
Call Nationaal Kiezers Onderzoek: VRAGEN TOEVOEGEN AAN HET NKO VAN 2021 

Voor PhD’s of onderzoekers gepromoveerd na 25 oktober 2015 

Onderzoekers aan het begin van hun carrière kunnen een 

voorstel indienen om gratis een aantal vragen toe te voegen 

het Nationaal Kiezers Onderzoek 2021 (NKO2021).  

Tussen februari en april vindt rond de Tweede 

Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 het NKO2021 plaats. 

Al sinds 1971 wordt het NKO gehouden door de Stichting 

Kiezersonderzoek Nederland met als doel om inzicht te 

krijgen in het stemgedrag en verkiezingsuitslagen in Nederland.  

In 2021 is er ruimte voor een beperkt aantal extra vragen. In totaal is er 7,5 minuut paneltijd beschikbaar in 

deze call. Dat komt neer op ongeveer 24 eenvoudige ja/nee vragen of likert-items. Deze tijd zal worden 

verdeeld onder de te honoreren voorstellen, waarbij minimaal twee voorstellen worden gehonoreerd.  

Het NKO wordt in 2021 online uitgevoerd, via het LISS-panel en een verse externe CAWI steekproef. 

Daarnaast wordt een vragenlijst uitgezet onder een specifieke steekproef van stemgerechtigde 

Nederlanders met een migratieachtergrond. Het representatieve NKO2021 beoogt 4000 respondenten die 

een vragenlijst invullen zowel voor als net na de verkiezingen van 17 maart 2021.  

Een te honoreren voorstel moet bijdragen aan de doelstelling van het NKO, getuigen van vernieuwing 

alsook voortbouwen op reeds bestaande vragen die eerder al zijn opgenomen in recente NKO 

kiezersonderzoeken.  

Voorwaarden  

De indiener 

• is verbonden aan een Nederlandse universiteit of een niet-commercieel onderzoeksinstituut; 
• is bezig met een promotietraject dan wel gepromoveerd na 25 oktober 2015. 

Het voorstel 
• wordt uiterlijk 25 oktober 2020 (om 23:59 uur) als pdf-document ingediend, via deze link; 
• is in het Nederlands geschreven; 
• is voorzien van naam, adres, instellingsnaam en een kort cv met max. 3 belangrijkste publicaties van de 

onderzoeker(s); 
• bevat een onderzoeksvraag, een wetenschappelijke onderbouwing, en een argumentatie van de 

vernieuwing die gerealiseerd wordt ten opzichte van het NKO2017, en de bijdrage aan de doelstelling 
van het NKO (max. 1 pagina); 

• bevat de concrete enquêtevragen op te nemen in het NKO; 
• is gecontroleerd op aanvulling en overlap met onderwerpen en vragen in het NKO2017; 
• is expliciet over een voorkeur om de items op te nemen in de voormeting, in de nameting of te 

verdelen tussen voor- en nameting; en 
• is expliciet over het al dan niet opnemen van de voorgestelde vragen in het sample van Nederlanders 

met een migratieachtergrond.  

Procedure 

• Voorstellen worden beoordeeld door de coördinatoren van het NKO2021; 

• Op basis van de ingediende voorstellen wordt een selectie gemaakt en bepaald hoeveel tijd aan welk 
voorstel wordt toegekend; 

• Indieners worden uiterlijk in november op de hoogte gebracht van de uitslag; 

• Bij een negatieve uitslag wordt in principe niet aanvullend gecorrespondeerd; en 

• Bij honorering van een voorstel vindt het opnemen van de voorgestelde vragen uiteindelijk  
plaats in overleg met de coördinatoren van het NKO. 

 

https://www.dpes.nl/nl/
https://www.dpes.nl/nl/
http://dpes.nl/nl/nationaal-kiezersonderzoek/doelstellingen
http://dpes.nl/nl/data-en-resultaten/nko-2017
http://dpes.nl/nl/data-en-resultaten/nko-2017
https://www.ru.nl/sociologie/onderzoek/onderzoeksprojecten/nko/

