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Aanleiding  
 
Met de prijs ‘HvA-Onderzoek van het Jaar 2020’ wil de HvA een voorbeeld stellend onderzoeksproject van 
de Hogeschool van Amsterdam vieren en belonen. De prijs richt zich op een onderzoeksproject in de HvA 
dat gedaan wordt vanuit een facultair onderzoeksprogramma’s, kenniscentrum en/of CoE. Het project wordt 
uitgevoerd door een onderzoeksteam.  
 
Elke decaan nomineert één onderzoeksproject, afkomstig uit de eigen faculteit en/of CoE waar de decaan 
penvoerder over is. Desgewenst is dit project het resultaat van een interne selectieprocedure.  
 
De winnaar van de prijs ‘HvA-onderzoek van het Jaar 2020’ ontvangt per winnend onderzoeksteam 
een aan onderzoek te besteden bedrag.  
 
Deadline voor indiening nominatie: 20 maart 2020 
 
 Voorwaarden voor deelname  
 
• Eventuele voorselectie vindt onder supervisie van de decaan plaats (met inachtneming van de 

deadline voor indiening van de nominatie, 20 maart 2020). 
• Het onderzoeksproject wordt voorgedragen bij monde van de decaan. 
• Het onderzoeksproject loopt nog of is afgerond tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019. 
• Het onderzoeksproject is uitgevoerd binnen het kader van het facultaire onderzoeksprogramma, 

het kenniscentrum of CoE. 
• De decaan kan alleen een onderzoeksproject nomineren van het facultaire 

onderzoeksprogramma, het kenniscentrum of CoE waar de decaan penvoerder van is. 
• Voor het aanleveren van het genomineerde onderzoeksproject wordt het ‘aanmeldformulier 

deelname HvA-Onderzoek van het Jaar 2020’ gebruikt en ingevuld, voorzien van de gevraagde 
bijlage(n). 

• De bekendmaking van de winnaars vindt plaats tijdens de HvA-Kennisparade op 21 april 2020. 
• De bij het onderzoeksproject betrokken onderzoeker(s) is/zijn bereid bij te dragen aan 

interne/externe communicatie rond de presentatie en prijsuitreiking tijdens en voorafgaand aan de 
HvA-Kennisparade.  

 
Beoordelingscriteria  

 Met weging in percentages 

1. De mate waarin het onderzoek bijdraagt aan de onderzoeksprogrammering van de HvA als 
kennisinstelling van de metropoolregio Amsterdam (10%): “de HvA is een kennisinstelling die 
door koppeling van onderwijs en onderzoek bijdraagt aan de vernieuwing van de beroepspraktijk en 
de samenleving in en om een internationaal georiënteerd Amsterdam. […] Het onderzoek van de HvA 
kenmerkt zich door aansluiting op actuele vragen in de (Amsterdamse) regio.” (Instellingsplan 2016 – 
2020) 

2. Het onderzoek is van goede kwaliteit (20%): methodologisch degelijk, de complexe context en het 
complexe onderwerp wordt methodisch correct samengebracht in een onderzoeksontwerp en - 
uitvoering. 

3. Het onderzoek is origineel en creatief van opzet en insteek (10%): bijvoorbeeld 
interdisciplinariteit, vernieuwende aanpak, creatief betrekken van stakeholders. 

4. Het onderzoek heeft aantoonbare impact op één of meerdere van de volgende gebieden: 
- de beroepspraktijk en de samenleving (20%): “[Het] proces van waarde creatie uit kennis, door 

kennis geschikt en/of beschikbaar te maken voor economische en/of maatschappelijke 
doeleinden en te vertalen in concurrerende producten, diensten, processen en nieuwe 
bedrijvigheid is kenmerkend voor het hoger beroepsonderwijs en dus voor de HvA” 
(Instellingsplan 2015 – 2020); 
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- onderwijs en professionalisering (20%): “Hoger beroepsonderwijs is […] onlosmakelijk 
verbonden met onderzoek. Van hbo-professionals wordt verwacht dat ze zich bewust zijn van het 
feit dat de wereld om hen heen constant verandert en dat ze in staat zijn hun vakkennis op peil te 
houden en hun handelen aan te passen aan nieuwe kennis en veranderende inzichten. Dit 
betekent dat ze in de context van hun beroep keuzes kunnen maken die gebaseerd zijn op 
actuele, internationale wetenschappelijke kennis en inzichten. Om deze attitude aan de studenten 
mee te geven worden opleidingen binnen de HvA verzorgd in de context van praktijkgericht 
onderzoek.” (Instellingsplan 2015 – 2020) 

- kennisontwikkeling binnen het onderzoeksgebied (20%): “Een toename van het totaal aantal 
wetenschappelijke publicaties en publicaties in vaktijdschriften” (Instellingsplan 2015 – 2020) 

 
 Rolverdeling binnen de jury  

 
- Juryvoorzitter en gespreksleider: de voorzitter bewaakt het proces maar stemt niet mee. 
- Mocht de jury in een uiterst geval niet tot consensus komen, dan beslist de juryvoorzitter. 
- De lectoren uit de Onderzoeksraad of collega-lectoren uit elk van de zeven faculteiten maken deel uit 

van de jury.  
- Mocht een jurylid verhinderd zijn, dan draagt hij / zij zelf zorg voor een vervangend lid uit dezelfde 

faculteit.  
- De leden van de jury mogen geen deel uit maken van de onderzoeksgroep die genomineerd is voor de 

prijs. In dat geval draagt hij/zij zelf zorg voor een vervangend lid. 
- Leden geven in ronde 1 geen punten over het onderzoeksproject vanuit de eigen faculteit en zijn in 

ronde 2 terughoudend bij de bespreking van de nominatie uit de eigen faculteit.  
- Alle juryleden hebben een even groot stemrecht. 
 
Voor vragen en indienen van voorstellen: kennisparade@hva.nl 
 
Juryprocedure  
 
Ronde 1: schriftelijk 
Voorafgaand aan juryberaad vindt een schriftelijke interne ronde plaats op basis van de criteria 1 t/m 4 
(zie boven), op een schaal van 1-10, waarbij 10 het hoogste is. 
- Alle juryleden krijgen een digitaal scoreformulier waarop alle genomineerde onderzoeksprojecten en 

de criteria benoemd staan. Hierop scoren de leden op een schaal van 1 tot 10 (scoren in hele cijfers 
waarbij 10 het hoogst is) op de vier beoordelingscriteria. Ze doen dit zonder last of ruggenspraak. 

- Alle juryleden leveren hun scores digitaal in. De scores worden gecombineerd in een Excel file. Zie 
‘beoordelingscriteria’ voor een toelichting op de weging van de criteria. 

 
Ronde 2: juryberaad 
De jury selecteert de drie beste onderzoeksprojecten op basis van de gemiddelde en gewogen scores 
op de criteria 1 t/m 4.  
- De juryleden bespreken alle nominaties en komen tot een consensus over de drie beste 

onderzoeksprojecten.  
- Beide jury’s bespreken voor alle niet verkozen onderzoeksprojecten minimaal één positief punt en 

minimaal één verbeterpunt. Dit vormt onderdeel van de terugkoppeling.  
 
HvA Kennisparade 21 april 2020  
Tijdens de HvA Kennisparade op 21 april 2020 worden 2 prijzen uitgereikt voor het ‘Onderzoek van 
het Jaar 2020’: een juryprijs en een publieksprijs. 
- Van de drie door de jury gekozen onderzoeksprojecten zal Communicatie een kort filmpje (3 min) 

maken. 
- De drie teams worden gevraagd een korte pitch (3 min) te verzorgen van het genomineerde project, na 

afloop van het filmpje.  
 

mailto:kennisparade@hva.nl

	Aanleiding
	Deadline voor indiening nominatie: 20 maart 2020
	Beoordelingscriteria
	Rolverdeling binnen de jury
	Juryprocedure

