
Onderzoek naar pedagogische professionals in de grootstedelijke context 

De programmalijn levert een belangrijke bijdrage aan kennis over vaardigheden die 

professionals/beroepskrachten nodig hebben om op het terrein van opvoeden en samenwerken 

in de drie beroepsvelden (opvang & onderwijs, jeugd- & jongerenwerk en jeugdzorg & lichte 

zorg voor jeugd) de pedagogische civil society vorm te kunnen geven. 

De versterking van de pedagogische civil society neemt een belangrijke plaats in binnen het 

huidige gemeentebeleid. Het betekent dat meer mensen betrokken worden bij het vormen van 

een positief pedagogisch klimaat in de buurt en het sociaal netwerk van ouders meer betrokken 

wordt bij de ondersteuning van de opvoeding. Hoe kunnen professionals dit stimuleren in de 

grote stad waar er veel verschillen kunnen zijn tussen bewoners, jongeren en ouders? 

Voor professionals betekent dit dat zij zich meer moeten verbinden met de verschillende 

leefmilieus van alle kinderen, zodat zij zo dichtbij en compleet mogelijk opvang, onderwijs of 

zorg kunnen bieden. Om dit te bereiken moeten professionals meer samenwerken met ouders, 

vrijwilligers en professionals van andere disciplines.  

Onderzoeksprojecten van de programmalijn zullen zich richten op pedagogische functie van 

professionals binnen het nieuwe zorgstelsel en op de nieuwe samenwerkingsvaardigheden van 

professionals met 1) ouders; 2) vrijwilligers en 3) professionals van andere disciplines 

(interdisciplinair) in de grootstedelijke omgeving. Deze onderzoeksprojecten zullen getrokken 

worden door de lectoren van de deelnemende lectoraten, namelijk Leonieke Boendermaker 

(Effectiviteit en Kwaliteit in de zorg voor de jeugd), Judith Metz (Youthspot - Jongerenwerk in de 

Grote Stad) en Ruben Fukkink (Urban Education).  

Meewerken aan GO? 

Voor studenten van het domein Maatschappij en Recht en Onderwijs en Opvoeding is het 

mogelijk om vanaf het schooljaar 2015-2016 mee te werken aan onderzoek binnen de 

programmalijn Grootstedelijke Opvoedingsvraagstukken. Door praktijkgericht onderzoek te 

doen leer je niet alleen een complex maatschappelijk en actueel vraagstuk te analyseren, maar 

draag je ook bij aan kennisontwikkeling in wetenschap en praktijk. Lijkt dit je leuk? Neem dan 

contact met ons op! 

Contact 

Voor meer informatie over de domein overstijgende programmalijn Grootstedelijke 

Opvoedingsvraagstukken kunt u mailen naar Marloes van Verseveld of Sanne Rumping. 
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