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Bekijk de webversie

L.INT: samenwerking tussen hogescholen en
onderzoeksinstituten
Vanaf deze maand is de nieuwe L.INT-regeling
opgengesteld. De regeling biedt kansen voor
hogescholen en onderzoeksinstituten om
structureel samen te werken. Dit stimuleert het
leggen van verbindingen tussen fundamenteel en
praktijkgericht onderzoek. Zo versnellen we
innovatie en dragen bij aan de human capital
agenda.
> Lees meer over de L.INT-regeling

Nomineren voor de
RAAK-award: het kan
nog tot en met 4 juli
2019
Tot en met 4 juli kunnen RAAK-projecten
worden aangemeld voor de RAAK-award
2019. De RAAK-award biedt
toonaangevend praktijkgericht onderzoek
van hogescholen een podium.
Projectleiders van lopende en afgeronde RAAK-projecten met concrete resultaten kunnen hun
project aanmelden en maken dan kans op de RAAK-award met een hoofdprijs van 10.000 euro.
> Lees meer over de RAAK-award

Regieorgaan SIA start verkenning naar
onderzoeksgroepen van kunsthogescholen
Creativiteit is hard nodig voor een sterke
samenleving. De kunsten en creatieve
industrie leveren een belangrijke bijdrage aan
onze cultuur, economie en de innovatie van de
complexe en hoogtechnologische wereld
waarin we leven. Hogescholen hebben een
unieke positie in de kunsten en creatieve
industrie, maar benutten deze nog niet ten
volle. Regieorgaan SIA start daarom een
verkenning naar hoe het praktijkgericht
onderzoek van kunsthogescholen een grotere
bijdrage kan leveren aan maatschappelijke
uitdagingen, het kunstonderwijs en de kunsten zelf. De eerste gesprekstafels voor deze
verkenning vonden plaats op vrijdag 21 juni.
> Lees meer over de verkenning

Save the date: SIA-congres 2019
Dit jaar vindt het SIA-congres plaats op 14 november in Congrescentrum NBC in Nieuwegein.
Tijdens het congres, waarin alles draait om onderzoek doen in en met de samenleving, maken
we onder meer de winnaar van de RAAK-award bekend. Meer informatie over het programma
volgt binnenkort, maar schrijf de datum vast in je agenda!

Evaluatie SPRONG: financieringsprogramma sluit
goed aan op behoeften onderzoeksgroepen
Het SPRONG-programma van Regieorgaan SIA
sluit goed aan op de behoeften van de
onderzoeksgroepen die er gebruik van maken.
Tegelijkertijd leren eerste ervaringen met het
programma op welke punten SPRONG beter
kan. Dat concludeert het Rathenau Instituut dat
het SPRONG-programma onderzocht op
verzoek van Regieorgaan SIA.
> Lees meer over het onderzoek

10 hogescholen aan de slag met de Nationale
Wetenschapsagenda
In de eerste financieringsronde van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) nemen 10
hogescholen deel in 7 onderzoeksprojecten. Het zijn onderzoeken die zich onder andere richten
op gewasbescherming, beweeggedrag en digitale veiligheid.
> Lees meer

Vacature: SIA zoekt programmamanager mkb
Wij zoeken een programmamanager mkb die een
uitdaging ziet in het verbinden van het mkb met
het praktijkgericht onderzoek van hogescholen.
> Bekijk de vacature

SIA is verhuisd. Per 3 juni zijn we te vinden in
het nieuwe NWO-pand te Utrecht.
Ons nieuwe bezoekadres:
Winthontlaan 2
3526 KV Utrecht
Ons postadres is hetzelfde gebleven,
> Bekijk onze contactgegevens

Kalender
27 jun:

Sluitingsdatum RAAK-publiek 2019

16 jul:

Tweede ophaalmoment KIEM GoChem

4 jul:

Sluitingsdatum RAAK-award

3 sep:

Eerste ophaalmoment L.INT

24 sep:

Tweede ophaalmoment Platformregeling II

1 okt:

Sluitingsdatum SPRONG Educatief

1 okt:

Sluitingsdatum Take-off hbo najaarsronde

15 okt:

Sluitingsdatum Top-up Ronde 8

7 nov:

Sluitingsdatum KIEM GoChem

14 nov:

SIA-congres

26 nov:

Sluitingsdatum L.INT

26 nov:

Sluitingsdatum KIEM CE

4 feb:

Sluitingsdatum L.INT 2019

19 mrt:

Sluitingsdatum Platformregeling II

Volg ons op social media

Twitter

LinkedIn

Website

Ik wil deze email niet meer ontvangen
Mijn gegevens inzien en wijzigen

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u communicatie@regieorgaan-sia.nl toe aan uw adresboek.

