Formulier Toetsingsprocedure Extern Onderzoek
Werktitel van het onderzoeksproject:
Datum:
Contactgegevens aanvrager(s)
Organisatie
Uitvoerder(s) & eventuele begeleiders

Aanvrager

Functie aanvrager/uitvoerder(s)

Website

Adres

Telefoon

E-mail

Institutionele inbedding
Bij de beoordeling van onderzoeksverzoeken dient de Raad zicht te hebben op de institutionele context
waarbinnen een onderzoek plaatsvindt. Graag ontvangt de Raad informatie over de vraag: (1) in
hoeverre het onderzoek onderdeel is van een overkoepelend project; (2) of het gaat om een eigen
initiatief dan wel vanuit een opdrachtgever is geïnitieerd; (3) in hoeverre aanvrager eventuele
samenwerkingsverbanden t.b.v. het onderzoek is aangegaan; (4) door wie het onderzoek gefinancierd
wordt.

Onderwerp en centrale vraagstelling
Beschrijving van het onderwerp en doel van onderzoek, inclusief centrale onderzoeksvraag (indien
mogelijk uitgewerkt in deelvragen) en eventueel reeds geformuleerde hypothesen.

Theoretisch en/of beleidsmatige context
Bespreking van de theoretische en/of beleidsmatige uitgangspunten die aan het onderzoeksvoorstel
ten grondslag liggen. Doel hiervan is zicht te krijgen op de aanleiding en achtergrond van het
voorstel.

Methoden
Beschrijving van de methoden die gebruikt worden en het soort informatie dat hiermee beoogd wordt
te achterhalen. Hierbij dient expliciet aangegeven te worden waarom niet kan worden volstaan met
kennisneming van jurisprudentie en/of gepubliceerde (wetenschappelijke) gegevens. Voorts dient u te
beschrijven op wie/welke personen/organisaties binnen de rechtspraak een beroep wordt gedaan:
welk(e) gerecht(en) en/of sector(en), en wat dit betekent in termen van tijdbelasting voor betrokkenen,
en onderzoeksperiode. Ook dient aangegeven te worden of (in) een begeleidingscommissie is
voorzien.

Relevantie voor de rechtspraak
Bespreking van de relevantie van het onderzoek voor de rechtspraak en rechtspraktijk.

Eindresultaat
Korte beschrijving van vorm eindproduct.

Tijdsplanning
Opsomming activiteiten en daaraan verbonden globale tijdsplanning. Graag expliciet aangeven wat
beoogde startdatum van het onderzoek en oplevering eindproduct is.
Activiteit
Planning

Bijlagen
Reeds ontwikkelde onderzoeksinstrumenten (denk bijvoorbeeld aan een vragenlijst t.b.v. interviews,
een observatie-instrumentarium of een vignet) en onderzoeksopzet kunt u als bijlage(n) toevoegen.
Indien van toepassing ontvangt de Raad graag ook een overzicht van eerdere, voor het
onderzoeksvoorstel relevante, publicaties van aanvrager.

