
THEATERTOUR UNIVERSITEIT VAN NEDERLAND 
 
De Universiteit van Nederland gaat de theaters in! In het najaar van 2020 start de 
tour langs 30 theaters in Nederland en België. We willen wetenschapsliefhebbers 
voorzien van mooie wetenschappelijke verhalen, zoals je die van de Universiteit van 
Nederland gewend bent, maar tegelijkertijd willen we het publiek (400 personen per 
theatershow) collectief betrekken en deel laten nemen aan écht wetenschappelijk 
onderzoek. 
 
Stel dat je 30 keer een welwillende zaal vol proefpersonen (± 400 per avond) ter 
beschikking zou hebben, wat zou je daarmee dan uittesten? Stuur ons je 
onderzoeksvoorstel en dan bekijken wij hoe we dit in de show kunnen inpassen. Wat 
belangrijk en handig is om te weten is: 

- Je hebt 30 keer 400 proefpersonen tot je beschikking  
- Het mag ook minder als je denkt dat je aan (bijvoorbeeld) 1000 

proefpersonen genoeg hebt 
- Je hoeft zelf niet (per se) op het podium te staan, maar mag wel 
- Je hoeft daarom niet iedere avond aanwezig te zijn 
- Je onderzoek kan eventueel worden uitgevoerd door anderen 
- Je kunt er een wetenschappelijk artikel van schrijven, maar is geen noodzaak 

 
De mogelijkheden zijn groot, mits de kwaliteit van onderzoek en de haalbaarheid 
gewaarborgd worden in de voorstellen. Het onderzoek is anoniem en niet herleidbaar 
naar individuen. De gegevens verkregen door wetenschappers in het theater worden 
uitsluitend geanonimiseerd gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Voor het 
onderzoek kan gebruik worden gemaakt van de theaterzaal en andere openbare 
ruimtes in het theater en de (vrijwillige en anonieme) medewerking van de 
theaterbezoekers. 
 
Hieronder vind je de criteria waaraan de voorstellen dienen te voldoen.  
 
CRITERIA VOOR EEN AANVRAAG  

o De theaterbezoeker moet kunnen meedoen aan het onderzoek, 
onderwerp van het onderzoek zijn of er iets van kunnen leren.  

o Het onderzoekt dient rekening te houden met de 
omgevingsomstandigheden van het theater. 

o Het onderzoek dient in maximaal 1500 woorden omschreven te 
worden  

 
DE AANVRAAG DIENT TE BEVATTEN 

o Naam, korte cv en werkgever van de onderzoeker  
o Onderzoeksvraag en doelstelling  
o Methode/plan van aanpak  
o Hoe wordt de informatie/data verkregen tijdens de theatershow 

gebruikt voor verder onderzoek?  
o Wat zijn de hypothesen en/of verwachtingen?  
o Wat is er nodig in het theater? Hoeveel ruimte, welke technische 

middelen etc.  
 

VOORSTEL INDIENEN?  
Onderzoeksvoorstellen dienen uiterlijk 31 december 2019 gemaild te worden naar 
info@universiteitvannederland.nl Uiterlijk eind januari horen inzenders of ze al dan 
niet geselecteerd zijn om het onderzoek daadwerkelijk uit te voeren. Voor vragen 
mag naar hetzelfde adres gemaild worden. 


