OPROEP VOOR WORKSHOPVOORSTELLEN
for the English version, see below

Op donderdag 1 en vrijdag 2 juni 2023 organiseren de Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek
(NKWP) en de Vereniging voor Politieke Wetenschappen (VPW) voor de 21e keer het
Politicologenetmaal. Het Politicologenetmaal 2023 wordt georganiseerd door de afdeling Politicologie
van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven, België. Zoals gebruikelijk zal het Etmaal
starten op donderdag rond 12 uur en eindigen op vrijdag na de lunch. Tijdens de plenaire bijeenkomst
op donderdagavond zal een paneldebat en de uitreiking van de Els Witte Jaarprijs Politicologie voor het
beste proefschrift en de Daniël Heinsiusprijs voor de beste masterscriptie georganiseerd worden,
alvorens samen gezellig een hapje en drankje te nuttigen. Meer info via www.politicologenetmaal.eu.
Het Politicologenetmaal bestaat voornamelijk uit workshopsessies (twee sessies op donderdagmiddag
en twee sessies op vrijdagochtend). Voor deze sessies, met elk ruimte voor een tiental papers, zijn we
op zoek naar workshopvoorstellen. We verwelkomen een ruim scala aan thema’s uit alle
politicologische sub-disciplines, gaande van empirische politicologie tot politieke theorie en van
internationale betrekkingen tot lokale politiek. Zowel academische politicologen als praktijk-gerichte
politicologen worden aangemoedigd voorstellen in te dienen. Sessievoorzitters kunnen kiezen voor
Nederlands of Engels als voertaal.
Workshopvoorstellen kunnen worden ingezonden via het formulier op de website:

https://politicologenetmaal.eu/submit-workshop/
De deadline voor het indienen van workshopvoorstellen is 10 januari 2023 (24:00).
Er is plaats voor max. 16 workshops. Bij de selectie van de voorstellen gaat de voorkeur uit naar sessies
die het potentieel hebben voldoende papers aan te trekken. Uit het verleden blijkt dat workshops vooral
succesvol zijn wanneer de sessievoorzitters zelf actief deelnemers rekruteren. De voorkeur gaat ook uit
naar voorstellen van medevoorzitters die verbonden zijn aan een Vlaamse/Belgische en een
Nederlandse instelling, en naar medevoorzitters met een evenwichtige man/vrouwverhouding. Elke
andere vorm van diversiteit is een pluspunt. Medevoorzitters van buiten de Lage Landen zijn dus ook
meer dan welkom. Ten slotte zullen wij trachten ervoor te zorgen dat de geselecteerde workshops
zoveel mogelijk relevante subdisciplines van de politicologie omvatten. Uiterlijk op 27 januari 2023
krijgen de indieners uitsluitsel. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen
via poletmaal2023@kuleuven.be of via onze website.
Het organiserend comité,
Dr. Amélie Godefroidt, Dr. Silke Goubin, Dr. Dieter Stiers, Dr. Wouter Wolfs, Prof. Dr. Huub van Baar
De Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek (NKWP)
De Vereniging voor Politieke Wetenschappen (VPW)

CALL FOR WORKSHOP PROPOSALS
On Thursday, June 1, and Friday, June 2, 2023, the Dutch Political Science Association (NKWP) and the
Association for Political Science (VPW) are organizing the Politicologenetmaal (or: Annual Political
Science Workshops of the Low Countries) for the 21st time. The Politicologenetmaal 2023 is organized
by the Department of Political Science of the KU Leuven Faculty of Social Sciences, Belgium. As usual,
the Etmaal will start on Thursday around noon and end on Friday after lunch. During the plenary session
on Thursday evening, a panel debate and the award ceremony will be organized, before enjoying dinner
and some drinks together. More info on our website: www.politicologenetmaal.eu.
The Politicologenetmaal mainly consists of read-ahead workshop sessions (two sessions on Thursday
afternoon and two sessions on Friday morning). We are seeking workshop proposals for these sessions,
each with room for about ten papers. We welcome a wide range of topics from all political science subdisciplines, ranging from empirical political science to political theory and from international relations
to local politics. Proposals may come from both academic political scientists and more practitioneroriented political scientists. Session chairs may choose Dutch or English as the language of discussion.
Please submit your workshop proposal using the submission form available at our website:

https://politicologenetmaal.eu/submit-workshop/
Proposals for workshops should be submitted before January 10, 2023, at midnight.
There is room for up to 16 workshops. In selecting proposals, preference will be given to sessions that
have the potential to attract enough paper proposals. Previous years have shown that sessions are
especially successful when the workshop chairs themselves actively recruit participants. Preference will
also be given to proposals submitted by co-chairs affiliated with a Flemish/Belgian and a Dutch
institution, and to gender-balanced co-chairs. Any other form of diversity is a plus. Thus, co-chairs from
outside the Low Countries are also more than welcome. Finally, we will try to ensure that the selected
workshops include as many relevant subdisciplines of political science as possible. Applicants will receive
the decision no later than January 27, 2023. If you have any questions, please do not hesitate to contact
us at poletmaal2023@kuleuven.be or through our website.
The organizing committee,
Dr. Amélie Godefroidt, Dr. Silke Goubin, Dr. Dieter Stiers, Dr. Wouter Wolfs, Prof. Dr. Huub van Baar
The Dutch Political Science Association (NKWP)
The Association for Political Science (VPW)

