
 

 

Call for proposals 
 

Het HvA brede lectoraat Entrepreneurship ontwikkelt 
en deelt praktijkgerichte kennis op het gebied van 
innovatief, duurzaam en inclusief ondernemerschap 
en heeft daarmee een verbindende functie tussen de 
verschillende Centers of Expertise (i.o.). Om deze 
verbinding nadere vorm te geven nodigen we de 
CoE’s1 uit om voorstellen in te dienen  ten behoeve 
van (meerjarig) gezamenlijk onderzoek en/of 
onderwijsontwikkeling op het snijvlak van het 
expertise gebied van het betreffende CoE en 
ondernemerschap. 

 

Wat kan worden aangevraagd? 

De aangevraagde middelen mogen worden besteed 
aan de gezamenlijke ontwikkeling van (een 
subsidieaanvraag voor) meerjarig onderzoek of voor 
het opzetten van pilotstudies ten behoeve van het 
onderwijs. Ook de gezamenlijke ontwikkeling van een 
aanvraag van een Erasmus plus subsidie waarin 
onderzoek en onderwijs samen komen behoort tot de 
mogelijkheden.   

Per onderzoeksaanvraag kan maximaal €25.000 
worden aangevraagd; onderwijs-aanvragen mogen 
maximaal €15.000 zijn. Deze bedragen zijn exclusief 
ten minste 25% eigen bijdrage.  

Maximaal 20% van het totale budget mag besteed 
worden aan materiele kosten. 

 

 

                                                           
1 Voorstellen vanuit Kenniscentra, het AI Expertisecentrum en Programma’s zoals BOOT, Amsterdam in de Stad, 
en Re-Set zullen ook in behandeling worden genomen mits wordt uitgelegd hoe de verbinding met één of 
meerdere CoE’s wordt toegelicht. 

Het najagen van opportunities 
(vernieuwende (innovatieve) 
combinaties die haalbaar en wenselijk 
worden geacht) ongeacht de reeds 
toegankelijke middelen met als doel het 
creeren van duurzame economische en 
maatschappelijke waarde voor de 
initator (de ondernemer) de ‘markt’ 
waarin deze zich begeeft, en de 
gemeenschappen (communities) waarin 
deze is ingebed.   

Ondernemerschap is daarmee per 
defintie een ingebed proces is waarin 
(teams of coalities van ) ondenemers 
een aanjagende rol hebben maar tevens 
worden beïnvloed, gestuurd, gehinderd 
en beperkt door het netwerk en de 
instituties waarin zij zijn ingebed. Om 
kansen na te jagen is altijd een vorm van 
(fysieke of virtuele, tijdelijke of 
langdurige) organisatie noodzakelijk 
maar het oprichten en runnen van een 
eigen (nieuwe) bedrijf hoeft daar niet 
perse onderdeel van te zijn. 

Binnen het lectoraat wordt met name 
aandacht besteed aan kennisgedreven 
en  impact-gedreven ondernemerschap. 
Hieronder verstaan we die vormen van 
ondernemerschap waarin recent (aan de 
HvA) ontwikkelde kennis de basis vormt 
voor de aangeboden producten en 
diensten, en waarbij het bijdragen aan 
de oplossing van de grote 
maatschappelijke vraagstukken centraal 
staat. De Sustainables Development 
Goals vormen dan ook een primaire 
bron van inspiratie.  

ONDERNEMERSCHAP 



 

 
Randvoorwaarden 

• Subsidies aangevraagd door lectoren en (docent) onderzoekers verbonden aan een 
van de CoE’s of kenniscentra van de Hogeschool van Amsterdam. 

• In elke onderzoeksaanvraag wordt beschreven hoe de verbinding met onderwijs 
wordt gelegd; in elke onderwijsaanvraag wordt de relatie met een CoE, 
kenniscentrum of lectoraat beschreven. 

• In elke onderwijsaanvraag wordt tevens de link met het Europese raamwerk ten 
aanzien van de ontwikkeling van Ondernemende competenties en met de 
Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties beschreven. 

• In de ontwikkeling en uitvoering van elke aanvraag wordt tenminste één externe 
partner betrokken. 

• In de ontwikkeling en uitvoering van elke aanvraag wordt tenminste één huidige 
medewerker van het Lectoraat of Programma Ondernemerschap betrokken. 

• Aangevraagde middelen worden besteed in 2020. 

 

Voorgestelde onderwerpen 

- Nieuwe business modelen voor duurzame waardecreatie en impactgedreven 
ondernemerschap  

- Netwerken en (publiek-private) samenwerkingsverbanden voor duurzame waarde 
creatie en impactgedreven ondernemerschap 

- Ondernemen in zorg en sociaal domein 
- Diversiteit en inclusiviteit in kennisintensief ondernemerschap 
- Entrepreneurial universities / Universiteit-industrie interactie  
- Innovatieve technologie als enabler voor impact-ondernemerschap 
- Ondernemend leren/ lerende (sociaal) ondernemers 
- Globalisering en impactgedreven ondernemerschap 
- (Economische) transities in het MKB 
- Dark side of entrepreneurship 
- Wild card  

 

https://duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=https://www.eee-platform.eu/wp-content/uploads/2018/06/Entrecomp-image.jpg
https://duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=https://ramboll.com/-/media/images/rgr/markets/environment/stu/sdg-poster-1360.jpg?h%3D765%26la%3Den%26w%3D1360


 

 
Aanvraagprocedure 

Om de aanvragen te faciliteren organiseert het lectoraat in januari een aantal 
consultatiesessies (meet & greet) met medewerkers van het lectoraat en het programma 
ondernemerschap. Deze zijn bedoeld om ideeën te toetsen en interne partners te vinden.  

Aanvragen zijn niet langer dan 8 pagina’s (inclusief bronverwijzingen en illustraties) en 
worden ingediend via ondernemerschap@hva.nl. 

Alle ingediende aanvragen zullen worden beoordeeld door een commissie bestaande uit 

- Ingrid Wakkee (lector Entrepreneurship) 
- Willem van Winden (lector Urban Economic Innovation) 
- Patricia van Hemert (senior Onderzoeker Entrepreneurship) 
- Elena Köstler (Startup Amsterdam) 
- Ellen Oetelman (Amsterdam Impact) 

 

 

 

 

 

  

6 januari
•Call wordt uitgezet via managers kenniscentra en CoE's 

24 en 31 
januari

• Consultatiesessies met lectoraat en programma ondernemerschap
• 24 januari, 12:50-15:20, BPH 01B01
• 31 januari, 13:00-15:00, BPH 04A19

14 februari
•Indienen voorstel via ondernemerschap@hva.nl 

23 februari 
•Bekendmaking toekenning subsidies

mailto:ondernemerschap@hva.nl
mailto:ondernemerschap@hva.nl


 

 
Aanvraag Template 

  

•Maximaal 10 woorden
Titel

•Maximaal 200 woorden
Project samenvatting

•Ontwikkeling subsidie aanvraag onderzoek 
•Ontwikkeling van pilotstudies tbv onderwijs
•Ontwikkeling Knowledge alliance of Strategic Partnership (Erasmus plus)

Type project

•CoE of Kenniscentrum
•Lector(en) of (docent) onderzoeker(s) betrokken bij CoE of Kenniscentrum
•Medewerker (s) Ondernemerschap
•Externe partner(s)

Betrokkenen / consortium

•Beschrijf hoe het project zich verhoudt tot het in de call beschreven visie op 
ondernemerschap zoals gehanteerd in het lectoraat Ondernemerschap

Relatie visie / uitgangspunten ondernemerschap

•Beschrijf in maximaal 750 woorden de achtergrond van het project en zet de 
onderzoeksvragen uiteen

Inleiding en onderzoeksvraag

•Beschrijf in maximaal 1000 woorden de voorgestelde methoden en het plan van aanpak 
inclusief
•Onderzoeksmethodologie
•Werkplanning
•Beoogde milestones

Methoden / plan van aanpak

•Beschrijf in maximaal 500 woorden de beoogde opbrengst van het project in termen van  
•Kennisontwikkeling / bijdrage aan het lopende debat
•Deliverables

Opbrengst

•Hoe leidt dit project tot duurzame samenwerking tussen CoE en lectoraat 
Ondernemerschap?  (max 250 woorden)

Continuering

•max. €25.000 (€15.000 voor onderwijspilots); 
•exclusief minimaal 25% eigen bijdrage
•max. 20% van totaal te besteden aan materiale kosten

Begroting
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