
Dien nu je projectvoorstel in voor het CoE Urban Education : Maatschappelijke participatie in 
de grote stad 

Het Center of Expertise (CoE) Urban Education richt zich op zes maatschappelijke uitdagingen.  
Een van deze uitdagingen is Maatschappelijke participatie in de grote stad.  
 
We roepen collega’s van FOO en FMR  op om uiterlijk 15 mei projectvoorstellen in te dienen voor 
deze maatschappelijke uitdaging. 

PROJECTEN BIJ MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGMAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE IN DE 
GROTE STAD 

Binnen de maatschappelijke uitdaging Maatschappelijke participatie in de grote stad is een drietal 
programmalijnen vastgesteld waar in 2021-2022 de focus op ligt. 

1. Politieke participatie van jongeren: jongeren nemen minder deel aan traditionele vormen 
van politieke participatie dan ouderen. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat jongeren hun 
stem in de politiek wel laten horen? Hoe zorgen we ervoor dat jongeren vertrouwen in 
eigen kunnen op dit terrein ontwikkelen en de competenties ontwikkelen om mee te doen? 
Hoe kunnen professionals en studenten uit verschillende sectoren hierbij elkaar versterken? 

2. Polarisatie en radicalisering: ook onder kinderen en jongeren vindt polarisering plaats en is 
er sprake van radicalisering. Welke instrumenten zijn er om jongeren te bereiken, kloven te 
overbruggen en radicalisering tegen te gaan? Hoe kunnen professionals en studenten uit 
verschillende sectoren hierbij elkaar versterken? 

3. Bevorderen grotere kansengelijkheid: bij politieke en maatschappelijke participatie bestaat 
grote ongelijkheid in de kansen die kinderen en jongeren hebben. Hoe kunnen professionals 
en studenten bijdragen aan het verkleinen van de kansenongelijkheid? 

Deze programmalijnen zijn tot stand gekomen aan de hand van focusgesprekken met betrokkenen 
rondom het thema maatschappelijke participatie, waaronder het werkveld (w.o. jongerenwerk, 
scholen), beleidsmakers en HvA-docenten. Lees hier meer over de maatschappelijke 
uitdaging Maatschappelijke participatie 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 Maatschappelijke participatie 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 Hessel Nieuwelink (h.nieuwelink@hva.nl) 
d. met leidinggevende is afgestemd dat inzet bij het voorgestelde project mogelijk is 

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 Sebastian Abdallah en Hessel Nieuwelink.  
Je kunt je projectvoorstel per mail opsturen naar Hessel Nieuwelink via h.nieuwelink@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, Sebastian Abdallah via s.e.abdallah@hva.nl of met de 
begeleidend lector van deze maatschappelijke uitdaging Hessel Nieuwelink 
via h.nieuwelink@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. 
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 doen een oproep voor projectvoorstellen.  
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