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Vacature Redactielid Public Note 
 
Een journal leiden met jonge onderzoekers, ervaring opdoen met onderzoek publiceren en een 

hecht team: dat is Public Note! Wil jij een wetenschappelijk platform leiden zoals jij dat voor je 

ziet? Meld je dan nu aan als redactielid, en maak het mogelijk. 

 

Over Public Note 

Public Note is een jong wetenschappelijk online platform waarop twee keer per jaar een editie 

met artikelen verschijnt. Ons doel is om wetenschappelijke pareltjes niet in de lade te laten 

verdwijnen, maar om die waardevolle kennis beschikbaar te maken voor studenten, 

onderzoekers en beleidsmakers.  

De redactie van Public Note bestaat momenteel uit drie masterstudenten en twee PhD-

studenten. We zijn nog op zoek naar een aantal PhD-kandidaten die onderdeel willen worden 

van de redactie!  

 

Functiebeschrijving 

Als redactielid ben je verantwoordelijk worden voor het vinden, aandragen en begeleiden van 

auteurs. Daarnaast ligt de weg voor je open om nieuwe initiatieven op te starten, oude projecten 

op te pakken en te verbeteren door je kritische licht te schijnen op het reilen en zeilen van Public 

Note. Daarbij komt het aan op eigen initiatief en samenwerking met de overige redactieleden. Je 

bent gemiddeld 3 uur per week bezig met deze activiteiten, waarbij er verschillen zijn in het jaar 

en je uiteraard meer kan doen als je dat wil.  

 

Samenwerking met NIG 

Om nog meer impact te kunnen maken met de artikelen werkt Public Note samen met de 

Netherlands Institute of Governance (NIG). Hiermee verbindt Public Note zich aan een groter 

netwerk voor meer schrijvers, lezers en maatschappelijke waarde. Een mooie kans om daar 

meer over te leren en Public Note verder te brengen! 

Als redactielid kunnen PhD-studenten overigens 2EC verdienen binnen de NIG.  

 

Wij bieden jou: 

• Een groot netwerk in sociaalwetenschappelijk Nederland (en daarbuiten); 

• Een inkijkje in de processen achter (semi) wetenschappelijke publicaties; 

• Veel ruimte voor eigen initiatief & ontwikkeling; 

• Een samenwerking met de gerenommeerde bestuurskundeorganisatie NIG. 

 

Wij zoeken iemand die: 

• PhD-kandidaat, junior onderzoeker/docent is; 

• Initiatiefrijk en doorzettend: je komt met ideeën over het werven van auteurs en 

interessante onderzoeksthema’s en -vormen; 

• Een netwerk heeft onder (net afgestudeerde) studenten; 

• Het leuk vindt om het in een team te werken: je maakt deel uit van een redactie met veel 

verschillende (onderzoeks-)perspectieven en je hebt contact met vele studenten. 

 

Geïnteresseerd? 

Mail je motivatie (brief of creatieve vorm) en CV naar info@publicnote.nl. Dan nemen wij contact 

met je op om een online gesprek met je te plannen. 

Heb je nog vragen? Mail deze dan naar info@publicnote.nl.  
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