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Het idee voor deze bundel werd geboren toen duidelijk werd dat Ton Notten na een 
periode van een negenjarig lectorschap bij de Kenniskring Opgroeien in de stad van 
de Hogeschool Rotterdam afscheid zou gaan nemen in verband met het bereiken van 
de pensioengerechtigde leeftijd. Wat zou het mooi zijn om te laten zien wat er allemaal 
aan onderzoek vanuit die Kenniskring is en wordt gedaan in het Rotterdamse onder 
de bezielende en soms gestrenge, maar altijd inspirerende leiding van Ton Notten. 
Met deze gedachte ging de redactie, gevormd door ondergetekenden, aan het werk en 
besloot er een echt Rotterdams boek van te maken. We vroegen collega’s die zich in de 
afgelopen jaren met onderzoek hebben bezighouden – en in de meeste gevallen daar 
nog volop mee bezig zijn – om het ‘verhaal’ van hun onderzoek te vertellen. Deze bun-
del is het resultaat van ons verzoek. Ton Notten zelf konden we daarbij uiteraard niet 
buiten beschouwing laten. Zijn bijdrage opent de bundel, als eerbetoon aan zijn werk.

Deze bundel is een staalkaart van het soort onderzoek dat we in het hoger beroeps-
onderwijs in het algemeen en aan de Hogeschool Rotterdam in het bijzonder zo 
graag doen: praktijkgericht onderzoek dat betekenisvol is voor professionals en hun 
doelgroepen in het veld én dat van belang is voor de professionele ontwikkeling van 
de eigen medewerkers. Het zijn ook buitengewoon relevante, actuele en soms drin-
gende thema’s die spelen in de resten van de verzorgingsstaat, in het welzijnswerk, 
het onderwijs en de wijken in Rotterdam. Praktijkgericht onderzoek kan bijdragen 
aan een beter begrip van wat er speelt en kan wellicht ook een bijdrage leveren aan 
het verklaren ervan en daardoor helpen bij het oplossen van problemen. De ambitie 
is niet zozeer om bij te dragen aan Grote Theorie maar wel om praktijkmensen te hel-
pen bij het doordenken van de vragen en problemen die ze dagelijks op de werkvloer 
tegenkomen. In de periode van Ton Notten als lector ‘Opgroeien in de stad’ is er veel 
geproduceerd, daarvan getuigen de jaarverslagen. Er is veel kennis vergaard waardoor 
we meer inzicht hebben gekregen in de factoren die van invloed zijn op alledaagse 
praktijken. Veel kennis heeft ook gecirculeerd tussen de Hogeschool Rotterdam en de 
instellingen in Rotterdam en de daar werkzame professionals. Dat is een interessante 
uitwerking van een van de basisprincipes van het werk van de Hogeschool Rotterdam, 
het zogenoemde Outside In Inside Out-principe. Met haar onderwijs en onderzoek 
zoals uitgevoerd in de kenniskringen en nu in de kenniscentra wil onze Hogeschool 
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dienstbaar zijn aan de stad. De onderzoeken waarover in deze bundel wordt gerap-
porteerd laten zien wat er op dit gebied allemaal mogelijk is. 

Wij danken de auteurs voor hun inspanningen om hun teksten op tijd aan te leveren 
en onze soms wat narrige opmerkingen weer te verwerken. Ons viel de grote betrok-
kenheid op van de auteurs bij de onderwerpen waarmee ze zich in hun onderzoek 
bezighouden. We hopen dat deze ‘vonk’ zal overslaan naar de lezers en dat zij van de 
in de verschillende bijdragen neergelegde inzichten zullen profiteren in hun eigen 
werkkring en/of opleiding. 
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