
Dissertatieprijs Feministisch Cultuurfonds Gender&wetenschap 

 

Tekst in English below 

 

Schreef jij een proefschrift op het gebied van genderstudies, of waarin gender als categorie van analyse voor 

jouw discipline een centrale rol speelt? En heb je een goed plan om je onderzoeksresultaten te dissemineren?    

Meld je dan aan voor de Dissertatieprijs 2023 van het Feministisch Cultuurfonds Gender&wetenschap in 

samenwerking met de Nederlandse Onderzoekschool Gender Studies (NOG)!  

 

De prijs bedraagt 5.000 euro, waarvan ten minste de helft moet worden besteed aan de disseminatie van het 

onderzoek.  

De prijs is in het leven geroepen door het Feministisch Cultuurfonds Gender&wetenschap ‘ter bevordering en 

verspreiding van feministische kennis, met een accent op historische kennis en kritische reflectie op cultuur en 

wetenschap, vanuit een intersectioneel en inclusief perspectief’.  

 

In aanmerking komen:  

- Dissertaties in het Nederlands of Engels die verdedigd zijn aan een Nederlandse universiteit, ongeacht 

discipline. Heb je in een andere taal geschreven, neem dan eerst contact op met het NOG bureau, 

nog@uu.nl  

- Dissertaties die tussen 1 juli 2018 en 1 juli 2022 verdedigd zijn.  

 

Inzending en deadline: 

Stuur voor 1 april 2023 de volgende documenten:  

- Een disseminatieplan (max. 800 woorden) waarin het beoogde publiek concreet wordt benoemd, een voor 

dat publiek geschikte vorm wordt verantwoord, voorzien van een planning en begroting.  

- Eén aanbevelingsbrief (max. 1000 woorden), waarbij naam, functie en relatie tot de auteur van de 

dissertatie duidelijk worden vermeld.  

- Een digitale versie van het proefschrift in pdf format.  

Stuur bovenstaande documenten digitaal naar nog@uu.nl  

Stuur  ook één fysiek exemplaar van de dissertatie naar de Nederlandse Onderzoekschool Gender Studies 

(NOG), Muntstraat 2A, 3512 EV Utrecht. 

 

Beoordelingscriteria:  

- Het onderzoek levert een originele en/of vernieuwende bijdrage aan het academische gender-onderzoek in 

Nederland.  

- De haalbaarheid en potentiële impact van het onderzoek, uitgewerkt in het disseminatieplan.  

 

De jury bestaat uit experts in Gender Studies, zoveel mogelijk verdeeld over de disciplines.  

De prijs wordt uitgereikt in oktober tijdens het jaarlijkse symposium van de Nederlandse Onderzoekschool 

Gender Studies.  

https://www.fcgenderenwetenschap.nl/
mailto:nog@uu.nl


Dissertation Award Feminist Cultural Fund Gender&knowledge  

 

Did you write a dissertation in the field of Gender Studies or did gender as a category take center stage in your 

PhD research? Do you have a concrete plan to further disseminate your research findings?   

Apply for the Dissertation Award 2023 of the Feminist Cultural Fund Gender&knowledge in cooperation with 

the Netherlands Research School of Gender Studies (NOG)! 

 

The award consists of 5.000 euros of which at least half is reserved for the dissemination of the  research. The 

award has been initiated by the Feminist Cultural Fund Gender&knowledge ‘to stimulate and spread feminist 

knowledge with a particular focus on historical knowledge and a critical reflection on culture and science from 

an intersectional and inclusive perspective’.  

 

To qualify:  

- The dissertation (in Dutch or English) ought to have been defended at a Dutch University, regardless of 

discipline. Did you write in another language then please contact the NOG first, nog@uu.nl 

- The dissertation has been defended between 1 July 2018 and 1 July 2022. 

 

Application and deadline: 

Please send the following documents before April 1, 2023: 

- a dissemination plan (max. 800 words) that clearly states its intended audience, a suitable dissemination 

format including a brief explanation why this particular format fits the intended audience best, and a 

preliminary schedule and budget. 

- one recommendation letter (max. 1000 words) in which the author clearly state her/his name and current 

position, and the nature of her/his relationship with the dissertation author. 

- a digital copy in pdf format of your dissertation.  

You can send this digitally to: nog@uu.nl 

Please also send one physical copy of your dissertation to the Netherlands Research School of Gender Studies 

(NOG), Muntstraat 2A, 3512 EV, Utrecht. 

  

Assessment criteria: 

- The research offers an original and innovative contribution to academic gender research within the 

Netherlands. 

- The feasibility and the potential impact of the research is evident from the dissemination plan.  

 

The jury consist of numerous Gender Studies experts with various disciplinary backgrounds.  

The award will be presented in October 2023 during a NOG symposium. 

 

 

https://www.fcgenderenwetenschap.nl/
mailto:nog@uu.nl

