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Bekijk de webversie

Genomineerden RAAK-award 2019 bekend
Op 9 september heeft de jury van de RAAKaward bekendgemaakt welke 6
onderzoeksprojecten zij nomineert voor de
RAAK-award. De uiteindelijke winnaars worden
bekendgemaakt tijdens het SIA-congres op 14
november. Voor die tijd kan iedereen stemmen
op zijn of haar favoriete project. Het project met
de meeste stemmen wint de Publieksprijs. Ook
deze winnaar wordt bekendgemaakt op het
congres.
> Bekijk de genomineerden en stem!

Schrijf je in voor het SIA-congres: onderzoek in
uitvoering!
Praktijkgericht onderzoek van hogescholen is
geworteld in de samenleving. Dat geeft het een
eigen, unieke dynamiek. En eigen uitdagingen.
Tijdens het SIA-congres gaan we in debatten,
workshops en interactieve sessies met elkaar aan
de slag met deze uitdagingen.
Het SIA-congres is voor iedereen die betrokken is
bij praktijkgericht onderzoek van hogescholen.
Informatief en verrassend, met mooie
voorbeelden en volop ruimte voor ontmoeting.
> Lees meer over het congres en schrijf je in

Belangrijke rol voor praktijkgericht onderzoek in
strategische agenda Vereniging Hogescholen
Hogescholen zien het als hun opdracht om bij te
dragen aan de innovatie van de beroepspraktijk
en aan het oplossen van de grote
maatschappelijke vraagstukken van deze tijd.
Dat schrijft de Vereniging Hogescholen in haar
nieuwe strategische agenda voor 2019 – 2023.
De agenda werd op 2 september overhandigd
aan minister Van Engelshoven van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen. De strategische
agenda staat in het teken van het opleiden van
de professionals van morgen en het uitbouwen
van het praktijkgericht onderzoek.
> Lees meer over de strategische agenda

City Deal Kennis Maken Maastricht van start
De City Deal Kennis Maken Maastricht werd begin september feestelijk afgetrapt in de raadzaal
van het Gemeentehuis Maastricht. Meer dan 180 studenten van Hogeschool Zuyd en de
Universiteit Maastricht gaan samenwerken binnen een groot leefbaarheidsproject in de
Maastrichtse wijken Mariaberg en Randwyck. Regieorgaan SIA draagt bij aan de financiering
van het project via de regeling City Deal Kennis Maken.
> Lees het nieuwsbericht op de website van Hogeschool Zuyd

Onderzoek uitgelicht
Commons: nieuwe
kansen voor stad en
publieke ruimte
Hoe kunnen kunst en design bijdragen aan het
ontstaan van gemeenschapszin in gedeelde
publieke ruimte (commons)? En hoe kan bereikt
worden dat het gemeenschapsgevoel steeds
weer nieuwe mensen bereikt? De Gerrit Rietveld
Academie, de Universiteit van Amsterdam en
Waag Society gaan hier, samen met nog een
aantal andere partijen, de komende twee jaar
onderzoek naar doen. Dit gebeurt onder de titel:
Commons, nieuwe kansen voor stad en publieke
ruimte. Regieorgaan SIA financiert het onderzoek
samen met NWO binnen het
onderzoeksprogramma Smart Culture.
> Lees meer over het project Commons
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