KWALON Prijs voor beste artikel uit een
proefschrift of proefschrift over kwalitatief
onderzoek

De Stichting KWALON heeft als doel ‘de ontwikkeling en verspreiding van kwali‐
tatieve methoden in sociaalwetenschappelijk onderzoek’. Zij streeft dit doel onder
meer na door het uitreiken van een tweejaarlijkse prijs voor een artikel, als onder‐
deel van een proefschrift, of een proefschrift (monografie) waarin kwalitatief
onderzoek een rol speelt. Dat houdt in dat in ieder geval (een deel van) de onder‐
zoeksresultaten verkregen zijn door een kwalitatieve onderzoeksmethode toe te
passen, dan wel dat er in het artikel/proefschrift gereflecteerd wordt op de
methode van kwalitatief onderzoek.
Een (artikel uit een) proefschrift komt in aanmerking voor de prijs wanneer het
gepubliceerd en verdedigd is in het Nederlands of Engels en beoordeeld door des‐
kundige referenten.
De prijs zal worden toegekend tijdens de jaarlijkse najaarsconferentie van de
Stichting KWALON, die elk jaar plaatsvindt in de maand december.
De prijs bestaat uit:
– een (bewerkte) publicatie in het tijdschrift KWALON (optioneel);
– een abonnement van één jaar op het tijdschrift KWALON;
– een bijdrage van € 500 voor bezoek aan een congres over kwalitatief onder‐
zoek; óf
– deelname naar keuze aan een cursus kwalitatief onderzoek zoals aangeboden
door Evers Research & Training.
Aanmelden voor de prijs
Verzoeken om in aanmerking voor deze prijs te komen, kunnen per e-mail wor‐
den gericht aan het bestuur van de Stichting KWALON: bestuur@kwalon.nl.
Het verzoek gaat vergezeld van een pdf van het artikel of het proefschrift en een
aanbevelingsbrief waarin toegelicht wordt waarom het betreffende artikel voor de
prijs in aanmerking komt en waarin één of meer e-mailadressen vermeld staan
waarop men bereikbaar is.
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In aanmerking komen artikelen of proefschriften die in de periode januari 2013december 2014 zijn gepubliceerd.
De jury bestaat uit twee leden van het KWALON-bestuur en twee externe perso‐
nen, die gepromoveerd zijn en bekend met de kwalitatieve onderzoeksbenade‐
ring.
De uitreiking van de KWALON-prijs zal plaatsvinden op de KWALON-najaarscon‐
ferentie 2015. Nadere informatie over deze prijs is verkrijgbaar bij dr. Fijgje de
Boer (bestuurslid KWALON) via: fi.deboer@vumc.nl.
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