
Reactie faculteitsdirecteur van de Nieuwste Pabo en de lector omtrent 
‘Beoordelingsrapport lectoraat Opleiden in de School’ (visitatiedatum 20 mei 2015) 
 
 
Het visitatiepanel heeft in haar beoordelingsrapport een samenvatting vijf 
aandachtspunten en 10 aanbevelingen geformuleerd. De reactie bestaat eruit dat op elk 
punt uit de samenvatting wordt gereageerd: benoemen, mate dat dit gedeeld wordt, 
vervolgacties, koppeling tussen haakjes met aanbevelingen. 
 
 

1. De externe dienstverlening van het onderzoek dient versterkt te worden: 
zelfbewustere en offensievere profilering en positionering. Het lectoraat zet 
komende jaren verder daarop in. Dat betekent inzet van meer mensen en 
middelen. In overleg met de faculteitsdirecteur worden hierover jaarlijks 
afspraken gemaakt. (Aanbeveling 1, 2, 8) 
 

2. De bekostiging van het lectoraat en eventuele promotiewaardige 
onderzoeksvoorstellen in lijn brengen met doelen van hogescholen. Binnen het 
lectoraat kunnen kenniskringleden promoveren en gebruik maken van 
hogeschoolbrede regelingen. De directeur is reeds in gesprek met 
stuurgroepleden dNP over de bekostiging. (Aanbeveling 3) 

 
3. Het lectoraat maakt geen gebruik van een adviesraad. Het lectoraat herkent de 

waarde van externe advisering en heeft daar op een eigen wijze gebruik van 
gemaakt. Komend jaar wordt een aparte adviesraad ingesteld, die het lectoraat 
adviseert in de brede zin van het woord. (Aanbeveling 4) 

 
4. De inbedding van het onderzoek in het onderwijs wordt vooral indirect 

gerealiseerd. Dit oordeel wordt niet gedeeld door directeur en lector. 
Integendeel, zowel op de werkplek als binnen het instituut is de inbedding direct 
georganiseerd in de vorm van betrokkenheid bij het onderzoekscurriculum voor 
studenten, trainingen voor docenten op verschillende niveaus, zichtbare 
werkplekarrangementen, docenten onderzoek die lid zijn van de kenniskring, etc. 
(Aanbeveling 5, 6, 7) 

 
5. De kwaliteitszorg is op hogeschoolniveau geborgd, maar mist nog een 

instrument. Dit oordeel wordt niet gedeeld door directeur en lector. Borging is 
voldoende gewaarborgd in jaarplancyclus Zuyd, kwaliteitsmetingen onderzoek 
en projecten. Het gevaar is dat meten gebeurt om te meten. (Aanbeveling 9) 

 
 


