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Wat leuk dat je een TLC voucher gaat aanvragen. We verwachten geen heel uitgebreide documenten, 
kort en bondig is prima. Als richtlijn houden we 1750 woorden aan voor de hele aanvraag. Heb je 
vragen ten aanzien van het formulier, laat het ons dan weten via TLCvouchers@ru.nl.  

Titel project 
Geef een korte titel die zoveel mogelijk de lading van het project dekt. Voeg eventueel een 
langere subtitel toe. 

Contactgegevens 
- Faculteit, afdeling
- Contactpersoon (naam, email en telefoon)
- Rekeningnummer en/of kostenplaats met ten naamstelling van

Samenvatting 
Geef een korte samenvatting van het onderzoeksvoorstel (200 woorden). Deze samenvatting 
gebruiken we ter inspiratie voor webteksten en communicatie-uitingen over het project. 

De probleemstelling en onderzoeksvraag 
Beschrijf hier het probleem of de vraag waar je in je onderwijspraktijk tegenaan loopt en de 
onderzoeksvraag die hieruit naar voren komt, eventueel uitgewerkt in deelvragen.  

Achtergrond 
In de achtergrond wordt het belang van het onderzoek uitgelegd. Schets de reden en 
relevantie van het voorstel. Schets ook wat al bekend is in de literatuur. De relevantie van het 
onderzoek kun je beschrijven door:  
- Onderzoeksliteratuur waarbij je kort samenvat wat er al bekend is over jouw onderwerp 

(maximaal 7 referenties).
- Overtuigende argumenten dat er niet voldoende kennis beschikbaar is, zodat het 

onderzoek gelegitimeerd is of dat herhaling nodig is.
- Te beschrijven welke nieuwe informatie jouw onderzoek  kan toevoegen aan bestaande 

kennis en/of praktijk.
Geef hier ook aan hoe dit onderzoek aansluit bij de speerpunten van de Radboud Universiteit 
en/of het Radboud Teaching and Learning Centre.

Onderzoeksmethodologie 
Geef aan welke onderzoeksmethode(n) je inzet om antwoord op de onderzoeksvraag/vragen 
te kunnen geven. 

Werkplan 
Geef een planning van het onderzoek in de tijd. Geef schematisch de activiteiten weer die 
verricht gaan worden, hoeveel tijd dit zal kosten en door wie ze worden uitgevoerd (functie, 
beschikbaarheid en zo mogelijk naam). Let op een koppeling tussen de activiteiten en de 
vraagstelingen. 

mailto:TLCvouchers@ru.nl
https://www.ru.nl/over-ons/overradboud/missie/
https://www.ru.nl/over-ons/overradboud/missie/
https://www.ru.nl/docenten/radboud-teaching-and-learning-centre
https://www.ru.nl/docenten/radboud-teaching-and-learning-centre
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Samenwerking 
Geef hier aan wie eventuele samenwerkingspartners zijn en welke expertise zij zullen 
inbrengen. Geef ook aan welke onderwijskundige expertise nodig is. Geef ook aan hoe de 
voortgangsbewaking en het toezien op het behalen van de beoogde resultaten is geregeld. 

Evaluatie 
Geef hier aan hoe je tijdens en na afloop van het onderzoek vaststelt wat er geleerd is. Geef 
aan hoe je wilt vaststellen of het doel van je onderzoek is behaald en wie je hierbij betrekt. 
Geef ook aan hoe je de tijdplanning bewaakt. Geef ook aan op welke wijze je de uitkomsten 
van je onderzoek gaat delen met collega’s en belangstellenden. 

Projectbegroting 
Het moet aannemelijk zijn dat de beoogde vraagstelling met de beschikbare expertise, 
menskracht en faciliteiten in de geplande tijd beantwoord wordt. Geef hierbij ook helder aan 
wat de financiële of andere bijdragen zijn die door de afdeling zelf (bijv. uren ondersteuning 
en/of uitvoering) wordt geleverd en voor welke onderdelen of welk deel van de begroting de 
aanvraag wordt ingediend.
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Beoordelingscriteria  

Waar letten we op bij de beoordeling van je project? 

a. Formatconform invulling van de aanvraag (digitaal).

b. De relevantie van het onderzoeksproject is helder beargumenteerd.

c. Er is een overstijgend belang in relatie tot opleidingen bij de Radboud Universiteit.

d. De kwaliteit van de uitwerking (heldere uitwerking van en logische relatie tussen 
praktijkprobleem, gewenste situatie, projectresultaat, werkplan en begroting).

e. De wijze van evalueren is helder beschreven.

f. Er zijn meerdere professionals bij betrokken van verschillende afdelingen (of buiten 
de Radboud Universiteit), met relevante ervaring.

g. De begroting is helder en  salariëring, overhead, bijdrage van de afdeling(en), etc. is 
hierin opgenomen.

h. Er is beschreven hoe het project gekoppeld is aan de speerpunten van de Radboud 
Universiteit en/of het Radboud Teaching and Learning Centre.

i. Het project kan rekenen op ondersteuning van belangrijke stakeholders (denk aan 
opleidingsdirecteur, hoofd afdeling, coördinator, etc.), en is conform afdelings- en 
universiteitsbeleid.

j. De projectaanvragers of de afdeling financieren zelf een deel van het project, 
bijvoorbeeld met afdelingsgeld.




