A174: Dutch Language Version of Faff’s (2015, 2017) Pitching Template – Cued
Pitcher’s Naam
(A) Werktitel
(B) Onderzoeksvraag
(C) Belangrijkste
paper(s)
(D) Motivatie
Drie
(E) Idee?

(F) Data?

(G) Instrumenten?

Naam
Onderzoeksveld Onderzoeksveld
Datum
Datum
Werktitel
Definieer de belangrijkste kenmerken van de onderzoeksvraag in één zin
Benoem de belangrijkste onderzoeksartikelen die het onderwerp het meest kritisch onderbouwen (weergegeven in
standaard referentiegegevens). Idealiter één artikel, maximaal drie artikelen. Idealiter geschreven door ‘goeroes’ in het
veld, ofwel recentelijk gepubliceerd in Tier 1 journals of recent werkartikel e.g. in SSRN
Beschrijf in één kort paragraaf, maximaal 100 woorden, de kern van de academische motivatie – welke ook het
identificeren van de ‘puzzel’ die u hoopt op te lossen kan inhouden.
Drie kernaspecten van elk empirisch onderzoeksproject
Beschrijf het ‘kern’ idee dat de intellectuele inhoud van dit onderzoeksonderwerp drijft. Indien mogelijk, formuleer de
centrale hypothese(s). Beschrijf de belangrijkste afhankelijke (verklarende) variabele(n). Is er een ernstige bedreiging van
endogeniteit wat dit betreft? Zo ja, wat is de identificatie strategie? Is er sprake van een natuurlijk experiment of exogene
schok die uitgediept kan worden? Is er sprake van enige theoretische ‘spanning’ die uitgediept kan worden?
(1) Welke gegevens wilt u gebruiken? E.g. land/setting; Waarom? Analyse eenheid? Individuen, bedrijven, portfolio’s,
industrieën, landen ...? Steekproefperiode, sampling interval? Dagelijks, wekelijks, maandelijks, per kwartaal, jaarlijks,
… Type data, bedrijfsspecifiek vs. industrie vs. macro vs. …?
(2) Welke steekproefgrootte verwacht u? Cross sectioneel? In tijdreeks / longitudinaal?
(3) Is er sprake van een panel dataset?
(4) Databron? Zijn de data commercieel beschikbaar? Is hand-collecting vereist? Worden de gegevens verzameld op
basis van uw eigen onderzoeksinstrument? Of door middel van een interview? Tijdsspanne? Onderzoeksassistente
gewenst? Financiering/subsidies? Is er sprake van nieuwe data?
(5) Zal er enig probleem zijn met ontbrekende data/observaties? Met het samenvoegen van de dataset? Data
manipulatie/’reiniging’ problemen?
(6) Zullen de ‘test’ variabelen adequate (‘betekenisvolle’) variatie vertonen om goede power te genereren?
Kwaliteit/betrouwbaarheid van de data?
(7) Andere data obstakels? E.g. externe validiteit? Construct validiteit?
Basis van het empirische kader en onderzoeksopzet? Is er sprake van een regressie model benadering? Vragenlijst
problemen/ontwerp? Interview ontwerp? Econometrische software benodigd/geschikt voor de toepassing? Toegankelijk
via gangbare kanalen? Kennis van implementatie van passende of beste statische/econometrische testen? Compatibiliteit
van de data met gepland empirisch kader? Is er een probleem met statische validiteit?
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Twee
(H) Wat is
vernieuwend?
(I) Dus?
EEN
(J) Bijdrage?
(K) Overige
overwegingen

Twee belangrijke vragen
Is er sprake van vernieuwing betreffende het idee/data/instrumenten? Wat is de ‘bestuurder’, en zullen de ‘passagiers’
waarschijnlijk gewicht in de schaal leggen? Is er sprake van ‘Mickey Mouse’ [e.g. kun je een simpele Venn diagram
opstellen om de vernieuwing van het onderzoeksvoorstel weer te geven?]
Waarom is het belangrijk het antwoord op de onderzoeksvraag te kennen? Hoe zal het onderzoeksresultaat grote
beslissingen/gedrag/activiteit etc. beïnvloeden?
Eén conclusie
Wat is de primair de bijdrage aan relevante onderzoeksliteratuur?
Is samenwerking nodig/wenselijk? – ideeën/data/instrumenten (intern of extern aan uw instelling)
Beoogde journal(s)? Realistisch? Voldoende ambitieus?
Risicobeoordeling (‘laag’ vs. ‘matig’ vs. ‘hoog’: ‘geen resultaat’ risico; ‘concurrentie’ risico (e.g. ingehaald worden door
een concurrent); risico op veroudering; andere risico’s? Zijn er grote uitdagingen die u zult ondervinden bij het uitvoeren
van uw plan? Zo ja, welke? Zijn ze gerelateerd aan het idee? De data? De instrumenten? Betreffen het ethische
afwegingen?
Is het toepassingsgebied passend? Niet te smal, niet te breed.

Cued Template taken from Faff, Robert W., Pitching Research (March 22, 2015). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2462059 or
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2462059

