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Startimpuls ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’ 

Hoofdstuk 1.  
Inleiding en achtergrond 
 
De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) heeft als streven om publiek en politiek te 
betrekken bij het belang van wetenschap voor de maatschappij 
(http://www.wetenschapsagenda.nl/). Prof. dr. Judi Mesman (Universiteit Leiden) en 
prof. dr. Monique Volman (Universiteit van Amsterdam) zijn de boegbeelden van één 
van de routes van de NWA, namelijk ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’ 
en worden hierbij ondersteund door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). 

1.1 Startimpuls  

De inmiddels demissionaire minister en staatsecretaris van OCW hebben een start willen maken met de 
NWA. Onder de naam Startimpuls NWA is 20 miljoen euro vrijgemaakt voor thematisch onderzoek 
(http://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2017/nwo-voert-startimpuls-nationale-wetenschapsagenda-
uit.html). Het ministerie heeft drie specifieke thema’s benoemd vanuit haar eigen beleidsagenda en 
daarvoor acht relevante routes aangewezen. Voor het thema Jongeren in een veerkrachtige samenleving 
vraagt OCW de route ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’ een bijdrage te leveren. De 
Startimpulscommissie publiceerde begin april een call for proposals 
(http://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/nwa-startimpuls/nwa-
startimpuls.html), waarmee de boegbeelden worden uitgenodigd een voorstel in te dienen. 

Een uitgewerkt projectplan voor ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’ met een omvang van 
2,5 miljoen moet al op 15 juni dit jaar worden ingediend. Om op deze korte termijn tot een mooi voorstel 
te komen dat een verschil kan maken voor de jeugd en het onderwijs, organiseren de boegbeelden een 
innovatief proces om de achterban te betrekken. Het uiteindelijke project bestaat uit vijf deelprojecten 
die ieder een thema hebben (per thema iets minder dan 500.000 euro) en een overkoepelend project 
van waaruit de samenhang tussen de projecten wordt gewaarborgd (ongeveer 100.000 euro). Op basis 
van de routeworkshops die eerder hebben plaatsvonden, zijn de thema’s van de vijf deelprojecten en 
bijbehorende projectleiders geïdentificeerd. Alle thema’s vallen onder het bredere thema van ‘diversiteit 
en ongelijkheid’, een zeer belangrijk thema, waarop veel kennis aanwezig is in de Nederlandse 
wetenschap en daarmee één van de zogenoemde gamechangers van de route. De uitwerking van de 
deelprojecten vindt plaats in een sandpit: een mechanisme van iteratieve workshops om de ontwikkeling 
en implementatie van creatieve en innovatie projectideeën te ondersteunen.  

De projectleiders nemen het voortouw in de uitwerking en uitvoering van de deelprojecten, maar ze 
werken de deelprojecten niet alleen uit; de samenwerking met anderen in niet alleen de vormgeving, 
maar ook de uitvoering van de deelprojecten is cruciaal. Deze anderen zijn experts uit de praktijk van 
jeugd en/of onderwijs, experts uit de wetenschap of kleine samenwerkingsverbanden van praktijk en 
wetenschap. In hoofdstuk 2 van deze oproep leest u welke voorwaarden er gelden om u voor deelname 
aan één van de thema’s aan te melden. Het aanmelden gebeurt via dit webformulier, waarin u naast een 
aantal korte vragen, een cv kunt insturen van maximaal 400 woorden en een motivatie van maximaal 
300 woorden. De motivatie omvat een omschrijving van wat u inhoudelijk aan het deelproject zou willen 
bijdragen, de persoonlijke eigenschappen die u geschikt maken voor deelname aan de sandpit en 
eventuele uitvoering van het project. Deelname houdt in dat u meedenkt en –schrijft aan het voorstel 
voor het deelproject en dat u (indien het voorstel wordt gehonoreerd) een rol speelt bij de uitvoering van 
het deelproject.  

1.2 Thema’s van de deelprojecten 

1. Sociale cohesie in de klas (projectleiders: Eddie Denessen (Radboud Universiteit) & Sabine Severiens 
(Erasmus Universiteit Rotterdam)) 

“Het deelproject sociale cohesie richt zich op alle sociale processen in de klas die betekenisvol zijn in een 
context met veel diversiteit in cultureel-etnische achtergronden. Enerzijds gaat het om de interacties 
tussen leerlingen onderling. Dit kan in de klas zelf zijn, maar kan ook buiten de les of buiten de school 
plaatsvinden. Wat zijn meer en minder productieve interacties als het gaat om identiteitsontwikkeling, 
intergroepsattituden, welbevinden, motivatie, leerprestaties en burgerschap? Anderzijds gaat het om 
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interacties tussen leerlingen en leraren. Hoe gaan leraren om met diversiteit in hun klas en in hoeverre 
stimuleren leraren de interacties tussen hun leerlingen onderling?” 

2. Culturele sensitiviteit van professionals in jeugd en onderwijs (projectleider: Trees Pels (Verwey-
Jonker Instituut / Vrije Universiteit Amsterdam) & Doret de Ruyter (Vrije Universiteit Amsterdam)) 

“De toerusting van professionals in wijkteams voor jeugd & gezin en in het onderwijs om cultureel 
sensitief (inclusief) te werken krijgt nauwelijks structurele aandacht. Dit draagt ertoe bij dat nog 
onvoldoende effectief wordt ingespeeld op de vragen en behoeften die (het omgaan met) ouders en 
jeugdigen van diverse komaf (naar sociaal-economische status of etniciteit) met zich meebrengen. Om 
de kansen op optimale ontplooiing van kinderen te bevorderen is structurele verankering van 
(ontwikkeling van) cultureel sensitief  werken in zowel initiële opleidingen als in systemen van lerend 
werken noodzakelijk. Het project richt zich op dit doel, waarbij het accent ligt op het preventieve 
jeugdveld, het onderwijs (po-vmbo) en de relatie tussen beide.”  

3. Buitenschools leren en ongelijkheid (risico- en succesfactoren) (projectleiders: Ruben Fukkink 
(Hogeschool van Amsterdam) & Louise Elffers (Hogeschool van Amsterdam en Universiteit van 
Amsterdam)) 

“Buitenschoolse onderwijsactiviteiten kunnen in positieve dan wel negatieve zin bijdragen aan 
kansengelijkheid in het onderwijs. In dit thema wordt enerzijds de invloed van het zogeheten 
schaduwonderwijs (bijles, huiswerkbegeleiding, toets- en examentraining) en anderzijds de invloed van 
weekend - en zomerscholen op de schoolloopbaan (kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming) van 
leerlingen met verschillende thuisachtergronden onderzocht.”  

4. Verbinding onderwijs en jeugdzorg (projectleider: Michiel Westenberg (Universiteit Leiden)) 

“In toenemende mate rapporteren middelbare scholieren stress op school, waardoor zij onvoldoende 
toekomen aan het leren en sommigen zelfs uitvallen. Stress kan een gevolg zijn van faalervaringen en 
een gebrek aan zelfvertrouwen of kan een signaal zijn van achterliggende problematiek. Leerlingen van 
lage SES en/of migrantenachtergrond maken relatief weinig of laat gebruik van de reguliere jeugdzorg. 
Wij onderzoeken op welke wijze een verbinding van (preventieve) jeugdzorg met het onderwijs een 
bijdrage kan leveren aan een snellere, laagdrempelige en adequate aanpak van stressgevoelens bij álle 
leerlingen. Dit project richt zich specifiek op het vmbo-mbo.”  

5. (On)gelijkheid in jeugdgezondheid(szorg) (projectleiders: Symone Detmar (TNO) & Menno 
Reijneveld (Universitair Medisch Centrum Groningen)) 

“Opgroeien in achterstand heeft een negatieve invloed op de gezondheid van kinderen en jeugdigen. 
Transgenerationele overdracht is daarbij een belangrijk mechanisme, door bijvoorbeeld gebrek aan geld, 
blootstelling aan risicovolle opvoedsituaties, en onvoldoende verwerving van sociaal-emotionele 
vaardigheden en weerbaarheid. Jeugdgezondheidszorg ziet vrijwel alle kinderen in Nederland en biedt 
daarmee een goede setting voor preventieve interventies om dit te doorbreken, in samenwerking met de 
gezinnen zelf en hun omgeving.”   

1.3 Randvoorwaarden gegeven door de Startimpulscommissie: 

- Het onderzoek mag niet langer dan 3 jaar duren;  
- Financiering kan alleen worden toegekend aan hogescholen, universiteiten en TO2-instellingen; 
- Het onderzoek moet reeds na één jaar producten opleveren; 
- Cofinanciering door publieke of private partijen (in kind en in cash) is mogelijk en wenselijk. 
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Hoofdstuk 2.  
Wie kan deelnemen? 
 
2.1 Algemeen 

- Alle geselecteerde deelnemers zullen niet alleen bij de uitwerking van het project een rol spelen, 
maar ook bij de uitvoering. De deelnemers afkomstig van een publieke kennisinstelling kunnen 
daarbij ook geld voor zichzelf verwerven. 

- De indiener heeft expertise op het gebied van jeugd en/of onderwijs. 
- De expertise van de indiener sluit aan bij het gekozen thema van de route ‘Jeugd in 

ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’. 
- Een onderzoeker, praktijkexpert of samenwerkingsverband van een onderzoeker met een 

praktijkexpert kan zich bij maximaal één thema aanmelden. 
- Per thema zullen ongeveer zes personen worden geselecteerd; drie praktijkexperts en drie 

onderzoekers. 
- Binnen ieder thema wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over de verschillende typen 

publieke kennisinstellingen. In ieder deelproject moet een goede vertegenwoordiging zijn van 
diverse expertise. Waar mogelijk nemen aan ieder deelproject een universiteit, een hogeschool 
en meerdere praktijkpartners deel. 

- Er wordt gezocht naar de optimale mix en complementariteit aan expertise, niet per se naar de 
meest geschikte individuen. 

- Voor het slagen van de sandpit en het project is niet alleen expertise van belang, maar ook 
persoonlijke eigenschappen, zoals de bereidheid om samen te werken, ervaring met het werken 
in teams, communicatievaardigheden, creativiteit en bereidheid om risico’s te nemen. In de 
motivatie dient de indiener ook deze vaardigheden toe te lichten. 

- Alle deelnemers dienen beide sandpitworkshops bij te kunnen wonen. 
- Organisaties anders dan publieke kennisinstellingen kunnen geen geld verwerven uit de 

Startimpuls. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om innovatie te financieren, maar om het 
onderzoek te financieren. Natuurlijk kan het project wel leiden tot innovatie. 

- Cofinanciering door publieke en private partners is mogelijk, wordt zeer gewaardeerd en kan als 
pre gelden bij de selectie; cofinanciering is zowel in cash als in kind (bv. inzet van uren) 
mogelijk.  

2.2 Onderzoekers 

Alle onderzoekers aan universiteiten, hogescholen en TO2-instellingen komen in aanmerking voor 
deelname aan de sandpit en de uitvoering van één van deelprojecten, mits zij aan onderstaande 
voorwaarden voldoen: 

- Onderzoekers hebben aantoonbare ervaring met onderzoek in samenwerking met de praktijk en zijn 
bereid om samen te werken met andere disciplines. 

- Alle onderzoekers dienen minimaal vijf jaar geleden gepromoveerd te zijn. 

- Onderzoekers van universiteiten zijn UHD of hoogleraar. 

- Onderzoekers van hogescholen zijn lector. 

2.3 Praktijkexperts 

Alle praktijkexperts die een overkoepelende functie hebben, d.w.z. die de mogelijkheid hebben om de 
inzichten uit het onderzoek breed te implementeren, komen in aanmerking voor deelname aan dit 
project, mits zij aantoonbare ervaring en affiniteit hebben met wetenschappelijk onderzoek en in hun 
dagelijks werk de problematieken tegenkomen van het betreffende deelthema.  

Praktijkexperts van publieke en private organisaties kunnen zich aanmelden. Experts die zich kunnen 
aanmelden zijn bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, professionals in de jeugdzorg, bestuurders van 
onderwijsinstellingen, beleidsmedewerkers van gemeentes, medewerkers van brancheorganisaties of 
kennisinstituten. 
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2.4 Samenwerkingsverbanden 

Onderzoekers en praktijkexperts kunnen ook gezamenlijk een cv met motivatie indienen. Voor personen 
in samenwerkingen gelden ook de voorwaarden zoals hierboven genoemd.  

Hoofdstuk 3. 
Procedure 
 
3.1 Tijdspad 
 
Datum Processtap 
3 april Oproepen tot indienen cv + korte motivatie  
21 april Deadline indienen cv  
24 april Houtskoolschets van het voorstel indienen bij Startimpulscommissie (door 

boegbeelden en trekker) 
24 april – 1 mei Selectie van personen 
9 en 29 mei  Sandpit1workshops 
30 mei t/m 15 juni Samenvoegen tot één voorstel en redactieslag  
15 juni Indienen projectvoorstel bij Startimpulscommissie NWA 
1 juli 2017 Advies van Startimpulscommissie aan NWO 
Voor de zomer Honorering NWO 
Uiterlijk 1-1-2018 Start project 
Uiterlijk 1-1-2021 Alle middelen moeten besteed zijn. 
 

3.2 Processtappen 

1. Identificatie thema’s 

Op basis van de routeworkshops die in 2016 plaatsvonden ten behoeve van de beschrijving van de route 
heeft de kerncommissie vijf thema’s en bijbehorende projectleiders binnen de gamechanger “Diversiteit 
en ongelijkheid” geïdentificeerd. Voor de Startimpuls is gekozen voor deze gamechanger, omdat het met 
dit beperkte bedrag niet mogelijk is om de hele route te bedienen en omdat deze gamechanger het beste 
past bij de opdracht van OCW, waarin ook de Gelijke Kansen Agenda wordt genoemd.  

2. Selectie van deelnemers 

Personen en samenwerkingsverbanden uit de praktijk, het beleid en de wetenschap van jeugd en/of 
onderwijs kunnen zich aanmelden voor deelname aan deze sandpit, en daarmee aan de deelprojecten.  

Een onafhankelijke jury van Vlaamse wetenschappers en Nederlandse experts uit beleid en praktijk stelt 
per thema een rangorde op met betrekking tot de geschiktheid van deelnemers gebaseerd op de 
ingediende cv’s en motivaties. Op basis van deze rangordes en op basis van complementariteit van 
expertise en affiliatie selecteren de boegbeelden gezamenlijk met de projectleider(s) van het betreffende 
thema de optimale groep van deelnemers (drie personen uit de praktijk/het beleid en drie personen uit 
de wetenschap). Gezamenlijk met de projectleider(s) zal deze groep het deelproject vormgeven. 

3. Sandpitworkshops 

In een sandpit, een mechanisme van iteratieve workshops om de ontwikkeling en implementatie van 
creatieve en innovatie projectideeën te ondersteunen, worden de deelprojecten vormgegeven. 

Workshop 1 (9 mei 2017 09:00 – 13:00 te Amsterdam) 

Tijdens de eerste workshop maken de deelnemers per deelproject kennis en wordt de inhoud van de 
deelprojecten gezamenlijk bepaald. De inbreng van leden uit de praktijk en het beleid is hierbij cruciaal. 
Aan het einde van de workshop worden taken verdeeld voor verdere uitwerking. 

 

                                                           
1 Meer informatie over de sandpitmethode: 
https://www.epsrc.ac.uk/funding/howtoapply/routes/network/ideas/whatisasandpit/ 
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Tussen 9 en 29 mei: 

Tussen de sandpitworkshops werken de deelnemers de verschillende deelprojecten verder uit. Tevens 
worden in deze periode de uitgewerkte stukken naar de andere deelprojecten en naar externe experts 
gestuurd voor feedback. 

Workshop 2 (29 mei 2017 15:30 – 19:00 incl. diner te Utrecht) 

Tijdens de tweede workshop wordt de feedback verwerkt en wordt het projectvoorstel per deelproject 
verder uitgewerkt. 

4. Samenvoegen tot één voorstel en redactieslag 

De boegbeelden voegen de beschrijving van de deelprojecten in overleg met de projectleiders samen en 
zorgen voor een coherent voorstel en een procesbeschrijving. Dit voorstel wordt uiterlijk 15 juni 
ingediend bij de Startimpulscommissie. 

5. Besluit door Raad van Bestuur NWO op basis van advies Startimpulscommissie 

Het voorstel dat uiterlijk op 15 juni 2017 door de boegbeelden wordt ingeleverd bij de 
Startimpulscommissie, wordt door deze commissie van een advies voorzien. De commissie zal daarbij 
ongeveer uitgaan van de onderstaande criteria. Belangrijk is dat het voorstel niet in competitie gaat met 
andere voorstellen; indien het voorstel aan de gestelde eisen voldoet, wordt het gehonoreerd. Het 
oordeel van de commissie wordt getoetst door de Raad van Bestuur van NWO en voor de zomer neemt 
hij het definitieve besluit. De Startimpulscommissie beoordeelt het voorstel op: 
 
I. Kwaliteit 
a. Kwaliteit en excellentie van het voorstel en het team  
Voor CV geldt dat de kwaliteit beoordeeld wordt op wat binnen het eigen veld/vakgebied de norm is (een 
lector wordt bijv. beoordeeld op haar/zijn kwaliteiten als lector, hoogleraren als hoogleraren, etc.) 
b. Belang van de vraagstelling vanuit wetenschappelijk perspectief 
c. Haalbaarheid, o.a. met betrekking tot 
i) De benodigde tijdsinvestering voor het bereiken van de onderzoeksdoelen 
ii) de financiële planning 
iii) de kwaliteit van het beheerskader, inclusief het programmacoördinatorschap 
 
II. Verbindingen 
a. Mate waarin het programmavoorstel bijdraagt aan nieuwe en onverwachte verbindingen 
(betrokkenheid van de verschillende actoren zoals benoemd in de OCW opdrachtbrief en met aandacht 
voor PPS) 
b. Proces dat doorlopen is met de brede achterban om het voorstel te formuleren en draagvlak te 
creëren (betrokkenheid van alle partijen die binnen de Startimpuls kunnen meedoen) 
 
III. Relevantie 
a. Mate waarin het voorstel invulling geeft aan de in de Nationale Wetenschapsagenda gestelde vragen 
b. Mate waarin het programma impact vergroot 
Sinds 2009 zet NWO in op concreet beleid dat de overdracht van kennis die gegenereerd is met behulp 
van NWO-financiering moet stimuleren. Deze overdracht kan zowel naar andere wetenschappelijke 
disciplines als naar gebruikers buiten de wetenschap (bedrijfsleven/maatschappij) plaatsvinden. Het 
kennisbenuttingsbeleid is met name gericht op het vergroten van de bewustwording bij onderzoekers ten 
aanzien van kennisbenutting. NWO vraagt daarom van alle onderzoekers die in aanmerking willen komen 
voor financiering om met behulp van een aantal vragen (bijvoorbeeld: hoe zal kennisbenutting 
geïmplementeerd worden en hoe beoogt de onderzoeker kennisbenutting te bevorderen?) een toelichting 
te geven op de mogelijke kennisbenutting van hun project. Deze toelichting wordt meegewogen in 
de beoordeling. Bij de beoordeling wordt gelet op: 
- een realistische weergave van kennisbenuttingsmogelijkheden (of het gebrek aan mogelijkheden), 
- de mate van concretisering van het plan van aanpak omtrent kennisbenutting, 
- eerder opgedane ervaringen / track record omtrent kennisbenutting. 
Indien hogescholen bij het consortium zijn betrokken, dient het betreffende project aantoonbaar actief te 
zijn op de doorwerking van de onderzoeksresultaten in zowel de praktijk als in het onderwijs. 
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6. De uitvoering van het project 

Het project dient op korte termijn hoogwaardige kennis en producten op te leveren die toepasbaar zijn 
voor organisaties en experts in de praktijk en die de kwaliteit van hun werk ten goede komen. Het is 
daarom van groot belang dat het onderzoek aansluit op vraagstukken van de praktijk en dat de praktijk 
ook in iedere fase van het onderzoek betrokken is (van de sturing van de vraag tot het vormgeven en 
verspreiden van producten). 

Ieder deelproject kan op een andere manier worden vormgegeven, maar het is in ieder deelproject van 
belang dat er wordt gewerkt aan kennis en producten die van belang zijn voor de praktijk. Daarom 
bestaat ieder deelproject ook uit projectleider(s), onderzoekers en praktijkexperts. De deelnemers aan 
de sandpit spelen ook een rol bij de uitvoering van het project. De invulling van die rol wordt tijdens de 
workshops vormgegeven.  

Hoofdstuk 4. 
Contact 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Renée Middelburg (NRO): 
 
e-mail: info@nro.nl 
telefoon: 070 - 344 05 10 

mailto:info@nro.nl

