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Aanvraagformulier Stichting 
Prof. Michaël-van Vloten Fonds 

1. Aanvrager en project

Naam (voor- en achternaam 
en evt. titels): 

Leeftijd: 

Professionele status: 

Instelling: 

Afdeling: 

Stad: 

E-mail:
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Titel van het project: 

Verantwoordelijke 
projectleider (in 
buitenland): 

Instituut waar het 
fellowship is gepland: 

Geschatte duur van het 
project: 

van  tot en met 

Heeft u al eerder een 
aanvraag ingediend bij het 
Michaël Fonds? 

Wanneer was dit? 

Welke beslissing werd toen 
genomen? 

Leidt dit project tot een 
proefschrift? 

Verantwoordelijk 
afdelingshoofd (in 
Nederland): 
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2. Begroting

Kosten 

€ Specificatie: 

€ Specificatie: 

Specificatie: 

Reiskosten: 

Specificatie: 

Verzekeringen: Specificatie: 

Collegegeld buitenlandse 
universiteit: 

Specificatie: 

Overige kosten: Specificatie: 

Totale kosten: € 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

Huur van woning/ 
kamer: 

Visumkosten: 

Levensonderhoud (eten, 
drinken, ontspanning): 



4 van 8 

€ Specificatie: 

€ Specificatie: 

Inkomsten 

Salaris van het 
research instituut: 

Specificatie: 

Specificatie: 

Specificatie: 

Specificatie: 

Uitkomst 

Kosten – inkomsten: 

Gevraagd bedrag: € 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

Overige inkomsten:

Beurzen: 

Leningen: 

Eigen bijdrage: 

Financiële steun 
anderen: 

Totale inkomsten: 
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3. Samenvatting
Beschrijf in eenvoudige bewoordingen:
1. Wat is het doel van uw onderzoek?
2. Wat is het belang van uw onderzoek en voor wie?
3. Waarom u dat juist in dit instituut wilt doen.
4. Waarom u denkt dat het zal slagen.
Gebruik niet meer dan 3.500 tekens (inclusief spaties), oftewel ongeveer 500 woorden. 
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4. Kansrijkheid van het onderzoek
Vermeld, zoals in een wetenschappelijk artikel, na een korte introductie, de doelstelling(en) en 
vraagstelling(en) van het onderzoek, en de hypothese die wordt getoetst. Geef vervolgens een 
uiteenzetting van de te gebruiken methoden en de voorgenomen wijze van analyseren van de 
verkregen data. Sluit af met een discussie waarin u filosofeert over de sterke en (vooral ook!) zwakke 
kanten van het voorgenomen onderzoek. 
Gebruik niet meer dan deze en de volgende pagina (oftewel ongeveer 1.200 woorden). 
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4. Kansrijkheid van het onderzoek (vervolg)
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5. Verdere opmerkingen (niet verplicht)
Gebruik niet meer dan 1.400 tekens (inclusief spaties), oftewel ongeveer 200 woorden.
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