
Promoveren in het mbo
iets voor jou?

Is promoveren wel iets voor mij? Kan ik dat eigenlijk wel? Waar wil ik dan op promoveren? Hoe kom

ik tot een onderzoeksplan? Hoe krijg ik daar tijd en financiering voor? Allerlei vragen die misschien

in je opkomen als je aan promoveren denkt. In september 2021 start een nieuwe editie van het pre-

promotietraject. Dit traject helpt je om te onderzoeken of promoveren iets voor jou is en helpt je

bij het vormgeven van jouw onderzoek en promotietraject.

In het pre-promotietraject:

Oriënteer je je op promotieonderzoek (Wat

is een promotietraject? Wil ik promoveren?

Welke thema’s wil ik onderzoeken?)

Werk je aan je onderzoeksvaardigheden

(aanscherpen van je probleemstelling, zoeken

van literatuur, schrijven position paper)

Werk je aan een onderzoeksplan

Gedurende het traject staan drie leerlijnen

centraal:

werken aan de inhoud van je onderzoek

werken aan voorwaarden voor het

kunnen doen van onderzoek

werken aan je netwerk rondom je

onderzoek.

Wil je je aanmelden voor het prepromotietraject of meer informatie?

Kijk op www.ecbo.nl/prepromotietraject of neem contact op met

Dr. Annoesjka Boersma annoesjka.boersma@hu.nl

Dr. Sandra Wagemakers sandra.wagemakers@ecbo.nl

Dr. Sanne van Herpen sanne.vanherpen@ecbo.nl

Leerlijnen

13 (maandelijkse) bijeenkomsten op woensdag 

13:30-16:00 in Utrecht of ’s-Hertogenbosch

Zelfstandig en in groepjes werken aan

opdrachten i.r.t. je onderzoek en promoveren

Individuele feedback

Verwachte investering:

1 dag in de week van sept '21 - aug '22

1,5 dag in de week van sep '22 - dec '22

Kosten: €3500,-

Praktisch

Pre-promotietraject 2021-2022

Professionals in het mbo die willen

promoveren of zich oriënteren op

promoveren of een professioneel

doctoraat

Professionals in het mbo die zich willen

ontwikkelen in praktijkgericht

wetenschappelijk onderzoek doen

Minimaal universitaire master (of

gelijkwaardige equivalent)

Voor wie?

Inhoud

http://www.ecbo.nl/prepromotietraject


Word jij praktijkgericht
wetenschappelijk onderzoeker?

Het pre-promotietraject faciliteert je ontwikkeling tot praktijkgerichte wetenschappelijk

onderzoeker. In het pre-promotietraject leg je aan de hand van praktische en inhoudelijke

ondersteuning een concrete basis voor je promotieonderzoek. Uit eerdere ervaringen met pre-

promotietrajecten is gebleken dat het traject erg waardevol is in je oriëntatie en voorbereiding op

een promotie.

"Het heeft veel inzicht gegeven als het gaat

om onderzoeken. Maar ook inzicht heeft

gegeven over wie ik ben als professional.

Daarnaast biedt het traject allerlei

mogelijkheden om te netwerken, waardoor

er meer deuren voor je open gaan."

"Vorig jaar was ik bij de voorlichting van het NWO

over de promotiebeurs voor leraren. De vragen die

gesteld werden die dag worden vrijwel allemaal

behandeld in het pre-promotietraject. Ik denk dat

het een zware kluif is om zelfstandig zonder

begeleiding dit voortraject te doorlopen. Op het

HBO verwacht ik dat promoveren meer

gefaciliteerd wordt en dat je meer gelijkgestemde

treft binnen de organisatie. In het mbo is dit veelal

nog niet aan de orde. Met dit traject vergroot je de

kans op het indienen van een succesvol voorstel."

Wil je je aanmelden voor het prepromotietraject of meer informatie?

Kijk op www.ecbo.nl/prepromotietraject of neem contact op met

Dr. Annoesjka Boersma annoesjka.boersma@hu.nl

Dr. Sandra Wagemakers sandra.wagemakers@ecbo.nl

Dr. Sanne van Herpen sanne.vanherpen@ecbo.nl

"Ik kan echt aanraden om zoiets als dit pre-

promotietraject te volgen.  Promoveren is best

wel een eenzame aangelegenheid. In dit traject

heb ik  veel medestanders ontmoet. En door 

alle oefening is het voor mij veel  tastbaarder

geworden wat  promoveren in de praktijk

betekent"

Ervaringen deelnemers voorgaande edities

"Het pre-promotietraject heeft mij inzicht

gegeven in wat dit lange proces op op

verschillende vlakken met mij als persoon doet:

Wat houdt het mentaal in, wat houdt het fysiek

in, wat houdt het praktisch in, etc. Het pre-

promotietraject heeft mij inzicht gegeven in hoe

je een concrete basis moet neerzetten om

uiteindelijk de vervolgstap te kunnen maken."

http://www.ecbo.nl/prepromotietraject

