
Dien nu je projectvoorstel in voor het CoE Urban Education: Benutting van bronnen in de 
stedelijke omgeving 
 
Het Centre of Expertise Het Centre of Expertise (CoE) Urban Education (UE) richt zich op zes 
maatschappelijke uitdagingen, zoals de maatschappelijke uitdaging Benutting van bronnen in de stedelijke 
omgeving'. Het gebruikmaken van bronnen in de stad: alle kinderen en jongeren doen mee!  
 
We roepen collega's van FOO en FMR op om uiterlijk 15 mei projectvoorstellen in te dienen voor deze 

maatschappelijke uitdaging. 

DRIE THEMA’S VOOR PROJECTEN ROND DE MAATSCHAPPELIJKE UITDAGING 'BENUTTING VAN 
BRONNEN IN DE STEDELIJKE OMGEVING' 

Op basis van de (groeps)gesprekken met partijen in de stad over de vraag hoe alle kinderen en jongeren 
gebruik kunnen maken van het formele en informele aanbod in de stad, zijn drie thema’s vastgesteld: 
 
1. Het betrekken van kinderen en jongeren bij de ontwikkeling van het beschikbare aanbod, zodanig 
dat dit past bij hun behoefte. De corona-maatregelen versterken de urgentie hiervan. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor de programmering van kunst en cultuur, maar ook voor het sportaanbod. Voor veel kinderen (en hun 
ouders/verzorgers), jongeren én jongvolwassenen is de stap naar het bestaande aanbod groot en zijn 
andere stappen nodig. Door de gesprekspartners is specifiek aandacht gevraagd voor kinderen en jongeren 
die nu ‘onzichtbaar’ zijn voor het bestaande aanbod.  
 
2. Sinds de invoering van de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
in 2015 is de vrij toegankelijke hulpverlening voor alle burgers in de wijken georganiseerd. Om hulp op een 
goede manier en dichtbij te kunnen bieden wordt de komende jaren de stap gezet om ook de niet vrij 
toegankelijke, specialistische hulp in de wijken te organiseren. Omdat (bijna) alle kinderen en jongeren naar 
school gaan, zijn de scholen in de stad hierbij het centrale punt. Deze ‘beweging naar de wijk’ roept veel 
vragen op over samenwerking tussen organisaties rond kinderen en jongeren en gezinnen en over de vraag 
hoe de link gelegd kan worden naar informele netwerken in de buurt. 
 
3. Er zijn grote verschillen tussen kinderen en jongeren in de aard en omvang van het sociale netwerk 
rond het gezin waarin zij opgroeien. Bij veel kinderen en jongeren die in kwetsbare omstandigheden 
opgroeien én jongvolwassenen die in kwetsbare omstandigheden leven, ontbreekt een steunend netwerk. 
Het bijeenbrengen van kennis uit verschillende vakgebieden op dit terrein kan helpen om meer kinderen en 
jongeren te steunen en in wijken het verbindende sociaal kapitaal te vergroten.  
 
  



VOORWAARDEN PROJECTAANVRAAG 
 
Je kunt tot en met 15 mei, voor de periode tot en met december 2021, je projectvoorstellen indienen voor 
de maatschappelijke uitdaging Benutting van bronnen in de stedelijke omgeving. 
 
Hiervoor geldt een aantal uitgangspunten: 

a) de projecten moeten passen binnen de centrale thema’s van de geformuleerde programmalijn (zie 
onder meer info) 

b) moeten voldoen aan de organisatorische uitgangspunten van het CoE 
c) voor het project kan rond de 10-20K aangevraagd worden voor HvA-medewerkers voor 2021 

 
d) Ingrediënten van het plan 
e) inhoud: beschrijving thema, onderzoeksvraag, methodologie, te betrekken partners (intern en 

extern) 
f) output: in elk geval een publicatie en een publieksbijeenkomst (symposium oid) 
g) omvang: 1-2 A4  

 
Bij de beoordeling worden de punten a-f gewogen door de kerngroep van de programmalijn, samen met een 
afvaardiging van de bij de programmalijn betrokken lectoraten en een lid van één van de andere 
maatschappelijke uitdagingen.  
 
Je kunt je projectvoorstel per mail opsturen naar Leonieke Boendemaker via l.boendermaker@hva.nl 
 
MEER WETEN? 
 
Wil je eerst wat meer weten of heb je vragen? Neem dan contact op met de trekker van deze 
maatschappelijke uitdaging, Leonieke Boendemaker via l.boendermaker@hva.nl 
 
MEER OVER HET COE EN DE MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN  
 
Het Centre of Expertise Urban Education onderzoekt leren en ontwikkelen van kinderen en jongeren in de 
grote stad en richt zich op zes maatschappelijke uitdagingen waaronder Benutting van bronnen in de 
grootstedelijke omgeving. 
Door het onderzoek wil het CoE bijdragen aan het vergroten van kansengelijkheid voor kinderen en jongeren 
die wonen en leven in een grootstedelijke omgeving. 
 
Centre of Expertise: Samenwerking centraal 
Het CoE Urban Education heeft drie organisatorische uitgangspunten: 
- samenwerking tussen faculteiten (in elk geval FOO en FMR) 
- samenwerking tussen HvA, werkveld en beleid 
- samenwerking tussen onderzoek, praktijk en opleidingen 
 
Zes maatschappelijke uitdagingen 
Het CoE richt zich op zes Maatschappelijke Uitdagingen. Voor deze uitdagingen zijn er in het najaar van 2020 
(groeps)gesprekken gevoerd met allerlei stakeholders (HvA-docenten, werkveld, beleid) om urgente 
onderzoeksthema’s te definiëren.  
 
Ook de andere maatschappelijke uitdagingen doen een oproep voor projectvoorstellen. 
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