Snouck Hurgronjesubsidie: voorwaarden en procedure 2019
Maatschappelijke vraagstukken vallen zelden binnen de kaders van één enkel vakgebied of
specialisme. Bij het zoeken naar oplossingen is het dus van groot belang dat wetenschappers over de
grenzen van hun eigen domein heen kijken. Om dit te stimuleren, is de Snouck Hurgronjesubsidie
ingesteld voor interfacultaire en maatschappelijk relevante projecten. Jaarlijks wordt een bedrag van
€100.000 à €150.000 toegekend door de Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) aan
het onderzoeksteam dat het beste aan de criteria voldoet.
Voor deze subsidie gelden bij de beoordeling de volgende inhoudelijke criteria voor een
onderzoeksproject:
1. Vernieuwend karakter van het project
2. Duidelijkheid van de probleemstelling
3. Wetenschappelijk belang
4. Degelijkheid van onderzoeksmethodologie
5. Cv’s van de aanvrager waaruit de gevraagde excellentie blijkt
Vanuit elke betrokken faculteit moet er ten minste één contactpersoon/aanvrager zijn. Van
die personen ontvangen we graag het cv.
6. Mate van maatschappelijke impact
7. Potentie om nieuw onderzoeksgebied te openen
8. Adequate begroting met vermelding waarom het project niet elders kan worden gefinancierd.
Voor deze subsidie gelden bij de beoordeling de volgende inhoudelijke criteria voor een
onderwijsproject:
1. Vernieuwend karakter van het project
2. Duidelijkheid van de probleemstelling
3. Onderscheidende invalshoek ten opzichte van het bestaande onderwijs
4. Onderwijservaring en motivatie van de aanvrager(s), blijkens cv(‘s)
5. Adequate begroting met vermelding waarom het project niet elders kan worden
gefinancierd.
Digitaal aanvraagformulier
Aanvragen kunnen door middel van het digitale aanvraagformulier tot uiterlijk maandag 2
september 2019 10.00 uur worden ingediend.
Het digitale aanvraagformulier dient vergezeld te gaan van:
A. Samenvatting in het Nederlands in voor niet-vakgenoten begrijpelijke taal (circa 250
woorden).
B. Een projectbeschrijving van maximaal 1.000 woorden, exclusief referenties, en maximaal drie
illustraties (tabellen/grafieken/afbeeldingen). Gebruik de volgende indeling: 1. Naam project,
2. Achtergrond, 3. Probleemstelling en doel van het project, 4. Methodieken, 5. Verwachte
resultaten, 6. Implicaties en relevantie, 7. Planning/tijdpad.
C. Begroting van het project.
D. Inbeddingsverklaring vanuit de faculteit, waaruit de steun van de faculteit c.q. het instituut
blijkt om binnen de instelling het onderzoek uit te voeren.
E. Cv van de aanvragers waaruit de excellentie blijkt.
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Aanvraagprocedure
De aanvragen worden in eerste instantie getoetst op ontvankelijkheid en vervolgens inhoudelijk
beoordeeld door de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB). Inzendingen die na de
deadline worden ontvangen, zijn niet ontvankelijk. Onvolledige aanvragen en aanvragen die niet aan
de voorwaarden voldoen, worden niet in behandeling genomen.
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