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Samenvatting	  en	  aanbevelingen	  

1.1. Inleiding	  

Voor	  u	  ligt	  het	  beoordelingsrapport	  van	  het	  visitatiepanel	  van	  het	  lectoraat	  Opleiden	  in	  de	  
School	  van	  Zuyd	  Hogeschool.	  

Het	  proces	  van	  visitatie	  bestaat	  uit	  vier	  fasen:	  een	  interne	  positiebepaling	  van	  het	  lectoraat,	  
het	  bestuderen	  van	  documentatie	  door	  een	  panel	  van	  drie	  onafhankelijke	  externe	  
deskundigen,	  de	  visitatie	  zelf	  en	  een	  bestuurlijk	  besluit	  van	  het	  College	  van	  Bestuur	  ten	  
aanzien	  van	  voortzetting	  van	  het	  lectoraat	  naar	  aanleiding	  van	  de	  visitatie1.	  
	  
Het	  visitatiepanel	  bestond	  uit	  dhr.	  dr.	  B.	  (Bob)	  Koster	  (panelvoorzitter),	  dhr.	  prof.	  dr.	  P.J.	  
(Perry)	  den	  Brok,	  dhr.	  drs.	  J.	  (Jos)	  Krebbekx.	  De	  visitatie	  omvatte	  kennisneming	  van	  
uitvoerige	  documentatie,	  een	  voorbereidingsmiddag	  van	  het	  panel	  en	  een	  bezoek	  van	  het	  
visitatiepanel	  op	  de	  locatie	  van	  het	  lectoraat,	  waarbij	  gesproken	  is	  met	  de	  lector,	  leden	  van	  
de	  kenniskring	  van	  het	  lectoraat,	  de	  directeur	  van	  de	  Nieuwste	  Pabo,	  docenten,	  een	  
alumnus,	  en	  interne	  en	  externe	  stakeholders.	  Dit	  alles	  heeft	  geresulteerd	  in	  het	  voorliggende	  
beoordelingsrapport.	  	  

1.2. 	  Samenvatting	  

Het	  panel	  heeft	  kennis	  gemaakt	  met	  een	  energiek,	  ambitieus	  en	  op	  verbetering	  van	  de	  
praktijk	  gericht	  lectoraat.	  De	  drie	  verschillende	  onderzoekslijnen	  en	  hun	  onderlinge	  
samenhang	  zijn	  in	  de	  praktijk	  de	  kracht	  en	  kwaliteit	  van	  het	  lectoraat.	  Dat	  ziet	  men	  terug	  in	  
de	  goede	  aansluiting	  van	  het	  onderzoek	  bij	  de	  verschillende	  thema’s	  uit	  de	  beroepspraktijk	  
en	  de	  aantoonbare	  focus	  op	  het	  verbeteren	  van	  die	  praktijk,	  deels	  uitgevoerd	  in	  de	  door	  het	  
lectoraat	  opgezette	  leer/werkgemeenschappen.	  De	  lector	  functioneert	  in	  deze	  dynamiek	  als	  
een	  enthousiaste,	  bij	  het	  onderwijs	  betrokken	  en	  zeer	  gewaardeerde	  inspirator	  en	  centraal	  
figuur.	  
	  
Na	  een	  eerste	  fase	  waarin	  het	  plukken	  van	  de	  eerste	  vruchten	  plaats	  heeft	  gevonden,	  kan	  het	  
lectoraat	  nu	  door	  naar	  een	  volgende	  fase	  van	  versteviging,	  verheldering	  en	  verspreiding	  van	  
het	  onderzoek	  in	  de	  faculteit	  en	  daarbuiten.	  	  
	  
De	  panelleden	  hebben	  een	  aantal	  aandachtspunten	  en	  onderwerpen	  genoteerd.	  Hieronder	  
worden	  deze	  punten	  samengevat.	  Verdere	  toelichting	  van	  deze	  zaken	  volgt	  in	  de	  
bijbehorende	  hoofdstukken.	  
	  

1. De	  externe	  positionering	  van	  het	  onderzoek	  verdient	  nog	  extra	  aandacht.	  Het	  belang	  
en	  de	  verwevenheid	  van	  de	  onderzoeksprogramma’s	  is	  vanuit	  het	  perspectief	  van	  de	  
lector	  evident	  maar	  op	  papier	  verdient	  het	  verhaal	  verheldering;	  er	  liggen	  nog	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Hogeschool	  Zuyd,	  Positiebepaling	  en	  Visitatie	  Lectoraten,	  d.d.	  3	  oktober	  2008.	  
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genoeg	  kansen	  om	  het	  onderzoeksverhaal	  op	  verschillende	  punten	  naar	  de	  
buitenwereld	  toe	  meer	  onderscheidend	  te	  maken	  (zie	  hoofdstuk	  drie,	  zeven	  en	  acht).	  	  

2. Het	  werken	  onder	  de	  hoede	  van	  twee	  besturen	  van	  de	  hogescholen	  Zuyd	  en	  Fontys	  
verloopt	  in	  principe	  soepel	  maar	  kent	  ook	  kwetsbare	  kanten,	  waarvan	  het	  actuele	  
gebrek	  aan	  de	  mogelijkheid	  tot	  beschikking	  van	  promotievouchers	  een	  
problematisch	  punt	  is	  voor	  het	  lectoraat	  (zie	  hoofdstuk	  negen).	  	  

3. Het	  lectoraat	  maakt	  geen	  gebruik	  van	  een	  adviesraad.	  Op	  de	  lange	  duur	  kan	  men	  
hierdoor	  mogelijk	  waardevolle	  evaluaties	  mislopen	  en	  verzwakt	  dit	  de	  positionering	  
van	  het	  lectoraat	  in	  de	  constellatie	  van	  de	  twee	  hogescholen	  en	  het	  werkveld	  (zie	  
hoofdstuk	  zes).	  	  	  

4. De	  inbedding	  van	  het	  onderzoek	  in	  het	  onderwijs	  van	  de	  Nieuwste	  Pabo	  wordt	  
vooral	  op	  een	  indirecte	  wijze	  gerealiseerd.	  Het	  panel	  ziet	  nog	  genoeg	  kansen	  voor	  
een	  actievere	  rol	  van	  de	  medewerkers	  en/of	  een	  versterking	  van	  het	  lectoraat	  door	  
andere	  betrokkenen	  (zie	  hoofdstuk	  vier).	  	  

5. De	  kwaliteitszorg	  van	  het	  lectoraat	  is	  op	  hogeschoolniveau	  goed	  geborgd	  maar	  mist	  
nog	  een	  structureel	  inzetbaar	  instrument	  ter	  bewaking	  van	  de	  kwaliteit	  van	  de	  eigen	  
producten	  van	  het	  lectoraat	  (hoofdstuk	  tien).	  	  	  
	  

1.3. 	  Aanbevelingen	  

Hieronder	  volgen	  in	  korte	  bewoordingen	  de	  aanbevelingen	  van	  het	  panel.	  Verdere	  
toelichting	  wordt	  gegeven	  in	  de	  bijbehorende	  hoofdstukken.	  	  
	  

1. Zorg	  voor	  een	  steviger	  positionering	  en	  legitimering	  van	  het	  lectoraat.	  De	  oriëntatie	  
en	  operationalisering	  betreffende	  het	  werkveld	  zijn	  afgerond	  en	  succesvol,	  nu	  kan	  de	  
lector	  het	  onderzoek	  nog	  zichtbaarder	  presenteren.	  Dat	  kan	  door	  het	  accent	  te	  
leggen	  op	  een	  meer	  extern	  beargumenteerd	  verhaal,	  door	  het	  explicieter	  noemen	  
van	  inhoudelijke	  en	  concrete	  verbindingen	  van	  de	  drie	  onderzoekslijnen	  met	  
samenwerkingspartners	  of	  praktijkontwikkelingen	  en	  door	  meer	  aandacht	  te	  
besteden	  aan	  praktijkpublicaties	  (zie	  hoofdstuk	  drie,	  zeven	  en	  acht).	  	  

2. Het	  panel	  wil	  de	  besturen	  van	  beide	  hogescholen	  met	  nadruk	  wijzen	  op	  het	  
wezenlijke	  –	  ook	  economische	  -‐	  belang	  van	  het	  ‘nieuwe	  opleiden’	  van	  leerkrachten	  in	  
Sittard	  en	  de	  omliggende	  regio.	  Het	  panel	  hoopt	  dat	  men	  hier	  meer	  aandacht	  aan	  zal	  
besteden	  en	  aan	  de	  daaraan	  gekoppelde	  gevolgtrekking	  voor	  het	  te	  voeren	  beleid	  van	  
Zuyd	  in	  deze	  context	  (zie	  hoofdstuk	  drie).	  	  

3. De	  panelleden	  sporen	  Zuyd	  en	  Fontys	  dan	  ook	  aan	  om	  het	  lectoraat	  op	  te	  nemen	  in	  
een	  degelijk	  promotiebeleid	  en	  net	  als	  de	  overige	  aan	  Zuyd	  verbonden	  
onderwijslectoraten	  de	  mogelijkheid	  te	  bieden	  om	  aanspraak	  te	  maken	  op	  de	  
promotievouchers	  (zie	  hoofdstuk	  negen).	  	  

4. Richt	  een	  adviescommissie	  op	  die	  het	  lectoraat	  kan	  ondersteunen	  met	  constructief,	  
kritisch	  opbouwend	  advies.	  Zo’n	  commissie	  maakt	  het	  lectoraat	  ook	  minder	  
kwetsbaar	  en	  bevordert	  de	  verspreiding	  van	  kennis	  en	  bekendheid	  van	  het	  lectoraat	  
(zie	  hoofdstuk	  zes	  en	  zeven).	  	  
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5. Zet	  in	  op	  een	  directer	  en	  actiever	  benadering	  van	  het	  onderwijs.	  Dat	  kan	  door	  een	  
prominentere	  rol	  in	  de	  uitvoering	  van	  het	  onderwijs	  in	  te	  nemen	  en/of	  te	  overwegen	  
om	  studenten	  en	  docenten	  te	  betrekken	  bij	  het	  onderzoek	  van	  het	  lectoraat	  (zie	  
hoofdstuk	  vier).	  

6. Profileer	  daarbij	  de	  innoverende	  rol	  van	  het	  onderwijs,	  ook	  met	  het	  doel	  om	  de	  
opleiding	  aantrekkelijke	  te	  maken	  voor	  aankomende	  studenten	  (zie	  hoofdstuk	  vier).	  

7. Zorg	  voor	  een	  structureler	  opzet	  van	  de	  kwaliteitsbewaking	  van	  de	  
afstudeerproducten	  zodat	  men	  nauwkeurig	  bij	  kan	  houden	  wat	  de	  stand	  van	  zaken	  is	  
(zie	  hoofdstuk	  vier).	  	  

8. Maak	  gebruik	  van	  de	  groeiende	  expertise	  en	  ervaring	  binnen	  het	  lectoraat	  door	  meer	  
leden	  een	  rol	  te	  geven	  in	  de	  werving	  van	  subsidieaanvragen	  e.d.	  (zie	  hoofdstuk	  
zeven).	  Daardoor	  wordt	  ook	  de	  lector,	  die	  als	  verbinder	  en	  inspirator	  een	  centrale	  rol	  
speelt,	  minder	  belast	  en	  is	  de	  continuïteit	  van	  het	  lectoraat	  minder	  kwetsbaar.	  

9. Vul	  de	  informele	  wijze	  van	  kwaliteitszorg	  aan	  met	  een	  structureler	  en	  voor	  de	  
buitenwereld	  helder	  evaluatie-‐instrument	  dat	  kwalitatief	  van	  aard	  kan	  zijn	  (zie	  
hoofdstuk	  tien).	  	  

10. De	  panelleden	  sporen	  Zuyd	  aan	  om	  het	  lectoraat	  te	  faciliteren	  met	  een	  betere	  
toegang	  tot	  Engelse	  literatuur	  (zie	  hoofdstuk	  negen).	  	  
	  
	  

	  

1.4.	  Oordelen	  per	  onderwerp	  en	  aspect	  	  
	  
Nr.	   Onderwerpen	  /	  aspecten	  	  

	  
Oordeel	  

1	   Relevantie	  van	  het	  onderzoek	  
	  

1.1	   Impact	  van	  het	  onderzoek	  op	  de	  beroepspraktijk	  
	  

1	   Onderzoek	  draagt	  bij	  aan	  innovaties	  en	  ontwikkelingen	  in	  de	  
beroepspraktijk	  waar	  we	  studenten	  voor	  opleiden,	  en	  resulteren	  in	  
inzichten,	  methoden,	  technieken	  of	  hulpmiddelen	  die	  toepasbaar	  zijn	  in	  
die	  praktijk.	  
	  

Goed	  

2	   De	  vraagstelling	  die	  ten	  grondslag	  ligt	  aan	  het	  onderzoek	  komt	  voort	  uit	  
de	  ontwikkelingen	  in	  de	  beroepspraktijk.	  Vertegenwoordigers	  daarvan	  
zijn	  nauw	  betrokken	  bij	  de	  inrichting	  en	  uitvoering	  van	  de	  
onderzoeksprogramma’s.	  
	  

Goed/Voldoende	  

3	   Onderzoekprogramma’s	  zijn	  gericht	  op	  het	  aanbrengen	  van	  focus	  en	  
massa	  en	  dragen	  bij	  aan	  de	  verbinding	  van	  ontwikkelingen	  in	  de	  
beroepspraktijk	  met	  die	  binnen	  de	  zwaartepunten	  van	  Zuyd.	  
	  

Voldoende	  

1.2	   Impact	  van	  het	  onderzoek	  op	  het	  onderwijs	  

4	   Onderzoek	  voedt	  de	  ontwikkeling	  van	  onderzoekend	  vermogen	  van	  onze	  
studenten	  en	  brengt	  hen	  in	  contact	  met	  onderzoek	  en	  ontwikkelingen	  in	  
de	  beroepspraktijk	  

Goed	  
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Nr.	   Onderwerpen	  /	  aspecten	  	  
	  

Oordeel	  

	  
5	   Onderzoekers	  zijn	  actief	  betrokken	  bij	  inrichting	  en	  uitvoering	  van	  het	  

onderwijs	  en	  kennis	  en	  resultaten	  uit	  het	  onderzoek	  worden	  vertaald	  naar	  
de	  curricula	  
.	  

Voldoende/Goed	  

6	   Lectoren	  bewaken	  de	  kwaliteit	  van	  afstudeerwerk,	  begeleiding	  van	  
onderzoek	  en	  van	  het	  onderwijs	  in	  onderzoeksvaardigheden.	  
	  

Voldoende	  

1.3	   Impact	  van	  het	  onderzoek	  op	  de	  professionalisering	  
	  

7	   Het	  lectoraat	  draagt	  bij	  aan	  het	  ontwikkelen	  en	  onderhouden	  van	  de	  
onderzoekscompetenties	  van	  medewerkers	  en	  van	  een	  onderzoekende	  
houding	  binnen	  de	  faculteit.	  
	  

Voldoende	  

8	   Het	  onderzoek	  stimuleert	  de	  externe	  oriëntatie	  van	  de	  medewerkers	  van	  
de	  faculteit	  en	  brengt	  hen	  in	  contact	  met	  ontwikkelingen	  in	  de	  
beroepspraktijk	  
.	  

Goed	  

	  
2	   Kwaliteit	  van	  het	  Onderzoek	  

	  
2.1	   Kwaliteit	  van	  proces,	  methodologie	  en	  output	  van	  het	  onderzoek	  

	  
9	   Het	  onderzoek	  voldoet	  aan	  de	  algemene	  methodologische	  kwaliteitseisen	  

van	  wetenschappelijk	  onderzoek	  die	  gehanteerd	  worden	  binnen	  het	  
domeinkennisgebied.	  Lector	  en	  onderzoekers	  beschikken	  daarvoor	  over	  
de	  benodigde	  onderzoekservaring	  en	  kennis	  en	  vaardigheden	  (domein,	  
methoden	  en	  technieken,	  acquisitie	  en	  projectmanagement).	  
	  

Goed	  

10	   Onderzoeksprojecten	  worden	  in	  voldoende	  mate	  begeleid	  door	  de	  lector	  
of	  een	  senior	  onderzoeker	  en	  waar	  relevant	  door	  een	  
begeleidingscommissie	  met	  vertegenwoordigers	  vanuit	  beroepspraktijk	  /	  
opdrachtgevers,	  die	  hun	  tevredenheid	  borgt.	  
	  

Voldoende	  

	  
3	   Opbrengst	  en	  productiviteit	  

	  
3.1	   Omvang	  en	  reikwijdte	  van	  de	  onderzoeksoutput	  

	  
11	   Het	  lectoraat	  verwerft	  financiële	  middelen	  uit	  de	  2de	  en	  3de	  geldstroom	  dat	  

de	  ruimte	  voor	  onderzoek	  vergroot	  en	  de	  relevantie	  en	  kwaliteit	  van	  het	  
onderzoek	  aantoont.	  
	  

Voldoende	  

12	   Het	  onderzoek	  leidt	  tot	  betekenisvolle	  publicaties	  en	  voor	  de	  
beroepspraktijk	  relevante	  en	  bruikbare	  resultaten,	  en	  is	  zichtbaar	  in	  de	  
publieke	  media	  en	  de	  publiek/politieke	  opinievorming.	  	  
	  

Voldoende	  
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4	   Robuustheid	  en	  vitaliteit	  
	  

4.1	   Oriëntatie	  en	  programmering	  van	  het	  onderzoek	  
	  

13	   Het	  onderzoeksdomein	  past	  in	  het	  facultaire	  strategische	  kader	  of	  
portfolio	  en	  verbindt	  het	  facultaire	  onderzoek	  met	  één	  of	  meerdere	  van	  de	  
zwaartepunten	  van	  Zuyd.	  Voor	  het	  onderzoek	  zijn	  missie	  en	  doelen	  
uitgewerkt	  die	  de	  relevantie	  ervan	  voor	  de	  beroepspraktijk	  en	  voor	  
kennisontwikkeling	  en	  onderwijs	  binnen	  Zuyd	  verankeren.	  
	  

Voldoende	  

14	   Missie	  en	  doelen	  voor	  het	  onderwijs	  zijn	  vertaald	  in	  één	  of	  meerdere	  
samenhangende	  onderzoeksprogramma’s.	  Deze	  kennen	  een	  heldere	  
operationele	  focus	  en	  bieden	  een	  planmatige	  aanpak	  die	  borgt	  dat	  
onderzoeksprojecten	  onderling	  aansluiten,	  op	  elkaar	  voortbouwen	  en	  
elkaar	  versterken.	  Ze	  voorzien	  tevens	  in	  een	  planning	  van	  tijd,	  mensen	  en	  
middelen	  en	  in	  een	  indicatie	  van	  de	  aard	  en	  diepgang	  van	  de	  resultaten.	  
	  

Voldoende	  

4.2	   Inbedding	  en	  ondersteuning	  van	  het	  onderzoek	  
	  

15	   Het	  lectoraat	  beschikt	  over	  een	  geoormerkt	  onderzoeksbudget	  uit	  de	  
rijksbijdrage,	  verwerft	  aanvullende	  interne	  middelen	  voor	  onderzoek	  en	  
promoties	  en	  heeft	  toegang	  tot	  bijdragen	  uit	  2de	  en	  3de	  geldstroom.	  
	  

Voldoende	  

16	   Lector	  en	  onderzoekers	  maken	  deel	  uit	  van	  voor	  het	  onderzoeksdomein	  
relevante,	  structurele	  en	  robuuste	  nationaal	  netwerken	  en	  leveren	  daar	  
regelmatig	  inhoudelijke	  bijdragen	  aan.	  Een	  proportioneel	  deel	  van	  het	  
onderzoek	  wordt	  uitgevoerd	  binnen	  relevante	  (externe)	  
samenwerkingsverbanden.	  
	  

Excellent	  

17	   De	  onderzoekseenheid	  beschikt	  over	  voldoende	  ruimte	  voor	  huisvesting,	  
onderzoeksfaciliteiten,	  ict-‐voorzieningen	  en	  toegang	  tot	  onderzoeksdata	  
en	  literatuur	  en	  kan	  rekenen	  op	  voldoende	  organisatorische	  
ondersteuning.	  
	  

Voldoende	  

	  
	  
5	   Interne	  kwaliteitszorg	  

	  
5.1	   Interne	  kwaliteitszorg	  

	  
18	   De	  onderzoekseenheid	  beschikt	  over	  een	  werkende	  PDCA-‐cyclus	  dat	  de	  

interne	  sturing	  op	  kwaliteit	  borgt	  middels	  jaarplannen,	  evaluatie	  van	  
werkzaamheden,	  jaarrapportages	  en	  verbeterprogramma’s.	  Deze	  cyclus	  
sluit	  aan	  op	  de	  centrale	  en	  facultaire	  P&C	  cyclus	  en	  wordt	  door	  de	  
faculteitsdirecteur	  adequaat	  aangestuurd.	  Faculteit	  en	  
onderzoekseenheden	  worden	  volgens	  de	  Zuyd	  standaarden	  periodiek	  
geaudit	  en	  gevisiteerd.	  	  
	  

Voldoende	  
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2. Procesinformatie	  

2.1. Aanleiding	  

Van	   2002	   tot	   einde	   2008	   speelde	   de	   landelijke	   Stichting	   Kennisontwikkeling	   (SKO)	   een	  
belangrijke	   rol	   bij	   het	   toezicht	   op	   de	   kwaliteit	   van	   lectoraten.	   Vanaf	   2009	   dragen	   de	  
hogescholen	  zelf	  verantwoordelijkheid	  voor	  zowel	  de	  interne	  als	  de	  externe	  kwaliteitszorg.	  	  
De	  externe	  kwaliteitszorg	  van	  onderzoek	  binnen	  hogescholen	  wordt	  landelijk	  gecoördineerd	  
door	  de	  Hbo-‐Raad	  en	  niet,	  zoals	  dat	  voor	  het	  onderwijs	  gebruikelijk	  is,	  door	  de	  NVAO.	  De	  
uitgangspunten	   van	   deze	   externe	   kwaliteitszorg	   zijn	   vastgelegd	   in	   het	   Brancheprotocol	  
Kwaliteitszorg	  Onderzoek	  (Hbo-‐Raad,	  2007)	  en	  daaraan	  verwante	  documenten.	  	  
De	  externe	  kwaliteitszorg	  voor	  onderzoek	  binnen	  de	  hogescholen	  is	  gericht	  op	  ontwikkeling	  
en	   nog	   niet	   op	   accreditatie.	   De	   hogescholen	   organiseren	   zelf	   de	   kwaliteitszorg	   van	   hun	  
eigen	   lectoraten.	   Daarnaast	   heeft	   de	   Hbo-‐raad	   een	   ‘Validatiecommissie	   Kwaliteitszorg	  
Onderzoek’	   in	   het	   leven	   geroepen.	   De	   taak	   van	   deze	   commissie	   is	   het	   valideren	   van	   het	  
kwaliteitszorgsysteem	  van	  de	  hogeschool.	  Dit	  gebeurt	  tenminste	  een	  keer	  in	  de	  zes	  jaar.	  In	  
januari	  2009	  is	  Zuyd	  positief	  gevalideerd.	  De	  validatiecommissie	  beoordeelt	  niet	  de	  kwaliteit	  
van	  de	   lectoraten	  –	  dat	  doen	  de	  visitatiecommissies	  -‐	  maar	  de	  mate	  waarin	  de	  hogeschool	  
haar	  onderzoekskwaliteit,	  onder	  meer	  door	  middel	  van	  de	  externe	  visitaties	  van	  lectoraten,	  
bewaakt	   en	   verbetert.	   Het	   landelijke	   systeem	   is	   verder	   uitgewerkt	   in	   de	   notitie	  
Kwaliteitszorgstelsel	   ten	  aanzien	  van	  het	  onderzoek	  aan	  Hogescholen	  2009	  –	  2015	   	   en	   in	  de	  
Validatieprocedure	  VKO	  (Hbo-‐Raad,	  juni	  2009).	  
	  
In	  2009	  is	  Zuyd	  van	  start	  gegaan	  met	  het	  organiseren	  en	  laten	  uitvoeren	  van	  de	  visitaties	  van	  
de	  lectoraten	  door	  externe	  visitatiecommissies.	  De	  werkwijze	  van	  deze	  visitatieprocessen	  is	  
beschreven	   in	   het	   document	  Werkwijze	   positiebepaling	   en	   visitatie	   lectoraten	   Hogeschool	  
Zuyd	  (2009).	  Het	  proces	  van	  visitatie	  bestaat	  uit	  vier	  fasen:	  een	  interne	  positiebepaling	  van	  
het	   lectoraat,	   het	   bestuderen	   van	   documentatie	   door	   een	   panel	   van	   drie	   onafhankelijke	  
externe	  deskundigen,	  de	  visitatie	  zelf	  en	  een	  bestuurlijk	  besluit	  van	  het	  College	  van	  Bestuur	  
ten	  aanzien	  van	  voortzetting	  van	  het	  lectoraat	  naar	  aanleiding	  van	  de	  visitatie.	  
Eind	  2013	  waren	  alle	  lectoraten	  van	  Zuyd	  die	  langer	  dan	  vier	  jaar	  bestonden	  ten	  minste	  één	  
keer	   gevisiteerd.	   Eveneens	   is	   in	   2013	   het	   stelsel	   van	   externe	   evaluaties	   geëvalueerd	   en	   de	  
bevindingen	  die	   uit	   deze	   evaluatie	   voortvloeiden	  worden	   thans	   gebruikt	   om	  het	   stelsel	   te	  
herzien	   voor	   een	   volgende	   periode.	   Omdat	   dat	   proces	   nog	   niet	   afgerond	   is,	   wordt	   de	  
onderhavige	   visitatie	   nog	   op	   de	   bestaande	   wijze	   uitgevoerd.	   Er	   worden	   echter	   wel	  
belangrijke	  elementen	  uit	  het	  nieuw	  proces	  reeds	  bij	  deze	  visitatie	  gebruikt	  om	  er	  ervaring	  
mee	   op	   te	   doen	   en	   om	   eventueel	   tot	   bijstelling	   van	   de	   processen	   te	   komen	   alvorens	   ze	  
officieel	   in	  gebruik	  zullen	  worden	  genomen.	  Deze	  nieuwe	  elementen	  hebben	  voornamelijk	  
betrekking	   op	   de	   interne	   positiebepaling	   en	   de	   beoordeling	   door	   het	   visitatiepanel.	   Een	  
belangrijk	  onderdeel	  daarvan	  is	  de	  herziening	  van	  het	  beoordelingsprotocol.	  
	  
	  



	  
	  

	  

	  
Beoordelingsrapport	  van	  het	  lectoraat	  Opleiden	  in	  de	  School	  

	  
9	  

	  
	  

	  
	  

2.2. Doel	  

Het	  eerste	  doel	  van	  dit	  beoordelingsrapport	  is	  dat	  het	  visitatiepanel	  een	  oordeel	  geeft	  over	  
de	   kwaliteit	   van	   de	   activiteiten	   van	   het	   lectoraat	   in	   de	   afgelopen	   vier	   jaren,	   in	   de	  
verwachting	  dat	  de	  lector	  en	  de	  kenniskring	  de	  adviezen	  betrekken	  bij	  het	  formuleren	  van	  
verbetervoornemens	   in	   het	   Strategisch	   Plan	   en	   in	   het	   jaarplan.	   Daartoe	   heeft	   het	  
visitatiepanel	   de	   beschikking	   gekregen	   over	   de	   resultaten	   van	   een	   interne	   positiebepaling	  
door	   de	   lector	   en	   de	   leden	   van	   de	   kenniskring	   en	   over	   bestaande	   documentatie	   zoals:	  
jaarplannen	  en	  jaarverslagen,	  onderzoeksrapporten,	  projectverslagen	  en	  documentatie	  over	  
onderwijs	  dat	  door	  de	  kenniskring	  is	  ontwikkeld.	  
Het	   tweede	   doel	   van	   het	   beoordelingsrapport	   is	   het	   CvB	   een	   basis	   te	   bieden	   voor	  
besluitvorming	  over	  het	  continueren	  van	  het	  lectoraat.	  
	  

2.3. Werkwijze	  

Voorbereiding	  	  
De	  notitie	  Werkwijze	  Positiebepaling	  en	  visitatie	  Lectoraten	  Hogeschool	  Zuyd	  (februari	  2009)	  
beschrijft	   de	   gehanteerde	   werkwijze.	   De	   samenstelling	   van	   het	   visitatiepanel	   vindt	   u	   in	  
bijlage	   2.	   Bijlage	   3	   geeft	   weer	   met	   welke	   personen	   binnen	   en	   buiten	   de	   kenniskring	   het	  
visitatiepanel	   heeft	   gesproken.	   Bijlage	   4	   vermeldt	   de	   documenten	   waarop	   het	   panel	   zijn	  
oordelen	   mede	   heeft	   gebaseerd.	   De	   visitatie	   is	   zowel	   door	   het	   lectoraat	   als	   door	   de	  
beleidsadviseur	   onderzoek	   van	   de	   hogeschool	   goed	   voorbereid.	   De	   documentatie	   was	  
voldoende	   voor	   het	   verkrijgen	   van	   een	   algemeen	  beeld	   van	  het	   lectoraat	   en	  was	   voorzien	  
van	   een	   duidelijke	   leeswijzer.	   Vervolgens	   heeft	   het	   visitatiepanel	   voor	   aanvang	   van	   de	  
visitatiedag	   nog	   aanvullende	   informatie	   opgevraagd	   ter	   voorbereiding	   van	   specifieke	  
onderwerpen	  en	  aspecten.	  

Beoordelingskader	  en	  opbouw	  rapportage	  
Het	   beoordelingskader	   is	   gebaseerd	   op	   het	   landelijk	   vastgestelde	   Brancheprotocol	  
Kwaliteitszorg	  Onderzoek	  en	  de	  daaraan	  verwante	  documenten.	  Het	  bestaat	  uit	  18	  stellingen	  
die	  gegroepeerd	  zijn	  in	  8	  thema’s:	  
1. Impact	  van	  het	  onderzoek	  op	  de	  beroepspraktijk;	  
2. Impact	  van	  het	  onderzoek	  op	  het	  onderwijs;	  
3. Impact	  van	  het	  onderzoek	  op	  de	  professionalisering;	  
4. Kwaliteit	  van	  proces,	  methodologie	  en	  output	  van	  het	  onderzoek;	  
5. Omvang	  en	  reikwijdte	  van	  de	  onderzoeksoutput;	  
6. Oriëntatie	  en	  programmering	  van	  het	  onderzoek;	  
7. Inbedding	  en	  ondersteuning	  van	  het	  onderzoek;	  
8. Interne	  kwaliteitszorg.	  

Normering	  
De	  beoordeling	  vindt	  plaats	  in	  de	  termen:	  excellent,	  goed,	  voldoende	  en	  onvoldoende:	  
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• Excellent:	  Het	   lectoraat	  voldoet	  volledig	  aan	  de	  criteria	  (aspecten)	  bij	  dit	  onderwerp	  of	  
aspect	  en	  is	  een	  voorbeeld	  voor	  andere	  lectoraten.	  Het	  aspect	  heeft	  tevens	  aantoonbare	  
positieve	  invloed	  op	  de	  kwaliteit	  van	  andere	  onderwerpen	  of	  aspecten.	  

• Goed:	   Het	   lectoraat	   voldoet	   volledig	   aan	   de	   criteria	   (aspecten)	   bij	   dit	   onderwerp	   of	  
aspect.	   Dit	   neemt	   niet	   weg	   dat	   het	   lectoraat	   ook	   hier	   wenselijke	   (niet	   noodzakelijke)	  
verbeteringen	  in	  de	  kwaliteit	  kan	  formuleren.	  

• Voldoende:	   Het	   lectoraat	   voldoet	   aan	   nagenoeg	   alle	   criteria	   (aspecten)	   die	   bij	   dit	  
onderwerp	   of	   aspect	   worden	   genoemd	   maar	   er	   zijn	   enkele	   verbeteringen	   nodig.	   Het	  
lectoraat	   heeft	   zich	   deze	   verbeteringen	   voorgenomen	   en	   deze	   zijn	   op	   korte	   termijn	  
realiseerbaar.	  

• Onvoldoende:	  Het	  lectoraat	  voldoet	  niet	  aan	  de	  criteria	  (aspecten)	  die	  bij	  dit	  onderwerp	  
of	   aspect	  worden	   genoemd.	  Noodzakelijke	   verbeteringen	   zijn	   niet	   op	   korte	   termijn	   te	  
realiseren.	  
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3. Impact	  van	  het	  onderzoek	  op	  de	  beroepspraktijk	  

1	   Relevantie	  van	  het	  onderzoek	  
	  

1.1	   Impact	  van	  het	  onderzoek	  op	  de	  beroepspraktijk	  
	  

1	   Onderzoek	  draagt	  bij	  aan	  innovaties	  en	  ontwikkelingen	  in	  de	  beroepspraktijk	  
waar	  we	  studenten	  voor	  opleiden,	  en	  resulteren	  in	  inzichten,	  methoden,	  
technieken	  of	  hulpmiddelen	  die	  toepasbaar	  zijn	  in	  die	  praktijk.	  
	  

Goed	  

2	   De	  vraagstelling	  die	  ten	  grondslag	  ligt	  aan	  het	  onderzoek	  komt	  voort	  uit	  de	  
ontwikkelingen	  in	  de	  beroepspraktijk.	  Vertegenwoordigers	  daarvan	  zijn	  
nauw	  betrokken	  bij	  de	  inrichting	  en	  uitvoering	  van	  de	  
onderzoeksprogramma’s.	  
	  

Goed/Voldoende	  	  

3	   Onderzoekprogramma’s	  zijn	  gericht	  op	  het	  aanbrengen	  van	  focus	  en	  massa	  
en	  dragen	  bij	  aan	  de	  verbinding	  van	  ontwikkelingen	  in	  de	  beroepspraktijk	  
met	  die	  binnen	  de	  zwaartepunten	  van	  Zuyd.	  
	  

Voldoende	  

3.1. Overwegingen	  en	  bevindingen	  

Het	  onderzoek	  van	  het	  lectoraat	  draagt	  in	  goede	  mate	  bij	  aan	  innovaties	  en	  ontwikkelingen	  
in	  de	  beroepspraktijk.	  De	  onderzoeksgroep	  kijkt	  met	  een	  open	  blik	  naar	  de	  in	  de	  praktijk	  
bestaande	  situaties,	  analyseert	  deze	  nauwkeurig	  en	  slaagt	  erin	  om	  deze	  issues	  door	  middel	  
van	  het	  gericht	  inzetten	  van	  bestaande	  kennis	  verder	  te	  ontwikkelen.	  De	  vernieuwing	  wordt	  
verwezenlijkt	  door	  vanuit	  een	  bestaande	  vraag	  in	  de	  school-‐	  en	  opleidingspraktijk	  naar	  een	  
verbetering	  toe	  te	  werken.	  	  
De	  belangrijkste	  toepassingen	  die	  het	  lectoraat	  heeft	  weten	  te	  realiseren	  zijn	  volgens	  de	  
betrokkenen	  de	  goed	  in	  de	  theorie	  en	  praktijk	  verankerde	  mentortrainingen,	  ‘leraarsnesten’	  
en	  de	  Communities	  of	  Practice	  (CoPs).	  Volgens	  de	  gesprekspartners	  van	  het	  panel	  
functioneren	  met	  name	  deze	  CoPs/professionele	  werk/leergemeenschappen,	  uitstekend.	  
Onderzoekers,	  leraren,	  mentoren,	  studenten	  en	  bestuurders:	  een	  ieder	  is	  zeer	  te	  spreken	  
over	  de	  effectiviteit	  van	  deze	  werkwijze	  en	  de	  waarde	  daarvan	  voor	  het	  werkveld.	  De	  in	  die	  
groepen	  individueel	  en	  collectief	  opgedane	  kennis	  verspreidt	  zich	  vervolgens	  als	  een	  olievlek	  
naar	  meerdere	  plekken	  in	  het	  onderwijsveld	  of	  zelfs	  daarbuiten.	  	  
Andere	  succesvolle	  en	  krachtige	  producten	  van	  het	  lectoraat	  zijn	  de	  trainingen	  en	  cursussen	  
voor	  de	  opleidingsscholen.	  Het	  lectoraat	  heeft	  inmiddels	  zes	  trainers	  en	  men	  verwacht	  dat	  
dit	  aantal	  zal	  groeien	  door	  een	  stijgende	  behoefte	  aan	  innovatieve	  kennis	  bij	  scholen	  die	  
zich	  graag	  willen	  onderscheiden	  en	  profileren	  in	  een	  tijd	  waarin	  krimp	  negatieve	  gevolgen	  
kan	  hebben	  voor	  het	  aantal	  scholen.	  	  
	  
De	  door	  het	  lectoraat	  beschreven	  doelgroepen	  –	  aankomende	  en	  zittende	  leerkrachten,	  
onderwijsprofessionals	  –	  worden	  met	  evenveel	  aandacht	  aangesproken	  en	  meegenomen	  in	  
de	  holistische	  aanpak	  van	  het	  werken	  in	  de	  gemeenschappen.	  Het	  visitatiepanel	  was	  
verheugd	  te	  vernemen	  dat	  de	  invloed	  verder	  reikt,	  tot	  de	  volgens	  allen	  belangrijkste	  
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doelgroep:	  de	  kinderen	  op	  school.	  De	  invloed	  van	  het	  lectoraat	  blijkt	  indirect	  –	  via	  een	  
leraar	  verbonden	  aan	  zo’n	  Community	  of	  Practice-‐	  een	  positief	  effect	  te	  hebben	  op	  
bijvoorbeeld	  de	  taal-‐	  en	  rekenvaardigheid	  van	  de	  kinderen.	  Bij	  een	  meting	  op	  dit	  punt	  werd	  
geconstateerd	  dat	  de	  CITO-‐toetsresultaten	  aantoonbaar	  waren	  verbeterd.	  	  
	  
Kenniskringleden	  signaleren	  in	  het	  leer/werkproces	  op	  de	  scholen	  bepaalde,	  voor	  het	  
onderwijs	  relevante	  kwesties	  die	  men	  vervolgens	  aangrijpt	  en	  een	  plek	  geeft	  in	  andere	  
innovatieve	  onderzoeksprojecten.	  Voorbeelden	  zijn	  de	  doelgerichte	  inzet	  van	  nieuwe	  media	  
zoals	  de	  ontwikkeling	  van	  blogs	  t.b.v.	  een	  verbetering	  van	  de	  interactie	  tussen	  student	  en	  
mentor,	  of	  het	  gebruik	  van	  simulators.	  Ook	  de	  directeur	  van	  de	  Nieuwste	  Pabo	  (dNP)	  	  
karakteriseert	  het	  lectoraat	  in	  die	  zin	  nadrukkelijk	  als	  innovatief:	  op	  verbetering	  gericht	  en	  
met	  inzet	  van	  innovatieve	  middelen.	  Daarnaast	  is	  de	  directeur	  er	  ook	  van	  overtuigd	  dat	  de	  
ingebrachte	  kennis	  van	  het	  lectoraat	  beklijft,	  zoals	  hij	  zag	  bij	  de	  studenten	  die	  onderzoek	  
deden	  naar	  pesten	  en	  hoogbegaafdheid.	  Een	  schooldirecteur	  is	  op	  haar	  beurt	  verheugd	  met	  
de	  onmisbare	  input	  van	  het	  lectoraat	  bij	  de	  eerste	  stappen	  die	  zij	  maakt	  op	  het	  gebied	  van	  
het	  leren	  met	  21st	  century	  skills.	  	  
	  
Bij	  de	  Open	  Universiteit	  vindt	  men	  dat	  het	  lectoraat	  vooral	  van	  waarde	  is	  voor	  de	  
transformatie	  van	  leren	  op	  de	  academische	  opleidingsscholen	  en	  het	  creëren	  van	  een	  
nieuwe	  cultuur.	  Deze	  opmerkzaamheid	  vindt	  zijn	  weerklank	  in	  de	  praktijk.	  Sommige	  
scholen	  geven	  aan	  dat	  het	  lectoraat	  via	  bijvoorbeeld	  bepaalde	  cursussen	  of	  gezamenlijke	  
bijeenkomsten	  een	  positieve	  cultuurverandering	  bij	  het	  gehele	  schoolteam	  in	  gang	  heeft	  
weten	  te	  zetten.	  	  
	  
Het	  visitatiepanel	  heeft	  op	  basis	  van	  deze	  bevindingen	  op	  de	  visitatiedag	  kunnen	  
constateren	  dat	  het	  lectoraat	  een	  relevante	  en	  wezenlijke	  impact	  heeft	  op	  het	  werkveld.	  
Toch	  is	  deze	  belangrijke	  regionale	  invloed	  in	  de	  externe	  communicatie	  en	  andere	  wijzen	  van	  
kennisgeving	  omtrent	  de	  verdiensten	  van	  dit	  lectoraat	  niet	  duidelijk	  terug	  te	  zien.	  Dat	  is	  
volgens	  het	  panel	  een	  gemiste	  kans,	  zeker	  in	  het	  kader	  van	  een	  strategischer	  positionering	  
bij	  de	  twee	  ter	  zake	  doende	  broodheren,	  de	  hogescholen	  Zuyd	  en	  Fontys.	  	  	  
	  
De	  vraagstelling	  die	  ten	  grondslag	  ligt	  aan	  het	  onderzoek	  van	  het	  lectoraat	  komt	  
aantoonbaar	  voort	  uit	  de	  ontwikkelingen	  in	  de	  beroepspraktijk.	  Het	  aantal	  
samenwerkingsverbanden	  is	  indrukwekkend	  en	  het	  commitment	  vanuit	  het	  werkveld	  is	  
groot.	  De	  betrokken	  scholen	  waarderen	  de	  nauwkeurige	  wijze	  van	  opereren	  van	  het	  
lectoraat	  binnen	  de	  schoolorganisatie:	  men	  gaat	  eerst	  na	  in	  hoeverre	  er	  draagvlak	  is	  in	  een	  
team	  om	  vervolgens	  de	  aanpak	  daarop	  af	  te	  stemmen.	  Ook	  heeft	  men	  bemerkt	  dat	  scholen	  
zich	  verantwoordelijker	  zijn	  gaan	  voelen	  en	  nieuwsgierig	  zijn	  naar	  nieuwe	  ontwikkelingen.	  
Sommige	  scholen	  zijn	  zo	  enthousiast	  over	  het	  resultaat	  van	  de	  input	  dat	  zij	  nadrukkelijk	  
andere	  scholen	  op	  de	  hoogte	  brengen	  van	  de	  relevantie	  van	  het	  lectoraat	  middels	  
nieuwsbrieven	  en	  bijeenkomsten.	  	  
De	  externe	  stakeholders	  signaleren	  wel	  een	  ontwikkelpunt:	  niet	  alle	  scholen	  zijn	  even	  
bedreven	  in	  vraagontwikkeling.	  In	  die	  gevallen	  worden	  mogelijke	  verbeterpunten	  opgepikt	  
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uit	  de	  opbrengstenmeting	  van	  de	  schoolinspectie	  of	  gebruikt	  men	  deze	  worsteling	  als	  thema	  
in	  het	  werken	  binnen	  de	  CoPs.	  	  
	  
Ook	  al	  hapert	  het	  af	  en	  toe	  met	  de	  vraagontwikkeling,	  de	  vertegenwoordigers	  van	  de	  
beroepspraktijk	  zijn	  voldoende	  betrokken	  bij	  de	  inrichting	  en	  uitvoering	  van	  de	  
onderzoeksprogramma’s.	  Dit	  is	  deels	  te	  danken	  aan	  het	  grote	  netwerk	  van	  de	  lector	  en	  zijn	  
vaardigheid	  om	  op	  een	  prettige,	  informele	  wijze	  profijtelijke	  relaties	  te	  leggen	  tussen	  
betrokkenen	  en	  de	  in	  het	  onderwijsveld	  spelende,	  relevante	  thema’s.	  Het	  panel	  ziet	  op	  dit	  
tweede	  deelonderwerp	  wel	  een	  mogelijkheid	  tot	  verbetering.	  De	  informeel	  en	  ad	  hoc	  
verzamelde	  input	  van	  de	  studenten	  en	  professionals	  lijkt	  te	  werken,	  maar	  deze	  niet	  
systematisch	  georganiseerde	  betrokkenheid	  blijft	  daarmee	  wel	  beperkt	  tot	  de	  mensen	  
waarmee	  met	  name	  de	  lector	  in	  gesprek	  komt.	  	  
	  
De	  drie	  onderzoekslijnen	  van	  het	  lectoraat	  (curriculum,	  leerwerkgemeenschap,	  kwaliteit	  
van	  de	  opleiders)	  zijn	  voldoende	  gericht	  op	  het	  aanbrengen	  van	  focus	  en	  massa	  en	  dragen	  
tegelijkertijd	  naar	  behoren	  bij	  aan	  de	  verbinding	  van	  ontwikkelingen	  in	  de	  beroepspraktijk	  
met	  die	  binnen	  de	  zwaartepunten	  van	  Zuyd.	  Ondanks	  die	  niet	  voor	  de	  hand	  liggende	  
mogelijkheid	  tot	  koppeling	  met	  de	  zwaartepunten	  van	  Zuyd	  (innovatie	  zorg	  en	  technologie,	  
transitie	  naar	  een	  duurzaam	  gebouwde	  omgeving,	  Life	  Science	  &	  Materials)	  	  is	  de	  lector	  
actief	  en	  met	  een	  goed	  resultaat	  op	  zoek	  naar	  verbindingen.	  In	  samenwerking	  met	  andere	  
onderwijslectoren	  heeft	  hij	  een	  aanvang	  gemaakt	  om	  de	  kennis	  en	  inzichten	  op	  het	  gebied	  
van	  werk/leerprocessen,	  met	  name	  de	  CoPs,	  in	  te	  zetten	  op	  plekken	  waar	  een	  grote	  behoefte	  
is	  aan	  deze	  kennis,	  bijvoorbeeld	  bij	  het	  onderzoek	  binnen	  de	  faculteit	  Gezondheidszorg	  en	  
het	  lectoraat	  Sociale	  Integratie.	  	  	  
	  	  
	  

	  3.2.	  Aanbevelingen	  
Het	  lectoraat	  is	  op	  de	  goede	  koers	  in	  de	  beroepspraktijk	  en	  het	  werkveld.	  Toch	  is	  er	  nog	  genoeg	  
ruimte	  om	  te	  zorgen	  voor	  een	  blijvende,	  stevige	  positie	  in	  het	  werkveld.	  Men	  spoort	  het	  
lectoraat	  daarom	  aan	  de	  volgende	  aanbevelingen	  in	  overweging	  te	  nemen:	  
	  

• profileer	  en	  positioneer	  het	  lectoraat	  en	  het	  onderzoek	  zelfbewuster	  en	  offensiever.	  
Het	  actuele	  onderzoek	  is	  geschikt	  voor	  het	  aanbrengen	  van	  focus	  en	  massa,	  maar	  
verdient	  een	  krachtiger	  onderbouwing	  waardoor	  het	  onderzoek	  voor	  de	  
buitenwereld	  urgent	  en	  gelegitimeerd	  wordt;	  

• zorg	  voor	  een	  versterking	  van	  de	  onderzoeksprogrammering	  door	  meer	  docenten	  te	  
betrekken	  bij	  het	  onderzoek;	  	  

• het	  panel	  hoopt	  dat	  het	  bestuur	  van	  Zuyd	  en	  dat	  van	  Fontys	  het	  belang	  van	  dit	  
lectoraat	  voor	  het	  lokale	  en	  regionale	  (basis-‐	  en	  pabo-‐)onderwijs	  erkennen	  en	  het	  
lectoraat	  ook	  in	  de	  nabije	  toekomst	  zullen	  (blijven)	  koesteren	  teneinde	  de	  waarde	  
van	  het	  lectoraat	  op	  structurele	  basis	  meer	  zeggingskracht	  en	  blijvende	  invloed	  te	  
geven	  in	  het	  beroepsveld.	  
	  



	  
	  

	  

	  
Beoordelingsrapport	  van	  het	  lectoraat	  Opleiden	  in	  de	  School	  

	  
14	  

	  
	  

	  
	  

4. Impact	  van	  het	  onderzoek	  op	  het	  onderwijs	  

1	   Relevantie	  van	  het	  onderzoek	  

1.2	   Impact	  van	  het	  onderzoek	  op	  het	  onderwijs	  
	  

4	   Onderzoek	  voedt	  de	  ontwikkeling	  van	  onderzoekend	  vermogen	  van	  onze	  
studenten	  en	  brengt	  hen	  in	  contact	  met	  onderzoek	  en	  ontwikkelingen	  in	  
de	  beroepspraktijk	  
	  

Goed	  

5	   Onderzoekers	  zijn	  actief	  betrokken	  bij	  inrichting	  en	  uitvoering	  van	  het	  
onderwijs	  en	  kennis	  en	  resultaten	  uit	  het	  onderzoek	  worden	  vertaald	  naar	  
de	  curricula.	  
	  

Voldoende/	  
Goed	  

6	   Lectoren	  bewaken	  de	  kwaliteit	  van	  afstudeerwerk,	  begeleiding	  van	  
onderzoek	  en	  van	  het	  onderwijs	  in	  onderzoeksvaardigheden.	  
	  

Voldoende	  

4.1. 	  Overwegingen	  en	  bevindingen	  

De	  in	  het	  vorig	  hoofdstuk	  besproken	  impact	  van	  het	  onderzoek	  op	  de	  beroepspraktijk	  is	  
sterk	  verweven	  met	  de	  impact	  van	  het	  onderzoek	  op	  het	  onderwijs.	  Het	  kennisdomein	  
waarbinnen	  de	  onderzoeksgroep	  opereert	  –	  opleiden	  in	  de	  school	  –	  handelt	  immers	  om	  
verbeteringen	  in	  het	  onderwijs.	  Het	  onderzoek	  voedt	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  
onderzoekend	  vermogen	  van	  de	  studenten	  dan	  ook	  uitstekend	  en	  brengt	  hen	  in	  goed	  
contact	  met	  onderzoek	  en	  ontwikkelingen	  in	  de	  beroepspraktijk.	  De	  opleidingsstructuur	  
van	  de	  Nieuwste	  Pabo	  is	  zo	  opgezet	  dat	  studenten	  voor	  een	  groot	  deel	  onderwijs	  genieten	  
op	  de	  werkplek:	  zij	  spenderen	  40	  %	  van	  hun	  studietijd	  op	  de	  werkvloer	  en	  60	  %	  op	  het	  
instituut.	  De	  visitatiecommissie	  begreep	  uit	  de	  gesprekken	  met	  de	  interne	  en	  externe	  
stakeholders	  dat	  de	  in	  die	  structuur	  opgezette	  CoPs	  belangrijke	  instrumenten	  vormen	  om	  
het	  onderzoekend	  vermogen	  van	  de	  studenten	  te	  voeden	  terwijl	  ze	  in	  direct	  contact	  staan	  
met	  de	  ontwikkelingen	  in	  de	  beroepspraktijk.	  Daarnaast	  functioneert	  het	  genoemde	  
blogplatform	  als	  een	  goede	  verbinding	  tussen	  onderzoek	  en	  praktijk	  door	  de	  interactie	  
tussen	  studenten,	  docenten	  en	  mentoren.	  Interne	  stakeholders	  waarderen	  de	  input	  van	  dit	  
online	  platform	  ook	  op	  het	  gebied	  van	  de	  studieloopbaanbegeleiding	  van	  de	  studenten.	  De	  
verbetering	  van	  de	  blogs,	  met	  veel	  aandacht	  en	  ruimte	  voor	  (zelf-‐)reflectie,	  blijkt	  een	  
behulpzaam	  middel	  voor	  de	  SLB-‐ers.	  	  
	  
Het	  panel	  vernam	  dat	  het	  lectoraat	  ook	  een	  relevante	  rol	  heeft	  in	  de	  inrichting	  en	  het	  
onderwijzen	  van	  de	  curriculum	  van	  de	  opleiding.	  Het	  huidige	  curriculum	  is	  zelfs	  
grotendeels	  vernieuwd	  dankzij	  de	  inspanningen	  van	  het	  lectoraat.	  Deze	  betrokkenheid	  
vindt	  zijn	  oorsprong	  in	  de	  opstartfase	  van	  de	  Nieuwste	  Pabo.	  Door	  de	  samenvoeging	  in	  het	  
verleden	  van	  de	  opleidingen	  in	  Maastricht,	  Heerlen	  en	  Sittard	  was	  het	  problematisch	  om	  
direct	  een	  goed	  curriculum	  te	  bieden.	  Men	  heeft	  op	  dat	  moment	  de	  lector	  gevraagd	  om	  het	  
bestaande	  curriculum	  ‘door	  te	  akkeren’.	  Een	  kenniskringlid	  ging	  daarop	  nauwgezet	  na	  of	  het	  
curriculum	  werd	  uitgevoerd	  zoals	  het	  in	  principe	  bedoeld	  was	  en	  of	  men	  dat	  op	  basale	  
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punten	  kon	  verbeteren.	  Daarvoor	  werden	  evaluaties	  gehouden	  met	  studenten,	  docenten	  en	  
mentoren.	  Vervolgens,	  en	  op	  basis	  van	  de	  conclusies,	  werden	  nieuwe	  onderwerpen	  in	  het	  
studieprogramma	  verwerkt.	  
	  
De	  betrokkenen	  uit	  het	  onderwijs	  geven	  aan	  dat	  het	  lectoraat	  goed	  en	  interventiegericht	  
deelneemt	  aan	  gesprekken	  over	  de	  onderwijsontwikkeling;	  men	  spreekt	  docenten,	  
presenteert	  onderzoeksresultaten	  of	  stelt	  een	  leermodel	  voor	  ter	  gebruik	  in	  de	  lessen.	  De	  
inzichten	  die	  uit	  onderzoeken	  van	  het	  lectoraat	  voortkomen	  worden	  vaak	  dankbaar	  
opgenomen	  in	  de	  didactiek	  van	  dNP,	  zoals	  bijvoorbeeld	  de	  door	  het	  lectoraat	  verworven	  
kennis	  omtrent	  het	  functioneren	  van	  het	  curriculum.	  Volgens	  dNP-‐directeur	  heeft	  het	  
lectoraat	  gezorgd	  voor	  de	  verankering	  van	  fundamentele	  onderzoeksvaardigheden	  in	  het	  
curriculum,	  zoals	  het	  bijhouden	  van	  literatuur,	  het	  analyseren	  van	  situaties	  en	  het	  schrijven	  
van	  een	  onderzoeksverslag.	  Wel	  mist	  hij	  op	  sommige	  punten	  nog	  verdieping	  bij	  het	  
studentenonderzoek.	  	  
Naast	  deze	  activiteiten	  gericht	  op	  de	  opzet	  van	  het	  curriculum	  voeren	  de	  kenniskringleden	  
in	  voldoende	  mate,	  maar	  overwegend	  indirect,	  onderwijstaken	  uit	  binnen	  de	  opleiding,	  
bijvoorbeeld	  door	  te	  praten	  met	  docenten	  en	  door	  de	  lessen	  van	  auteur	  Kees	  Vreugdenhil	  bij	  
hen	  in	  herinnering	  te	  brengen.	  	  
	  
Vanuit	  de	  signalen	  van	  alle	  betrokkenen	  kon	  het	  panel	  opmaken	  dat	  de	  bewaking	  van	  de	  
kwaliteit	  van	  het	  afstudeerwerk	  en	  begeleiding	  van	  het	  onderzoek	  door	  het	  lectoraat	  
voldoende	  is.	  Betrokkenen	  gaven	  aan	  dat	  zij	  steun	  hebben	  gehad	  aan	  de	  efficiënte	  en	  
persoonlijke	  ondersteuning	  van	  de	  lector	  en	  onderzoekers.	  De	  begeleiding	  is	  op	  dit	  moment	  
nog	  wel	  kleinschalig	  en	  -‐net	  als	  bij	  het	  vorige	  punt-‐	  indirect	  opgezet,	  hetgeen	  begrijpelijk	  is	  
in	  het	  licht	  van	  de	  beperkt	  beschikbare	  capaciteit.	  	  
	  
Het	  visitatiepanel	  noteerde	  op	  de	  visitatiedag	  een	  regelmatig	  terugkerend	  discussiepunt.	  
Iedereen	  is	  ervan	  overtuigd	  dat	  het	  onderzoekend	  vermogen	  in	  de	  basis	  goed	  wordt	  
onderricht	  maar	  men	  vraagt	  zich	  af	  of	  het	  gewicht	  van	  het	  onderzoek	  zelf	  niet	  zwaarder	  mag	  
wegen	  in	  het	  	  leerproces	  van	  de	  student.	  Zoals	  hierboven	  vermeld	  is	  de	  directeur	  van	  dNP	  
van	  mening	  dat	  de	  relevantie	  van	  het	  uitgevoerde	  onderzoek	  door	  de	  student	  en	  de	  eigen	  
reflectie	  op	  de	  beroepspraktijk	  een	  grotere	  plek	  mag	  innemen	  in	  het	  leerproces	  van	  de	  
student.	  Daarnaast	  vraagt	  hij	  zich	  ook	  af	  in	  hoeverre	  studenten	  kennis	  nemen	  van	  
producten	  van	  hun	  medestudenten.	  Enkele	  interne	  stakeholders	  zijn	  positief	  gestemd	  over	  
het	  idee	  van	  de	  deelname	  van	  studenten	  bij	  het	  lectoraatsonderzoek.	  Ook	  binnen	  de	  
kenniskring	  gaan	  stemmen	  op	  voor	  de	  inclusie	  van	  studenten.	  Maar	  men	  ziet	  ook	  kansen	  in	  
het	  betrekken	  van	  bijvoorbeeld	  alumni.	  In	  de	  praktijk	  bestaat	  er	  volgens	  de	  onderzoekers	  
een	  klein	  aantal	  studenten	  dat	  affiniteit	  heeft	  met	  onderzoek.	  Geschikte	  onderwerpen	  voor	  
studentenonderzoek	  zouden	  kunnen	  zijn:	  het	  in	  kaart	  brengen	  van	  wat	  reflectie	  is,	  
reflecteren	  met	  kinderen,	  online	  modereren.	  	  
De	  lector	  is	  van	  goede	  wil	  studenten	  een	  plek	  te	  geven	  in	  het	  lectoraat	  maar	  ziet	  daarvoor	  
nog	  weinig	  mogelijkheden	  aangezien	  er	  een	  spanning	  heerst	  tussen	  de	  inhoud	  van	  datgene	  
wat	  het	  lectoraat	  onderzoekt	  en	  de	  daarmee	  niet	  geheel	  overeenkomende	  inhoud	  waar	  



	  
	  

	  

	  
Beoordelingsrapport	  van	  het	  lectoraat	  Opleiden	  in	  de	  School	  

	  
16	  

	  
	  

	  
	  

studenten	  voor	  opgeleid	  worden.	  Hij	  geeft	  verder	  aan	  dat	  hij	  wel	  als	  een	  van	  de	  eersten	  
ruimte	  gaf	  aan	  studenten	  om	  een	  bijdrage	  te	  leveren	  aan	  de	  inhoud	  van	  een	  
schoolprogramma.	  BA-‐studenten	  zijn	  volgens	  hem	  grotendeels	  gericht	  op	  de	  praktijk	  en	  op	  
de	  kinderen	  die	  zij	  onderwijzen.	  Toch	  geeft	  hij	  aan	  dat	  hij	  zo’n	  onderzoeksrol	  wel	  zou	  
overwegen	  wanneer	  men	  zou	  werken	  met	  MA-‐	  studenten.	  	  
	  
Het	  panel	  heeft	  bewondering	  voor	  de	  zichtbaar	  doorleefde	  inspanningen	  van	  de	  
kenniskringleden	  om	  de	  studenten	  te	  blijven	  verleiden	  om	  meer	  te	  leren,	  nieuwsgierig	  te	  
blijven	  en	  op	  die	  manier	  te	  zorgen	  voor	  steeds	  bekwamer	  leerkrachten.	  Het	  is	  het	  panel	  
duidelijk	  geworden	  dat	  het	  lectoraat	  met	  passie	  en	  oprecht	  van	  betekenis	  wil	  zijn	  voor	  
wellicht	  de	  meest	  belangrijkste	  doelgroep	  aan	  het	  einde	  van	  de	  leerketen:	  de	  kinderen.	  	  
	  

4.2. Aanbevelingen	  

Het	  panel	  beoordeelt	  dit	  onderdeel	  als	  ruim	  voldoende.	  Het	  lectoraat	  neemt	  een	  belangrijke	  
plek	  in	  wanneer	  het	  gaat	  om	  curriculumontwikkeling	  van	  het	  instituut.	  Men	  heeft	  met	  de	  CoPs	  
een	  goed	  werkplekleer-‐model	  in	  handen	  waarbinnen	  de	  inzichten	  en	  resultaten	  van	  het	  
onderzoek	  direct	  in	  het	  onderwijs	  worden	  toegepast.	  Toch	  neemt	  men	  op	  bepaalde	  punten	  een	  
opvallend	  indirecte	  houding	  aan.	  	  	  	  	  
	  

• Zet	  in	  op	  een	  directer	  benadering	  ten	  aanzien	  van	  de	  bijdrage	  aan	  het	  onderwijs.	  	  
Dat	  kan	  door:	  	  
1.	  	  in	  te	  zetten	  op	  een	  actievere	  rol	  bij	  de	  uitvoering	  van	  het	  onderwijs;	  
2.	  door	  na	  te	  denken	  hoe	  de	  studenten	  directer	  en	  actiever	  kunnen	  worden	  
betrokken	  bij	  de	  onderzoeksproducten	  van	  het	  lectoraat	  en	  de	  werken	  van	  hun	  
peers.	  Deze	  kennisdeling	  kan	  een	  belangrijke	  rol	  gaan	  spelen	  in	  de	  verdere	  groei	  en	  
ontwikkeling	  van	  de	  lerende	  organisatie.	  	  

• Profileer	  de	  innoverende	  rol	  van	  het	  onderzoek	  binnen	  het	  onderwijs,	  ook	  met	  het	  
doel	  om	  de	  opleiding	  aantrekkelijker	  te	  maken	  voor	  (aanmelding	  van	  de	  
aankomende)	  studenten.	  

• Kies	  voor	  een	  explicieter	  opzet	  van	  kwaliteitsbewaking	  van	  afstudeerproducten	  en	  
onderzoeksbegeleiding	  teneinde	  dit	  voor	  de	  onderzoeksgroep	  zelf	  maar	  ook	  voor	  de	  
buitenwereld	  inzichtelijk	  en	  navolgbaar	  te	  maken.	  	  
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5. Impact	  van	  het	  onderzoek	  op	  de	  professionalisering	  

1	   Relevantie	  van	  het	  onderzoek	  
	  

1.3	   Impact	  van	  het	  onderzoek	  op	  de	  professionalisering	  
	  

7	   Het	  lectoraat	  draagt	  bij	  aan	  het	  ontwikkelen	  en	  onderhouden	  van	  de	  
onderzoekscompetenties	  van	  medewerkers	  en	  van	  een	  onderzoekende	  
houding	  binnen	  de	  faculteit.	  
	  

Voldoende	  

8	   Het	  onderzoek	  stimuleert	  de	  externe	  oriëntatie	  van	  de	  medewerkers	  van	  
de	  faculteit	  en	  brengt	  hen	  in	  contact	  met	  ontwikkelingen	  in	  de	  
beroepspraktijk.	  
	  

Goed	  

	  

5.1. 	  Overwegingen	  en	  bevindingen	  

Het	  lectoraat	  draagt	  voldoende	  bij	  aan	  het	  ontwikkelen	  en	  onderhouden	  van	  de	  
onderzoekscompetenties	  van	  medewerkers	  en	  van	  een	  onderzoekende	  houding	  binnen	  de	  
faculteit.	  De	  kenniskringleden	  geven	  aan	  dat	  ze	  met	  plezier	  leren	  van	  elkaars	  projecten	  en	  
elkaar	  ondersteunen	  tijdens	  het	  onderzoeksproces	  door	  het	  geregeld	  uitwisselen	  van	  hun	  
tussentijdse	  bevindingen.	  	  
	  
Men	  draagt	  daarnaast	  ook	  voldoende	  bij	  aan	  een	  onderzoekende	  houding	  bij	  collega’s	  
binnen	  de	  faculteit.	  Het	  panel	  vernam	  dat	  de	  faculteitsdocenten	  voor	  aanvang	  van	  het	  
lectoraat	  een	  wat	  afwachtende	  houding	  innamen	  ten	  aanzien	  van	  het	  onderzoek.	  Deze	  
situatie	  is	  zichtbaar	  aan	  het	  veranderen,	  o.a.	  door	  het	  werken	  en	  leren	  van	  alle	  betrokkenen	  
in	  de	  genoemde,	  door	  het	  lectoraat	  geïnitieerde	  CoPs.	  Het	  lectoraat	  zet	  zich	  ook	  in	  om	  
medewerkers	  die	  nog	  worstelen	  met	  onderzoeksuitvoering	  te	  begeleiden	  en	  hen	  
herhaaldelijk	  te	  wijzen	  op	  het	  belang	  van	  de	  oriëntatiefase	  (eerst	  denken,	  dan	  doen),	  zij	  het	  
op	  informele	  wijze	  en	  op	  kleine	  schaal.	  De	  focus	  op	  de	  rol	  van	  de	  mentoren	  werkt	  ook	  
adequaat.	  Met	  enkele	  trainingen	  probeert	  men	  iedereen,	  dus	  alle	  docenten,	  bij	  een	  praktisch	  
(onderzoeks)thema	  te	  betrekken.	  De	  kenniskringleden	  hebben	  bemerkt	  dat	  waar	  men	  in	  de	  
opleiding	  in	  eerste	  instantie	  de	  inhoud	  centraal	  stelde,	  nu	  ook	  aandacht	  begint	  te	  komen	  
voor	  de	  onderzoeksmatige	  aanpak	  van	  een	  onderwerp.	  De	  leden	  geven	  ook	  aan	  dat	  zij	  
overwegen	  om	  in	  de	  toekomst	  niet	  enkele	  maar	  alle	  docenten	  bij	  het	  onderzoek	  te	  
betrekken.	  	  
	  
Het	  onderzoek	  stimuleert	  daarnaast	  de	  externe	  oriëntatie	  van	  de	  medewerkers	  van	  de	  
faculteit	  op	  goede	  wijze	  en	  brengt	  hen	  in	  contact	  met	  ontwikkelingen	  in	  de	  beroepspraktijk.	  
Het	  indrukwekkende	  netwerk	  van	  de	  lector	  werkt	  positief	  in	  deze	  dynamiek.	  Alle	  
betrokkenen	  zijn	  zeer	  tevreden	  met	  de	  werkwijze	  van	  de	  lector.	  Zijn	  aanwezigheid	  op	  
meerdere	  niveaus	  wordt	  als	  zeer	  prettig	  beschouwd;	  samenwerkingen	  verlopen	  soepel	  en	  
men	  leert	  veel	  van	  zijn	  adviezen.	  	  	  
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In	  principe	  heeft	  het	  onderzoek	  dus	  een	  positieve	  werking	  op	  de	  professionalisering	  van	  de	  
medewerkers.	  Wel	  bemerkte	  het	  visitatiepanel	  dat	  ook	  op	  dit	  punt	  veel	  afhangt	  van	  de	  input	  
en	  tijdsbesteding	  van	  de	  lector.	  De	  overige	  lectoraatsmedewerkers	  hebben	  simpelweg	  
minder	  of	  te	  weinig	  tijd	  om	  de	  professionalisering	  meer	  massa	  te	  geven	  vanwege	  hun	  relatief	  
kleine	  aanstellingen.	  	  
De	  panelleden	  signaleren	  ook	  dat	  het	  professionaliseringsniveau	  van	  de	  kenniskringleden	  of	  
externe	  collega’s	  niet	  wordt	  geëxpliciteerd.	  Daarmee	  wordt	  het	  ingewikkelder	  om	  van	  
buitenaf	  een	  beeld	  te	  krijgen	  van	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  bekwaamheden	  van	  de	  
kenniskringleden	  op	  dit	  vlak.	  Dat	  is	  een	  gemiste	  kans	  aangezien	  het	  lectoraat	  veel	  biedt	  en	  
kenniskringleden	  een	  belangrijke	  impuls	  lijkt	  te	  geven	  bijvoorbeeld	  ten	  aanzien	  van	  hun	  
expertise	  ontwikkeling	  op	  het	  gebied	  van	  het	  doen	  van	  onderzoek.	  	  
	  

5.2. 	  Aanbevelingen	  

De	  impact	  van	  het	  onderzoek	  op	  de	  professionalisering	  is	  voldoende.	  Er	  dient	  zich	  een	  volgende	  
fase	  aan	  waarbij	  de	  positie	  van	  het	  lectoraat	  ook	  op	  het	  punt	  van	  professionalisering	  steviger	  
en	  strategischer	  gemarkeerd	  kan	  worden	  binnen	  de	  opleiding.	  	  
	  
In	  deze	  fase	  zullen	  volgens	  het	  panel	  t.b.v.	  de	  positionering	  het	  lectoraat,	  teamleiders	  en	  de	  
directeur	  van	  de	  Nieuwste	  Pabo	  gezamenlijk	  het	  voortouw	  moeten	  nemen.	  
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6. Kwaliteit	   van	  proces,	  methodologie	   en	  output	   van	  het	  
onderzoek	  

2	   Kwaliteit	  van	  het	  Onderzoek	  
	  

2.1	   Kwaliteit	  van	  proces,	  methodologie	  en	  output	  van	  het	  onderzoek	  
	  

9	   Het	  onderzoek	  voldoet	  aan	  de	  algemene	  methodologische	  kwaliteitseisen	  
van	  wetenschappelijk	  onderzoek	  die	  gehanteerd	  worden	  binnen	  het	  
domeinkennisgebied.	  Lector	  en	  onderzoekers	  beschikken	  daarvoor	  over	  de	  
benodigde	  onderzoekservaring	  en	  kennis	  en	  vaardigheden	  (domein,	  
methoden	  en	  technieken,	  acquisitie	  en	  projectmanagement).	  
	  

Goed	  

10	   Onderzoeksprojecten	  worden	  in	  voldoende	  mate	  begeleid	  door	  de	  lector	  of	  
een	  senior	  onderzoeker	  en	  waar	  relevant	  door	  een	  begeleidingscommissie	  
met	  vertegenwoordigers	  vanuit	  beroepspraktijk	  /	  opdrachtgevers,	  die	  hun	  
tevredenheid	  borgt.	  
	  

Voldoende	  

	  

6.1. 	  Overwegingen	  en	  bevindingen	  

De	  uitgevoerde	  onderzoeken	  van	  het	  lectoraat	  zijn	  met	  heldere	  eenvoud	  beschreven	  in	  het	  
document	  ‘Vogelvlucht’	  en	  bieden	  een	  goede	  blik	  op	  de	  kwaliteit	  van	  het	  onderzoekswerk.	  
Het	  onderzoek	  voldoet	  dan	  ook	  aan	  de	  algemene	  methodologische	  kwaliteitseisen	  van	  
wetenschappelijk	  onderzoek	  die	  gehanteerd	  worden	  binnen	  het	  domeinkennisgebied.	  De	  
lector	  en	  onderzoekers	  beschikken	  overtuigend	  over	  de	  benodigde	  onderzoekservaring,	  
kennis	  en	  onderzoeksvaardigheden.	  Het	  lectoraat	  heeft	  de	  academische	  kwaliteit	  o.a.	  
concreet	  gemaakt	  met	  meerdere	  wetenschappelijke	  publicaties.	  Voorafgaand	  aan	  de	  
lectoraatsperiode	  is	  de	  lector	  bovendien	  op	  het	  onderwerp	  gepromoveerd	  aan	  de	  Technische	  
Universiteit	  Eindhoven,	  binnen	  welk	  kader	  hij	  reeds	  diverse	  wetenschappelijke	  artikelen	  
over	  het	  onderwerp	  schreef.	  De	  opname	  van	  deze	  publicaties	  in	  de	  publicatielijst	  van	  het	  
lectoraat	  wordt	  door	  het	  panel	  als	  discutabel	  opgevat	  aangezien	  de	  werken	  buiten	  de	  
looptijd	  van	  de	  kenniskring	  zijn	  uitgevoerd	  en	  gepubliceerd.	   	  
Het	  lectoraat	  is	  tegelijkertijd	  goed	  verbonden	  aan	  de	  academische	  wereld,	  met	  name	  dankzij	  
de	  duurzame	  samenwerking	  met	  de	  Open	  Universiteit.	  De	  lector	  maakt	  daarnaast	  duidelijk	  
dat	  zijn	  visie	  op	  onderzoek	  veel	  breder	  is	  dan	  men	  ‘onderzoek’	  in	  het	  algemeen	  zou	  
interpreteren.	  Hij	  schaart	  er	  ook	  allerlei	  subtaken	  onder,	  zoals	  de	  betrokkenheid	  bij	  het	  
certificeren	  van	  schoolopleiders	  en	  registratie	  van	  lerarenopleiders.	  
	  
Op	  methodologisch	  gebeid	  hanteert	  de	  lector	  onder	  de	  noemer	  ‘onderzoek’	  een	  brede	  keur	  
aan	  onderzoeksmethoden	  waaruit	  de	  onderzoekers	  hun	  keuze	  kunnen	  maken.	  Deze	  keuze	  
heeft	  de	  lector	  bewust	  gemaakt:	  alle	  onderzoeksmethodieken	  dienen	  mogelijk	  te	  zijn,	  van	  
wetenschappelijk	  tot	  praktijkgericht.	  Hij	  legt	  het	  accent	  wel	  op	  praktijkgericht	  onderzoek,	  
passend	  bij	  het	  domein	  van	  het	  lectoraat	  en	  de	  positie	  binnen	  Zuyd	  Hogeschool.	  	  
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De	  variëteit	  aan	  onderzoeksmethoden	  blijkt	  in	  de	  praktijk	  uitstekend	  toepasbaar;	  de	  lector	  
heeft	  overtuigend	  aangetoond	  dat	  deze	  visie	  goed	  functioneert	  ten	  aanzien	  van	  de	  kwaliteit	  
van	  het	  proces,	  de	  methodologie	  en	  de	  output	  van	  het	  onderzoek.	  De	  keuze	  hangt	  af	  van	  de	  
opgeworpen	  onderzoeksvraag	  en	  onderzoekssetting,	  en	  is	  zo	  opgezet	  dat	  deze	  op	  effectieve	  
wijze	  een	  onderzoeksvraag	  zo	  precies	  mogelijk	  kan	  beantwoorden.	  	  Zo	  werd	  op	  basis	  van	  
een	  evaluatie	  door	  de	  kenniskringleden	  geconstateerd	  dat	  het	  basisonderwijs	  geen	  geschikte	  
setting	  is	  voor	  uitgebreid	  empirisch	  onderzoek.	  Betrokken	  leerkrachten,	  vaak	  niet	  
academisch	  geschoold,	  waren	  aanvankelijk	  bevreesd	  voor	  ‘moeilijk’	  onderzoek.	  Een	  
stapsgewijze	  introductie	  van	  onderzoeksmaterie	  werkte	  wel.	  Het	  lectoraat	  poogt	  nu	  vanuit	  
een	  theoretisch	  kader	  en	  tegelijkertijd	  vanuit	  een	  voor	  het	  basisonderwijs	  praktische	  
context,	  stapsgewijs	  van	  practice	  based	  naar	  evidence	  based	  te	  werken.	  
	  	  	  
Bij	  meer	  academisch	  georiënteerde	  onderzoeken	  werkt	  het	  lectoraat	  vaak	  samen	  met	  de	  
Open	  Universiteit	  of	  andere	  universitaire	  partners.	  De	  waarde	  van	  die	  samenwerking	  blijkt	  
uit	  een	  gedegen	  werenschappelijke	  input	  in	  de	  aanpak	  van	  een	  aantal	  projecten	  en	  
publicaties.	  De	  betrokkenen	  bij	  de	  Open	  Universiteit	  zijn	  zeer	  tevreden	  over	  de	  
samenwerking	  en	  	  met	  de	  link	  die	  het	  lectoraat	  hen	  biedt	  richting	  de	  praktijk	  en	  de	  scholen.	  
	  
De	  onderzoeksprojecten	  van	  het	  lectoraat	  worden	  in	  voldoende	  mate	  begeleid	  door	  de	  
lector.	  Ook	  in	  dit	  geval	  noteert	  het	  panel	  dat	  men	  vanwege	  tijdgebrek	  de	  
onderzoeksbegeleiding	  wel	  op	  orde	  weet	  te	  houden,	  maar	  er	  niet	  uitgebreid	  tijd	  en	  aandacht	  
aan	  kan	  besteden.	  	  
	  
Een	  formele	  adviescommissie	  ontbreekt.	  De	  lector	  geeft	  aan	  dat	  hij	  op	  basis	  van	  de	  wat	  
twijfelachtige	  bevinding	  van	  andere	  lectoraten	  die	  wel	  zo’n	  commissie	  hebben,	  kiest	  om	  op	  
een	  andere	  wijze	  een	  blik	  van	  buiten	  op	  zijn	  werk	  te	  laten	  schijnen.	  Hij	  heeft	  voor	  een	  
andere	  vorm	  van	  inhoudelijk	  input	  gekozen	  door	  veel	  en	  regelmatig	  te	  sparren	  met	  
meerdere	  experts,	  in	  het	  bijzonder	  met	  voormalig	  lector	  Eric	  Verbiest,	  met	  wie	  hij	  op	  zowel	  
organisatorisch	  als	  inhoudelijk	  vlak	  op	  een	  prettige	  wijze	  kan	  overleggen	  over	  de	  
ontwikkeling	  van	  het	  lectoraat.	  Daarnaast	  gebruikt	  hij	  ook	  de	  input	  vanuit	  de	  stuurgroep	  
om	  zo	  vanuit	  een	  breed	  palet	  aan	  ‘critical	  friends’	  op	  zijn	  werk	  te	  reflecteren.	  Deze	  groep	  
mensen	  vormt	  voor	  de	  lector	  dus	  een	  belangrijk	  klankbord	  gericht	  op	  de	  inhoudelijke	  
ondersteuning	  en	  ontwikkeling	  van	  zijn	  gedachtegoed	  zowel	  in	  programmatisch	  als	  
methodologisch	  opzicht.	  	  
Toch	  geven	  meerdere	  betrokkenen,	  intern	  en	  extern,	  aan	  dat	  de	  oprichting	  van	  een	  formeler	  
adviescommissie	  voor	  de	  komende	  fase	  wellicht	  een	  goede	  zaak	  zou	  zijn	  voor	  het	  lectoraat.	  	  
	  

6.2.	  Aanbevelingen	  
	  
Het	  panel	  beoordeelt	  de	  kwaliteit	  van	  proces,	  methodologie	  en	  output	  van	  het	  onderzoek	  als	  
ruim	  voldoende.	  Toch	  ontbreekt	  er	  een	  belangrijke	  ondersteuning	  in	  de	  vorm	  van	  een	  
begeleidingscommissie	  of	  adviesraad:	  
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• zorg	  voor	  de	  oprichting	  van	  een	  adviescommissie	  die	  het	  lectoraat	  kan	  ondersteunen	  
met	  goed	  onderbouwd,	  constructief	  en	  mogelijk	  opbouwend	  kritisch	  advies.	  Zo’n	  
commissie	  kan	  in	  potentie	  ook	  zorgen	  voor	  een	  krachtiger	  positionering	  intern	  
(stevig	  tussen	  de	  twee	  hogescholen	  in)	  en	  extern	  met	  als	  gevolge	  een	  verbreding	  van	  
het	  werkveld	  en	  een	  mogelijke	  toename	  van	  betrokken	  scholen;	  	  

• verwijder	  –	  zover	  als	  mogelijk	  -‐	  uit	  het	  publicatieoverzicht	  alle	  artikelen	  die	  
voorafgaand	  aan	  de	  lectoraatsperiode	  zijn	  geschreven.	  	  
	  

	  

7. Omvang	  en	  reikwijdte	  van	  de	  onderzoeksoutput	  

3	   Opbrengst	  en	  productiviteit	  
	  

3.1	   Omvang	  en	  reikwijdte	  van	  de	  onderzoeksoutput	  
	  

11	   Het	  lectoraat	  verwerft	  financiële	  middelen	  uit	  de	  2de	  en	  3de	  geldstroom	  dat	  
de	  ruimte	  voor	  onderzoek	  vergroot	  en	  de	  relevantie	  en	  kwaliteit	  van	  het	  
onderzoek	  aantoont.	  
	  

Voldoende	  

12	   Het	  onderzoek	  leidt	  tot	  betekenisvolle	  publicaties	  en	  voor	  de	  
beroepspraktijk	  relevante	  en	  bruikbare	  resultaten,	  en	  is	  zichtbaar	  in	  de	  
publieke	  media	  en	  de	  publiek/politieke	  opinievorming.	  	  
	  

Voldoende	  

	  

7.1. 	  Overwegingen	  en	  bevindingen	  

Het	  lectoraat	  verwerft	  voldoende	  financiële	  middelen	  uit	  de	  tweede	  en	  derde	  geldstroom.	  
De	  lector	  slaagt	  erin	  de	  zaken	  financieel	  goed	  te	  organiseren	  door	  probaat	  gebruik	  te	  maken	  
van	  de	  uitzonderlijke	  positie	  van	  het	  lectoraat	  onder	  de	  gedeelde	  paraplu	  van	  Zuyd	  
Hogeschool	  en	  Fontys.	  Uit	  de	  financiële	  overzichten	  kan	  het	  panel	  opmaken	  dat	  de	  tweede	  
geldstroom	  gestaag	  toeneemt	  en	  de	  derde	  geldstroom	  stijgt,	  zij	  het	  in	  bescheiden	  mate.	  
Deze	  verdiensten	  zijn	  begrijpelijk	  vanwege	  de	  geringe	  beschikbare	  tijd	  en	  mankracht	  voor	  
het	  werven	  en	  schrijven	  van	  subsidieaanvragen	  e.a.	  De	  lector	  besteedt	  de	  meeste	  tijd	  en	  
aandacht	  aan	  de	  werving	  van	  middelen.	  De	  kenniskringleden	  hopen	  dat	  anderen	  in	  de	  
nabije	  toekomst	  ook	  meer	  tijd	  kunnen	  vrijmaken	  voor	  deze	  taak.	  	  
	  
Het	  is	  voor	  het	  visitatiepanel	  duidelijk	  geworden	  dat	  het	  onderzoek	  leidt	  tot	  voldoende	  
betekenisvolle	  publicaties	  en	  voor	  de	  beroepspraktijk	  relevante	  en	  bruikbare	  resultaten.	  Het	  
lectoraat	  heeft	  in	  korte	  tijd	  een	  flink	  onderzoeksportfolio	  opgebouwd,	  ondanks	  het	  relatief	  
klein	  aantal	  medewerkers,	  en	  laat	  van	  zich	  horen	  in	  verschillende	  omgevingen	  en	  contexten;	  
via	  presentaties,	  congressen,	  brochures	  en	  symposia.	  	  	  
	  
Toch	  bestaat	  er	  geen	  helder	  PR-‐beleid	  van	  het	  lectoraat.	  Externe	  stakeholders	  geven	  aan	  dat	  
zij	  wel	  weten	  wat	  het	  lectoraat	  voor	  hen	  kan	  betekenen	  maar	  dat	  zij	  niet	  precies	  weten	  wat	  
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het	  lectoraat	  nog	  meer	  doet	  of	  met	  wie	  men	  samenwerkt.	  Betrokkenen	  geven	  aan	  dat	  zij	  dit	  
een	  gemiste	  kans	  vinden,	  zeker	  vanwege	  de	  belangrijke	  en	  relevante	  prestaties	  van	  het	  
lectoraat	  voor	  de	  beroepspraktijk,	  zoals	  de	  leraarsnesten.	  Door	  deze	  constatering	  en	  gezien	  
het	  relatief	  klein	  aantal	  praktijkpublicaties	  concludeert	  het	  panel	  dat	  het	  lectoraat	  te	  weinig	  
aandacht	  besteed	  aan	  de	  zichtbaarheid	  via	  de	  praktijkpublicaties	  ten	  behoeve	  van	  de	  
beroepsgroep	  en	  onvoldoende	  zichtbaar	  is	  in	  de	  publieke	  media,	  de	  onderwijstijdschriften	  
en	  de	  publiek/politieke	  opinievorming.	  	  
	  
Een	  ieder	  is	  ervan	  overtuigd	  dat	  er	  nu	  een	  volgende	  stap	  gemaakt	  kan	  worden	  in	  de	  
reikwijdte	  en	  communicatie	  van	  het	  lectoraat	  waarin	  de	  gevormde	  onderzoeksmethode	  nog	  
meer	  -‐	  breder	  -‐	  geïmplementeerd	  kan	  worden	  in	  het	  onderwijs	  en	  de	  beroepspraktijk	  en	  dat	  
voorts	  met	  kracht	  kan	  worden	  gecommuniceerd	  naar	  de	  buitenwereld.	  	  
	  

7.2. 	  Aanbevelingen	  

De	  werving	  wordt	  met	  name	  uitgevoerd	  door	  de	  lector	  en	  de	  zichtbaarheid	  in	  de	  publieke	  
media	  kan	  nog	  verbeterd	  worden.	  Om	  die	  reden	  adviseert	  het	  panel:	  	  
	  

• ga	  strategischer	  om	  met	  de	  zichtbaarheid.	  Dat	  kan	  o.a.	  door	  meer	  aandacht	  te	  
besteden	  aan	  praktijkpublicaties.	  Profileer	  het	  lectoraat	  binnen	  het	  eigen	  domein	  
maar	  ook	  naar	  buiten	  toe,	  bijvoorbeeld	  richting	  het	  werk-‐	  en	  opleidingsveld	  van	  de	  
gezondheidszorg.	  Een	  verbeterde	  zichtbaarheid	  van	  het	  lectoraat	  zou	  ook	  werkzaam	  
kunnen	  zijn	  in	  het	  aantrekken	  van	  meer	  beginnende	  studenten	  voor	  de	  Nieuwste	  
Pabo;	  

• maak	  gebruik	  van	  de	  groei	  in	  ervaring	  en	  kennis	  binnen	  het	  lectoraat	  door	  meer	  
kenniskringleden	  een	  rol	  te	  geven	  in	  het	  werven	  van	  financiële	  middelen	  voor	  
onderzoeksprojecten.	  	  	  	  
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8. Oriëntatie	  en	  programmering	  van	  het	  onderzoek	  

4	   Robuustheid	  en	  vitaliteit	  
	  

4.1	   Oriëntatie	  en	  programmering	  van	  het	  onderzoek	  
	  

13	   Het	  onderzoeksdomein	  past	  in	  het	  facultaire	  strategische	  kader	  of	  
portfolio	  en	  verbindt	  het	  facultaire	  onderzoek	  met	  één	  of	  meerdere	  van	  de	  
zwaartepunten	  van	  Zuyd.	  Voor	  het	  onderzoek	  zijn	  missie	  en	  doelen	  
uitgewerkt	  die	  de	  relevantie	  ervan	  voor	  de	  beroepspraktijk	  en	  voor	  
kennisontwikkeling	  en	  onderwijs	  binnen	  Zuyd	  verankeren.	  
	  

Voldoende	  

14	   Missie	  en	  doelen	  voor	  het	  onderwijs	  zijn	  vertaald	  in	  één	  of	  meerdere	  
samenhangende	  onderzoeksprogramma’s.	  Deze	  kennen	  een	  heldere	  
operationele	  focus	  en	  bieden	  een	  planmatige	  aanpak	  die	  borgt	  dat	  
onderzoeksprojecten	  onderling	  aansluiten,	  op	  elkaar	  voortbouwen	  en	  
elkaar	  versterken.	  Ze	  voorzien	  tevens	  in	  een	  planning	  van	  tijd,	  mensen	  en	  
middelen	  en	  in	  een	  indicatie	  van	  de	  aard	  en	  diepgang	  van	  de	  resultaten.	  
	  

Voldoende	  

	  

8.1. 	  Overwegingen	  en	  bevindingen	  

Het	  onderzoeksdomein	  past	  in	  het	  facultaire	  strategische	  kader.	  De	  missie	  en	  doelen	  zijn	  zo	  
uitgewerkt	  dat	  zij	  de	  relevantie	  ervan	  voor	  de	  beroepspraktijk	  en	  voor	  kennisontwikkeling	  
en	  onderwijs	  binnen	  Zuyd	  verankeren.	  De	  thematiek	  sluit	  heel	  nadrukkelijk	  aan	  bij	  de	  
behoeften	  van	  schoolbesturen	  om	  het	  onderwijs	  grondig	  te	  vernieuwen	  en	  ook	  de	  directeur	  
van	  de	  Nieuwste	  Pabo	  is	  zeer	  tevreden	  met	  de	  missie	  van	  het	  lectoraat.	  Dit	  lectoraat	  maakt	  
volgens	  hem	  de	  gewenste	  overstap	  van	  een	  traditioneel	  model	  naar	  een	  democratischer,	  
dynamischer	  concept;	  verbindt	  denken	  en	  doen,	  en	  biedt	  een	  actieve,	  bevragende	  kunde	  
waar	  men	  in	  de	  opleiding,	  de	  faculteit	  en	  Zuyd	  verder	  mee	  kan.	  	  
	  
Het	  onderzoeksdomein	  verbindt	  het	  facultaire	  onderzoek	  op	  indirecte	  wijze	  met	  één	  of	  
meerdere	  van	  de	  zwaartepunten	  van	  Zuyd	  (innovatie	  zorg	  en	  technologie,	  transitie	  naar	  een	  
duurzaam	  gebouwde	  omgeving,	  Life	  Science	  &	  Materials).	  De	  bij	  deze	  punten	  behorende	  
domeinen	  zijn	  niet	  direct	  te	  relateren	  aan	  het	  kennisdomein	  van	  het	  lectoraat.	  Men	  stuurt	  
daarom	  op	  de	  leerprocessen	  die	  de	  inhoud	  van	  de	  zwaartepunten	  kunnen	  verrijken.	  In	  
samenwerking	  met	  de	  lector	  van	  het	  lectoraat	  Professionalisering	  van	  het	  Onderwijs	  
introduceert	  men	  het	  werken	  in	  de	  CoPs	  en	  de	  daaraan	  gekoppelde	  verbetering	  van	  de	  
onderzoeksgerichte	  houding	  als	  een	  geschikt	  model	  ter	  toepassing	  binnen	  verschillende	  
faculteiten,	  hogeschool	  breed,	  en	  dan	  in	  eerste	  instantie	  bij	  Social	  Work	  en	  
gezondheidszaken.	  Het	  onderzoeksdomein	  en	  de	  daaruit	  voortkomende	  producten	  van	  het	  
lectoraat	  sluiten	  wel	  een-‐op-‐een	  aan	  bij	  de	  speerpunten	  van	  de	  Nieuwste	  Pabo:	  	  Nieuwe	  
Media,	  Wetenschap	  en	  Techniek	  en	  werkplekleren.	  
	  
De	  missie	  en	  doelen	  voor	  het	  onderwijs	  zijn	  voldoende	  vertaald	  in	  meerdere	  
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samenhangende	  onderzoeksprogramma’s.	  De	  afgelopen	  vier	  jaren	  zijn	  door	  het	  lectoraat	  
gespendeerd	  aan	  de	  opzet	  van	  het	  brede	  onderzoeksspectrum	  en	  de	  inhoudelijke	  invulling	  
van	  de	  drie	  onderzoekslijnen	  (het	  curriculum,	  de	  leerwerkgemeenschap	  en	  de	  kwaliteit	  van	  
de	  opleiders).	  De	  lector	  geeft	  aan	  dat	  deze	  drie	  onderzoekslijnen	  onlosmakelijk	  met	  elkaar	  
verweven	  zijn.	  Op	  basis	  van	  de	  informatie	  uit	  de	  documenten	  zetten	  de	  panelleden	  
aanvankelijk	  vraagtekens	  bij	  de	  brede	  opzet	  en	  de	  verwantschap	  tussen	  de	  verschillende	  
thema’s,	  maar	  de	  lector	  heeft	  hen	  weten	  te	  overtuigen	  dat	  deze	  visie	  in	  de	  praktijk	  
uitstekend	  past	  bij	  het	  lectoraat	  en	  het	  werken	  en	  leren	  op	  de	  Nieuwste	  Pabo.	  De	  
samenhang	  tussen	  de	  drie	  onderwerpen	  is	  volgens	  hem	  zelfs	  noodzakelijk	  omdat	  het	  de	  
enige	  wijze	  is	  om	  alle	  activiteiten	  die	  in	  het	  instituut	  plaatsvinden	  te	  bundelen	  en	  
inzichtelijk	  te	  maken	  voor	  de	  werkplekleraar	  die	  met	  alle	  verschillende	  werkzaamheden	  
gerelateerd	  aan	  deze	  thema’s	  van	  doen	  heeft.	  Het	  panel	  vernam	  van	  enkele	  
kenniskringleden	  en	  interne	  stakeholders	  dat	  deze	  in	  de	  praktijk	  goed	  functionerende,	  
operationele	  focus	  naar	  buiten	  toe	  nog	  kan	  worden	  verhelderd.	  	  
	  
De	  lector	  heeft	  een	  cruciale,	  centrale	  rol	  in	  het	  lectoraatswerk	  maar	  men	  opereert	  op	  een	  
prettige,	  democratische	  wijze.	  Iedere	  lectoraatsmedewerker	  draagt	  bij	  aan	  de	  activiteiten	  
van	  het	  lectoraat	  en	  zorgt	  voor	  een	  inpassing	  van	  het	  onderzoek	  binnen	  zijn/haar	  domein	  
en	  werkveld.	  Wel	  lijkt	  er	  een	  grote	  druk	  te	  liggen	  op	  de	  lector	  om	  alle	  dynamieken	  goed	  te	  
laten	  verlopen	  en	  de	  verbindingen	  intern	  en	  extern	  tot	  stand	  te	  brengen	  en	  te	  houden.	  De	  
aan	  het	  lectoraat	  te	  besteden	  uren	  van	  de	  meeste	  kenniskringleden	  zijn	  over	  het	  geheel	  
gezien	  beperkt.	  Daarbij	  geldt	  dat	  het	  lectoraat	  helaas	  niet	  in	  aanmerking	  komt	  voor	  de	  
promotievouchers	  (zie	  ook	  hoofdstuk	  negen)	  en	  daarmee	  een	  belangrijk	  middel	  ter	  
stimulatie	  en	  inhoudelijke	  verdieping	  van	  sommige	  ambitieuze	  kenniskringmedewerkers	  
mist.	  	  
	  

8.2. Aanbevelingen	  

Het	  panel	  beoordeelt	  de	  oriëntatie	  en	  programmering	  over	  het	  algemeen	  als	  voldoende.	  Het	  
panel	  suggereert	  om	  het	  onderzoek	  in	  de	  volgende	  fase	  te	  expliciteren	  door	  een	  nog	  evidenter,	  
zelfbewuster	  verhaal	  te	  bieden	  met	  het	  accent	  op	  (het	  nut	  en	  de	  noodzaak	  van)	  de	  
verwevenheid	  van	  de	  drie	  onderzoekslijnen.	  	  
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9. Inbedding	  en	  ondersteuning	  van	  het	  onderzoek	  

4	   Robuustheid	  en	  vitaliteit	  
	  

4.2	   Inbedding	  en	  ondersteuning	  van	  het	  onderzoek	  
	  

15	   Het	  lectoraat	  beschikt	  over	  een	  geoormerkt	  onderzoeksbudget	  uit	  de	  
rijksbijdrage,	  verwerft	  aanvullende	  interne	  middelen	  voor	  onderzoek	  en	  
promoties	  en	  heeft	  toegang	  tot	  bijdragen	  uit	  2de	  en	  3de	  geldstroom.	  
	  

Voldoende	  

16	   Lector	  en	  onderzoekers	  maken	  deel	  uit	  van	  voor	  het	  onderzoeksdomein	  
relevante,	  structurele	  en	  robuuste	  nationaal	  netwerken	  en	  leveren	  daar	  
regelmatig	  inhoudelijke	  bijdragen	  aan.	  Een	  proportioneel	  deel	  van	  het	  
onderzoek	  wordt	  uitgevoerd	  binnen	  relevante	  (externe)	  
samenwerkingsverbanden.	  
	  

Excellent	  

17	   De	  onderzoekseenheid	  beschikt	  over	  voldoende	  ruimte	  voor	  huisvesting,	  
onderzoeksfaciliteiten,	  ict-‐voorzieningen	  en	  toegang	  tot	  onderzoeksdata	  en	  
literatuur	  en	  kan	  rekenen	  op	  voldoende	  organisatorische	  ondersteuning.	  
	  

Voldoende	  

	  

9.1. Overwegingen	  en	  bevindingen	  

Het	  lectoraat	  beschikt	  over	  een	  geoormerkt	  onderzoeksbudget	  uit	  de	  rijksbijdrage	  en	  de	  
lector	  spant	  zich	  voldoende	  in	  om	  aanvullende	  middelen	  te	  bewerkstelligen.	  Helaas	  kan	  dit	  
lectoraat	  geen	  beroep	  te	  doen	  op	  de	  promotievouchers.	  Dat	  is	  opvallend	  aangezien	  de	  
andere	  onderwijslectoraten	  van	  Zuyd	  wel	  in	  aanmerking	  komen	  voor	  deze	  aanvullende	  
vouchers.	  De	  oorzaak	  ligt	  in	  de	  constructie	  van	  het	  lectoraat,	  vallend	  onder	  de	  hoede	  van	  
twee	  hogescholen	  (Zuyd,	  Fontys).	  Het	  panel	  begreep	  dat	  de	  directeur	  van	  dNP	  zich	  hard	  
maakt	  voor	  de	  mogelijkheid	  om	  in	  aanmerking	  te	  komen	  voor	  financiële	  middelen	  ter	  
aanstelling	  van	  promovendi.	  Het	  panel	  ziet	  een	  duidelijke	  behoefte	  aan	  nog	  meer	  expertise	  
en	  inzet	  binnen	  het	  team	  en	  hoopt	  van	  harte	  dat	  de	  bestuurders	  gehoor	  zullen	  geven	  aan	  de	  
roep	  om	  aanvullende	  interne	  middelen,	  wellicht	  in	  de	  vorm	  van	  promotievouchers.	  	  
	  
Het	  panel	  vernam	  daarnaast	  dat	  de	  hogescholen	  duidelijk	  afgebakende,	  elkaar	  goed	  
aanvullende	  rollen	  innemen;	  Zuyd	  zorgt	  voor	  de	  inhoudelijke	  inpassing,	  Fontys	  is	  
verantwoordelijk	  voor	  personeel	  en	  algemene	  organisatie	  van	  het	  lectoraat.	  Beide	  partijen	  
lijken	  tevreden	  over	  dit	  samenspel,	  zo	  ook	  de	  lector.	  Het	  panel	  ziet	  dat	  de	  lector	  slim	  
opereert	  in	  deze	  situatie	  waarbij	  hij	  goed	  contact	  houdt	  met	  beide	  hogescholen,	  handelend	  
vanuit	  het	  sterke	  eigenaarschap	  van	  zijn	  lectoraat.	  	  
	  
De	  lector	  en	  onderzoekers	  maken	  op	  excellente	  wijze	  deel	  uit	  van	  voor	  het	  
onderzoeksdomein	  relevante,	  structurele	  en	  robuuste	  (inter)nationaal	  netwerken	  rondom	  
opleiden	  in	  de	  school.	  De	  onderzoekers	  leveren	  daar	  regelmatig	  inhoudelijke	  bijdragen	  aan.	  
Een	  proportioneel	  deel	  van	  het	  onderzoek	  wordt	  uitgevoerd	  binnen	  relevante	  (externe)	  
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samenwerkingsverbanden	  zoals	  de	  Vereniging	  voor	  Lerarenopleiders	  Nederland	  (VELON).	  	  
De	  Open	  Universiteit	  is	  voor	  het	  lectoraat	  een	  belangrijke	  partner	  m.b.t.	  verschillende	  
samenwerkingsverbanden.	  	  
	  
De	  onderzoekseenheid	  beschikt	  over	  voldoende	  onderzoeksfaciliteiten,	  ict-‐voorzieningen	  en	  
toegang	  tot	  onderzoeksdata.	  ook	  al	  beschikt	  men	  niet	  over	  een	  specifieke,	  voor	  hen	  
gereserveerde	  ruimte.	  Wel	  geeft	  men	  aan	  dat	  er	  een	  frustrerend	  gebrek	  is	  aan	  toegang	  tot	  
Engelse	  literatuur	  voor	  de	  medewerkers	  en	  de	  studenten.	  
	  

9.2. Aanbevelingen	  

Het	  panel	  constateerde	  met	  verbazing	  dat	  het	  lectoraat	  geen	  beroep	  kan	  doen	  op	  de	  vouchers.	  
Daarnaast	  kan	  Zuyd	  op	  het	  gebied	  van	  toegang	  tot	  Engelse	  literatuur	  een	  helpende	  hand	  
bieden.	  De	  visitatiecommissie	  suggereert	  de	  volgende	  acties	  ter	  verbetering	  van	  deze	  punten:	  	  
	  

• de	  toegang	  tot	  het	  promotievouchersbeleid	  dient	  te	  worden	  verbeterd.	  Het	  is	  aan	  
Zuyd	  om,	  zeker	  vanuit	  haar	  ambitie	  om	  zich	  als	  kennisstelling	  te	  profileren,	  een	  
besluit	  te	  nemen	  over	  deze	  toegang	  en	  om	  het	  lectoraat	  op	  dit	  punt	  beter	  te	  
faciliteren.	  	  

• Aanvullend	  hoopt	  het	  panel	  dat	  Zuyd	  het	  lectoraat	  en	  de	  studenten	  op	  korte	  termijn	  
toegang	  kan	  bieden	  tot	  Engelse	  literatuur.	  	  
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10. Interne	  kwaliteitszorg	  

5	   Interne	  kwaliteitszorg	  
	  

5.1	   Interne	  kwaliteitszorg	  
	  

18	   De	  onderzoekseenheid	  beschikt	  over	  een	  werkende	  PDCA-‐cyclus	  dat	  de	  
interne	  sturing	  op	  kwaliteit	  borgt	  middels	  jaarplannen,	  evaluatie	  van	  
werkzaamheden,	  jaarrapportages	  en	  verbeterprogramma’s.	  Deze	  cyclus	  
sluit	  aan	  op	  de	  centrale	  en	  facultaire	  P&C	  cyclus	  en	  wordt	  door	  de	  
faculteitsdirecteur	  adequaat	  aangestuurd.	  Faculteit	  en	  onderzoekseenheden	  
worden	  volgens	  de	  Zuyd	  standaarden	  periodiek	  geaudit	  en	  gevisiteerd.	  	  
	  

Voldoende	  

	  

10.1. Overwegingen	  en	  bevindingen	  

De	  interne	  kwaliteitszorg	  van	  het	  lectoraat	  is	  voldoende	  op	  orde.	  De	  lector	  weet	  op	  
informele	  wijze	  vele	  en	  waardevolle	  reacties	  op	  het	  lectoraatswerk	  te	  verzamelen	  (zie	  ook	  
hoofdstuk	  zes).	  Deze	  insteek	  werkt	  goed	  maar	  is	  tegelijkertijd	  ook	  ongrijpbaar	  want	  niet	  
structureel	  vastgelegd.	  Deze	  situatie	  is	  niet	  zonder	  risico’s:	  wellicht	  mist	  men	  kansen	  op	  
verrijking	  van	  de	  evaluaties	  met	  betrekking	  tot	  de	  producten	  en	  activiteiten	  en	  maakt	  het	  dit	  
lectoraat	  ook	  kwetsbaar	  aangezien	  men	  niet	  ten	  allen	  tijde	  kan	  verwijzen	  naar	  een	  solide	  
evaluatie-‐instrument.	  Deze	  kwetsbaarheid	  wordt	  versterkt	  door	  het	  ontbreken	  van	  een	  
adviesraad	  (zie	  hoofdstuk	  zes).	  Zuyd	  heeft	  daarnaast	  –	  op	  lectoraatsniveau-‐	  een	  goed	  
opgezette,	  beproefde	  PDCA-‐cyclus	  van	  vier	  jaar.	  	  
	  

10.2. Aanbevelingen	  

Het	  panel	  raadt	  aan	  de	  op	  informele	  wijze	  uitgevoerde	  kwaliteitszorg	  aan	  te	  vullen	  met	  een	  
handzaam	  en	  in	  de	  praktijk	  bewezen	  evaluatie-‐instrument	  ter	  bewaking	  van	  de	  kwaliteit	  van	  
de	  eigen	  producten	  en	  activiteiten	  waardoor	  de	  kwaliteitszorg	  voor	  de	  volle	  100%	  	  wordt	  
geborgd.	  	   	  
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11. Bijlagen	  

11.1. Lijst	  van	  afkortingen	  	  

AOK	   	   Autonomie	  en	  Openbaarheid	  in	  de	  Kunsten	  
CvB	   	   College	  van	  Bestuur	  
NVAO	  	   Nederlands-‐Vlaamse	  Accreditatie	  Organisatie	  
P&C-‐cyclus	   Planning	  en	  control	  cyclus	  
PDCA-‐cyclus	   Plan-‐,	  do-‐,	  check-‐,	  adjust-‐cyclus	  
SKO	   	   Stichting	  Kennisontwikkeling	  HBO	  (tot	  1997)	  
VKO	   	   Validatiecommissie	  Kwaliteitszorg	  Onderzoek	  
	  

11.2. Samenstelling	  visitatiepanel	  

• Dhr.	  dr.	  B.	  (Bob)	  Koster	  (panelvoorzitter),	  universitair	  docent,	  Graduate	  School	  of	  
Education,	  Universiteit	  Utrecht;	  lector	  Werkplekleren,	  Fontys	  Lerarenopleiding	  Tilburg.	  

• Dhr.	  prof.	  dr.	  P.	  J.	  (Perry)	  den	  Brok,	  hoogleraar	  onderwijsinnnovatie,	  Eindhoven	  School	  
of	  Education,	  Technische	  Universiteit	  Eindhoven	  

• Dhr.	  drs.	  J.	  (Jos)	  Krebbekx,	  algemeen	  directeur	  bovenschools	  management	  (financiën	  en	  
onderwijs),	  Borgesius	  Stichting	  te	  Oudenbosch	  
	  

Secretaris	  van	  het	  visitatiepanel:	  
Mw.	  drs.	  B.	  van	  Eyndhoven	  –	  extern	  auditor,	  Mediamente	  
	  

11.3. Gespreksdeelnemers	  tijdens	  de	  visitatie	  (20	  mei	  2015)	  	  

Gesprek	  met	  lector	  en	  faculteitsdirecteur	  
Henk	  van	  de	  Heuvel	   	   Directeur	  de	  Nieuwste	  Pabo	  
Paul	  Hennissen	   	   Lector	  Opleiden	  in	  de	  School	  
	  
Gesprek	  met	  kenniskring	  
Marcel	  Graus	   	   	   Muziekdocent	  
Rick	  Kierkels	   	   	   Onderwijsstichting	  Innovo	  
Ron	  Bertisen	   	   	   Curriculumcoördinator	  
Ellen	  Siebenlist	   	   Menswetenschappen,	  kartrekker	  onderzoek	  
Henk	  Acampo	  	   	   Docent	  geschiedenis	  en	  aardrijskunde	  
Karin	  Sillen	   	   	   assessments	  en	  EVC-‐trajecten	  
Ankie	  van	  den	  Broek	   	   Docent	  MA	  Leren	  en	  Innoveren	  (FHKE)	  
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Gesprek	  met	  interne	  stakeholders	  
Markus	  Nijmeijer	   	   Teamleider	  OOP	  dNP	  
Ingrid	  van	  Mulkom	   	   Voorzitter	  Curriculumcommissie	  
Marcel	  Gijsen	   	   	   Voorzitter	  werkveldcommissie	  	  
Mieke	  Groten	  	  	   	   Voorzitter	  werkveldcommissie	  
Marleen	  van	  Dael	   	   Kartrekker	  studieloopbaanbegeleiding	  
Irene	  Triebels	   	   	   Coördinator	  kwaliteitszorg	  
Carlos	  Veraart	  	   	   Projectleider	  Leerlandschap	  van	  Communities	  	  
	  
Gesprek	  met	  externe	  stakeholders	  
Ine	  Simons	   	   	   Directeur	  academische	  basisschool	  de	  Hovenier	  te	  Montfort,	  

Swalm	  &	  Roer	  
Jos	  de	  Vriend	   	   	   Voorzitter	  CvB	  Stichting	  Swalm	  en	  Roer	  
Karel	  Kreijns	   	   	   Universitair	  hoofddocent	  Welten	  Instituut,	  Open	  Universiteit	  

Heerlen	  
Joost	  Ruland	   	   	   Initiator	  Chemelot	  Innovation	  and	  Learning	  Labs	  (CHILL)	  

Geleen,	  ex-‐	  directeur	  pabo	  Heerlen,	  docent	  Zuyd	  Hogeschool	  	  
Vera	  Curfs	   	   	   Alumnus	  dNP	  
Anouk	  Husson	  	   	   Bovenschools	  schoolopleider	  Stichting	  kom-‐leren	  Maastricht	  
	   	  

11.4. Geraadpleegde	  documenten	  

De	  volgende	  documenten	  zijn	  geraadpleegd:	  
• Procesdocumenten	  
• Beleidsdocumenten	  
• Inhoudelijke	  documenten	  
• Zie	   voor	   concrete	   verwijzing	   naar	   de	   documenten:	   Leeswijzer	   Visitatiedocumenten	  

lectoraat	  Opleiden	  in	  de	  School,	  2015.	  	  
	  

 	  


