
Promotiebeurs voor 
Leraren aanvragen

Met de Promotiebeurs voor Leraren  
wil het ministerie van OCW het aantal  

gepromoveerde leraren voor de klas verhogen.  
Dit draagt bij aan de verbetering van de  

onderwijskwaliteit en versterkt de aansluiting  
tussen de universiteiten en scholen.

Waar te beginnen?

U kunt een promotiebeurs aanvragen  
voor elk onderzoeksonderwerp.  

Wel moet u kunnen aangeven welk  
belang het onderzoek heeft voor uw  

eigen onderwijspraktijk of het  
onderwijs in bredere zin. 



Wat

Wie

€ De promotiebeurs is een ver- 
vangingssubsidie voor de school

Individuele leraren uit po, vo, 
mbo, hbo en so

Voor het vrijstellen van een 
docent die wil promoveren

Met een onderwijsbevoegdheid

Met een vaste aanstelling  
van minimaal 0,4 fte, bij een 
door de Nederlandse overheid  
gefinancierde instelling

0,4  
fte

Met een max van 0,4 fte  
vrijstelling

0,4  
fte

Waarbij minstens 50% van het 
contract wordt besteed aan 
lesgebonden taken

5  
jaar

Voor een periode  
van 5 jaar

Vrouwelijke leraren worden 
nadrukkelijk uitgenodigd

Leraren uit po, vo, mbo en so  
worden nadrukkelijk uitgenodigd

50%



Wanneer
Check de deadlines op:
www.nwo.nl/leraren

Hoe
Via het officiële aanvraag- 
formulier. Het indienen van  
een aanvraag kan alleen via  
een eigen account in het  
online aanvraagsysteem ISAAC. 

De werkgever van de geselecteerde leraar ontvangt de beurs 
om de leraar voor 5 jaar lang te vervangen en vrij te stellen  
ten behoeve van het promotieonderzoek voor de helft van  
zijn/haar contractomvang, met een maximum van 0,4 fte 
vrijstelling. Per ronde is er voor het programma 4,5 miljoen 
beschikbaar, te verdelen over de  
geselecteerde onderzoeken.

Hoeveel

Dit bedrag kan ingezet worden  
voor cursussen, congresbezoek  
en het aanschaffen van benodigde 
literatuur of andere direct aan het 
onderzoek gerelateerde kosten.

Budget  
reiskosten in  

binnen- en buiten-
land en opleiding

€ 3.350
max. per jaar

Aanvraag- 
formulier
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Aanvraag- 
formulier

Het aanvraagformulier moet de volgende  
elementen bevatten:

Promotor
De promotor moet als hoogleraar verbonden zijn aan één  

van de volgende Nederlandse universiteiten/instituten:

Een universitair hoofddocent mag alleen als promotor  
optreden als hij/zij in bezit is van het ius promovendi op  

het moment van indienen van de aanvraag.

ONDERZOEKS-
VOORSTEL

En duidelijke beschrijving 
van het voorgestelde  

onderzoek in maximaal 
3000 woorden, inclusief  

voetnoten, literatuur- 
referenties en tekst  

in illustraties. 

CV
Een cv van de  

aanvrager.

VERKLARING  
PROMOTOR

Een verklaring 
van de beoogd 

promotor en co-
promotor/dagelijks 
begeleider omtrent 

de kwaliteit van 
de kandidaat en 
het voorgestelde 

onderzoek.



Is uw voorstel niet geselecteerd? 
Dan mag u het aanpassen en 
opnieuw indienen.  
Zie de call voor meer details.

Beoordeling aanvraag  
Op basis van de criteria (zie kader) beslist 
een commissie van ca. 25 personen wie 
uitgenodigd worden voor een interview.

Interview en presentatie aan  
de beoordelingscommissie 
Op basis van interview en presentatie  
komt de commissie tot een definitief  
oordeel van het voorstel.

Besluit 
De beoordelingscommissie formuleert  
een advies aan het bestuur van het NWO- 
domein Sociale en Geesteswetenschappen 
(SGW) over de te honoreren aanvragen. 
Het domeinbestuur SGW neemt het  
definitieve besluit op de aanvraag.  
Hierna ontvangen de kandidaten zo snel 
mogelijk bericht van de uitslag. 

Voldoet 
Aanvraag voldoet aan alle eisen. 

Eindoordeel na interview 

Kwalificatie:
1,0 tot en met 1,4: excellent 
1,5 tot en met 3,4: zeer goed 
3,5 tot en met 5,0: goed 
5,1 tot en met 9,0: ontoereikend

Voorstellen met een eindkwalificatie van 
ten minste goed, komen, bij voldoende 
budget van NWO, voor financiering in 
aanmerking.  

Beoordelings- 
procedure

STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 5

Binnen een jaar moet  
het onderzoek starten!



Meer informatie op www.nwo.nl/leraren

Aan de inhoud van deze infographic kunnen geen rechten worden ontleend. De actuele en geldende  
voorwaarden voor de Promotiebeurs voor Leraren vindt u in de actuele call op www.nwo.nl/leraren

Criteria

Blijkend uit de aanvraag, cv, promotorverklaring en interview.
• Bij voorkeur een universitaire vooropleiding
• Academische onderzoekservaring, bijvoorbeeld  
 pilotenonderzoek, deelname congressen, etc.
• Motivatie voor het onderzoek, affiniteit met het onderwerp
• Inbedding van het onderzoek: adequaat en relevant  
 begeleidingsteam
• Opleidingsplan

• Theoretische inbedding in wetenschappelijke theorie   
 en/of debatten
•  Wetenschappelijk belang: bijdrage aan wetenschappelijke  
 theorie, potentiële vernieuwende waarde
•  Wetenschappelijke vraagstelling

• De onderzoeksopzet moet passen bij de vraagstelling
•  Doeltreffendheid en helderheid 
•  Haalbaarheid in het licht van: werkplan, beschikbare  
 onderzoekstijd, beschikbare infrastructuur, begeleiding  
 en kwaliteit van de onderzoeksgroep

•  De potentie tot bijdrage aan de maatschappij in bredere zin
•  Kandidaten dienen aan te geven wat de bijdrage van hun 
 onderzoek aan het eigen onderwijs/eigen school is,  
 dan wel de onderwijspraktijk in brede zin is. Tevens dient  
 een kandidaat inzicht te geven in de toegevoegde waarde  
 van de beurs voor zijn/haar ontwikkeling als docent.

Potentiële bijdrage  
aan de wetenschap

Onderzoeksopzet,  
onderzoeksaanpak  
en methodologie

Potentiële bijdrage  
aan onderwijs of  
maatschappij

25%

25%

30%

20%

Kwaliteit kandidaat


