Bedankt voor het downloaden van dit artikel. De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij
Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een
bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever
worden gevraagd.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze
uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen
of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m
Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk
verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130
KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse
regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912.
Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere
compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting
Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).
No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the
publisher.
info@boomamsterdam.nl
www.boomuitgeversamsterdam.nl

KWALON-prijs: oproep voor inzenden publicaties
De Stichting KWALON heeft als doel ‘de ontwikkeling en verspreiding van kwalitatieve methoden in sociaalwetenschappelijk onderzoek’. Zij streeft dit doel onder
meer na door het uitreiken van een prijs voor een artikel, als onderdeel van een
proefschrift, of een proefschrift (monografie). Hierin wordt de kwalitatieve onderzoeksmethode op vernieuwende of kritische wijze toegepast ofwel er vindt een
reflectie plaats op de methode van kwalitatief onderzoek.
Een artikel uit een proefschrift of een proefschrift komt voor de prijs in aanmerking wanneer het in een Nederlands of Engelstalig tijdschrift is gepubliceerd, waarbij de publicatie vooraf is beoordeeld door deskundige 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 1 jaar op het tijdschrift KWALON;
• een bijdrage van € 500,- voor bezoek aan een congres over kwalitatief onderzoek óf
• deelname naar keuze aan een cursus kwalitatief onderzoek zoals aangeboden
door Evers Research & training.

Aanmelden voor de prijs
Verzoeken om in aanmerking te komen voor deze prijs kunnen worden gericht aan
het bestuur van de Stichting KWALON via e-mail: bestuur@kwalon.nl.
Het verzoek gaat vergezeld van een pdf van het artikel of het proefschrift, een
aanbevelingsbrief waarin toegelicht wordt waarom het betreffende artikel of proefschrift voor de prijs in aanmerking komt en waarin één of meer e-mailadressen
vermeld staan waarop men bereikbaar is.
In aanmerking komen artikelen of proefschriften die in de periode januari 2013december 2016 zijn gepubliceerd.
De jury bestaat uit twee leden van het KWALON-bestuur en twee externe personen
die gepromoveerd zijn en bekend zijn met de kwalitatieve onderzoekbenadering.
De uitreiking van de KWALON-prijs zal plaatsvinden op de KWALON-najaarsconferentie 2017.
Nadere informatie over deze prijs is verkrijgbaar bij dr. Fijgje de Boer (bestuurslid
KWALON) via: fi.deboer@vumc.nl.
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