
Dien nu je projectvoorstel in voor het CoE Urban Education: Toerusting Onderwijs-en 
opvoedingsprofessionals in de grote stad 
 
Het Centre of Expertise (CoE) Urban Education richt zich op zes maatschappelijke uitdagingen. Een 
van deze uitdagingen is Toerusting onderwijs- en opvoedingsprofessionals in de grote stad. 

We roepen collega’s van FOO, FMR en FBSV op om uiterlijk 15 mei projectvoorstellen in te dienen 
voor deze maatschappelijke uitdaging. 

PROJECTEN BIJ TOERUSTING ONDERWIJS- EN OPVOEDINGSPROFESSIONALS IN DE GROTE 
STAD 

Binnen de maatschappelijke uitdaging Toerusting onderwijs- en opvoedingsprofessionals in de grote 
stad is een drietal programmalijnen vastgesteld waar in 2021-2022 de focus op ligt. 

1. Welke kwaliteiten vraagt het werken in urban contexten van professionals in onderwijs en 
opvoeding en hoe ontwikkelen zij die kwaliteiten?  
Hierbij staat de professional centraal en ligt de nadruk op de bekwaamheden voor hun 
handelen (kwalificatie), de passie waarmee ze verbinding maken met de uitdaging van hun 
opdracht (socialisatie) en hun professionele identiteit (subjectificatie) die ze daarbij nodig 
hebben. 
 

2. Wat vraagt dit aan ondersteuning op de werkplek? Daarbij gaat het om de rol van 
leidinggevende, de cultuur en structuur op de werkplek, de ondersteuning vanuit het 
strategisch personeelsbeleid en de inzet van instrumenten bij de ontwikkeling van 
professionals gedurende de loopbaan. 
 

3. Hoe kunnen opleidingstrajecten daarbij ondersteunen? 
Daarbij gaat het om de inrichting van ondersteuningstrajecten die het leren van 
(aankomende) professionals ondersteunen in verschillende fasen van hun loopbaan.  

De programmalijnen zijn vooral gebaseerd op lopende projecten die reeds intensief met 
opleidingen en werkveld plaatsvinden en op inzichten die naar boven komen uit bestaande 
netwerkcontacten. 
Lees meer over de maatschappelijke uitdaging  
Toerusting onderwijs- en opvoedingsprofessionals in de grote stad. 
 
Het Centre of Expertise heeft twee organisatorische uitgangspunten: 

• samenwerking tussen faculteiten 
(in elk geval FOO en FMR) 

• samenwerking tussen werkveld, beleid, HvA-opleidingen en onderzoek 
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VOORWAARDEN PROJECTAANVRAAG 
Je kunt tot en met 15 mei, voor de periode tot en met december 2021, je projectvoorstellen 
indienen voor de maatschappelijke uitdaging Toerusting onderwijs- en opvoedingsprofessionals in 
de grote stad.  
 
Hiervoor geldt een aantal uitgangspunten: 

a. de projecten moeten passen binnen de geformuleerde programmalijnen 
b. moeten (zoveel mogelijk) passen bij de organisatorische uitgangspunten van het CoE 
c. voor het project kan maximaal 20K aangevraagd worden door HvA-medewerkers voor 2021. 

Format van begroting kan aangevraagd worden bij Ina Cijvat (c.c.cijvat@hva.nl) 
d. met leidinggevende is afgestemd dat inzet bij het voorgestelde project mogelijk is 
1. Ingrediënten van het projectvoorstel: 
e. inhoud: beschrijving thema, onderzoeksvraag, methodologie, te betrekken partners (intern 

en extern) 
f. output: bijvoorbeeld publicaties, publieksbijeenkomst(en) (bijv symposium) en concrete 

materialen voor HvA-opleidingen 
g. omvang voorstel: 1 á 2 A4 

 
Bij het beoordelen van de projectvoorstellen worden de punten a-g gewogen. 
 
De projectvoorstellen worden beoordeeld door Ina Cijvat en Marco Snoek. Je kunt je 
projectvoorstel per mail opsturen naar Ina Cijvat via c.c.cijvat@hva.nl. 
 
MEER WETEN? 
Wil je eerst wat meer weten of heb je vragen? Neem dan contact op met de programmacoördinator 
van deze maatschappelijke uitdaging, Ina Cijvat via c.c.cijvat@hva.nl of met de begeleidend lector 
van deze maatschappelijke uitdaging Marco Snoek via m.snoek@hva.nl. 
 
MEER LEZEN 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 Toerusting 
onderwijs- en opvoedingsprofessionals in de grote stad. 
Door het onderzoek wil het CoE bijdragen aan het vergroten van kansengelijkheid voor kinderen en 
jongeren die wonen en leven in een grootstedelijke omgeving. 
 
Ook de andere maatschappelijke uitdagingen hebben een oproep voor projectvoorstellen gedaan. 
  
Op de website Urban Education kom je meer te weten over het CoE en de maatschappelijke 
uitdagingen. 
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