
 

 

 

 

 
 

 
 
Jaarverslag onderzoek lectoraat Opleiden in de School, Zuyd 2014/ 2015 
 
Toelichting vooraf: 

 Jaarlijks wordt via een jaarverslag informatie opgevraagd van de lectoraten van 
Zuyd. De reden daarvoor is drieledig. Ten eerste is het verzamelen van deze 
gegevens een uitvloeisel van afspraken van de Vereniging Hogescholen in het 
kader van het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek 2016-2022. Ten 
tweede worden deze gegevens gebruikt voor het Jaarverslag Zuyd. En ten derde 
vormen deze gegevens input voor de besprekingen tussen faculteitsdirecteur en 
lector in het kader van de P&C cyclus en de cyclus van functioneren en 
beoordelen.  

 De gegevens die opgevraagd worden in dit jaarverslag van het lectoraat 
stemmen overeen met de indicatoren die worden gevraagd door de Vereniging 
Hogescholen conform het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek 2015-
2022. Deze staan beschreven in onderdeel 2 t/m 5. Dit zijn naast algemene 
gegevens indicatoren voor de drie gebieden: beroepspraktijk en maatschappij, 
onderwijs en professionalisering en kennisontwikkeling. 

 Om naast (engere, veelal kwantitatieve) informatie over indicatoren ook 
aandacht te besteden aan de (bredere, kwalitatieve) doelen van een lectoraat, 
en om recht te doen aan specifieke Zuyd situaties vragen wij aanvullende 
gegevens. Deze treft u in onderdeel 1: Realisatie van de doelen, en onderdeel 6: 
Aanvullende Zuyd onderwerpen.  

 Dit jaarverslag is een terugblik over 2014/2015. Daaruit komen voornemens 
voor de toekomst voort. Nadrukkelijk vragen wij u om in het laatste onderdeel 7 
de verbeterpunten voor volgende studiejaren aan te geven. Deze vormen input 
voor het onderdeel onderzoek in het facultaire jaarplan. 

 Indien de terugblik in dit jaarverslag tot aanpassing leidt van het geldende 
meerjarig lectoraatsplan wordt u gevraagd die consequenties aan te geven. 

 
 
 
Invulinstructie vooraf:  

 De blokken kunnen via knippen en plakken uit andere documenten, en naar 
wens uitgebreid, worden. De blokken met tekst schuiven qua grootte mee.  

 Producten van het lectoraat dient u in te vullen bij onderdeel 2, 3 of 4. Elk 
product mag maar een keer opgevoerd worden, dus òf bij onderdeel 2, òf bij 
onderdeel 3, òf bij onderdeel 4. 

 Om uitdrukking te geven aan lastenverlichting voor lectoraten worden de 
gegevens voor onderdeel 8 (financiën) en 9 (personeel) door F&C en HR (op 
peildatum 1 januari 2016) ingevuld. U kunt te zijner tijd nog gevraagd worden 
deze te checken, aan te geven waar zij volgens u niet kloppen en de tabel zo 
mogelijk aan te vullen.  

 Suggesties voor verdere vereenvoudiging zijn welkom en kunnen doorgegeven 
worden aan guido.wolfs@zuyd.nl 
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Opbouw jaarverslag lectoraat Opleiden in de School, Zuyd 
 
Algemeen 
Onderdeel 1. Realisatie van de doelen van het lectoraat 
 
Output 
Onderdeel 2. Beroepspraktijk en maatschappij  
Onderdeel 3. Onderwijs en professionalisering docenten  
Onderdeel 4. Kennisontwikkeling  
 
Outcome 
Onderdeel 5. Aantoonbaar gebruik en aantoonbare erkenning van producten  
 
Overig 
Onderdeel 6. Zuyd onderwerpen 
Onderdeel 7. Verbeterpunten en consequenties lectoraatsplan 
 
Input 
Onderdeel 8. Financieel  
Onderdeel 9. Personele inzet 
 
Bijlage:  
Definities financiële inzet conform BKO 
Definities personele inzet conform BKO 
 
                                                                                                                                                                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Onderdeel 1 Realisatie van de doelen van het lectoraat 

Lectoraat: Opleiden in de School 

Faculteit: De Nieuwste Pabo  

Startdatum/ laatste verlenging lectoraat: 1 september 2015 

Einddatum lectoraat 31 augustus 2019 

Lector:  Paul Hennissen 



 

 

 

 

 
 

 
Omschrijf kort de doelen van uw lectoraat, liefst specifiek de doelen die u voor het 
afgelopen studiejaar 2014 -2015 had. Omschrijf in hoeverre de doelen zijn gerealiseerd. 
Graag met een toelichting wanneer bepaalde doelen niet gerealiseerd zijn. Onder deze 
doelen vallen uiteraard ook uitkomsten van visitaties. Verbeterpunten voor de toekomst 
die volgen uit deze terugblik kunt u in onderdeel 7 aangeven.  
 

- De eerste lectoraatsperiode is door de visitatiecommissie positief beoordeeld. 
- De kwaliteit van de begeleiders en beoordelaars van onderzoek in de opleiding is 

versterkt; er zijn 7 scholingsbijeenkomsten geweest voor instituutsopleiders. 
- De kwantiteit van de kenniskring is uitgebreid met personeel tbv het project 

Leerlandschap. 
- Start inrichting digitaal platform voor disseminatie en communicatie tbv project 

Leerlandschap 
- Het verrichten van onderzoek met externe partners is verder uitgebouwd. Nationaal in 

de vorm van gezamenlijk onderzoek met het Welten-instituut (voorheen LOOK) t.a.v het 
leren in (digitale) communities. Internationaal in de vorm van uitwisseling van 
onderzoeker met de Universiteit van Malta. 

- Verdere kennisdeling: Uitbouw van de onderzoeksmiddag tijdens welke alle CoPs, CoLs 
en studenten (ruim 200 deelnemers) onderzoek kunnen presenteren en delen met 
elkaar (3 juni 2015). 

- Opstart (gesprekken over) promotietraject van kenniskringleden (Marcel Graus & Ankie 
van de Broek, onder begeleiding van Prof. Perry den Brok, eventueel en/of mede 
afhankelijk van het verkrijgen van een NWO-promotievoucher. 

 
 

Onderdeel 2. Beroepspraktijk en Maatschappij 
 
Geef een overzicht van alle producten van het lectoraat die impact hebben op de 
beroepspraktijk en bijdragen aan innovatie in de beroepspraktijk. Daarbij gaat het om 
een bredere verspreiding dan de mensen die direct betrokken zijn bij het onderzoek. 
Denk aan wetenschappelijk publicaties, artikelen in vaktijdschriften, overige publicaties, 
artefacten, lezingen, workshops, prototypen, modellen, demonstraties en dergelijke. 
 
Overzicht van producten: 
Presentaties 

- Curfs, V., Hennissen, P., & Van Havere, E. (2014). Een leraarsnest: ideaal om (in) te leren? 
Presentatie (mede namens de landelijke Voorlopersgroep Opleiden in de School) tijdens 
Lerarencongres, Den Bosch, 8 oktober 2014. 

- Hennissen, P. (2014). Opleiden in de school: leraarsnest. Eisen aan de werkplek. Presentatie 
(mede namens de landelijke Voorlopersgroep Opleiden in de School) tijdens Regionale 
onderwijsconferentie Onderwijs in de 21e eeuw, Nijmegen, 25 november 2014). 

- Hennissen, P. & Triebels, I. (2014). Transforming dialogues. Presentatie tijdens de ATEE, 
Braga, 25 augustus 2014. 

- Vriesema, M., Goes-Daniëls, M., Ruland, J., & Hennissen, P. (2014). Je doet het niet alleen: 
over innoveren in communities. Organisatie symposium bestaande uit 10 presentaties 
tijdens de KIB-dag Zuyd Hogeschool, Heerlen, 27 november 2014. 

- Hennissen, P. (2015). Mentoring program, mentor roles, mentoring dialogues. Presentatie 
tijdens Faculty Seminar van de lerarenopleiding van de Universiteit van Malta, 10 maart 
2015. 

- Hennissen, P. (2015). Eisen aan mijn rol als lerarenopleider. Workshop tijdens de jaarlijkse 
Partnerscholendag Marnix Academie Utrecht, 8 april 2015. 

- Hennissen, P. & Crasborn, F. (2015). Training Mentor Teachers for Effective Supervision: A 



 

 

 

 

 
 

Focus on Cognition and Behavior. Paperpresentatie tijdens AERA, april 2015 te Chicago. 
- Hennissen, P. (2015). Development of (new) teachers in the workplace. Presentatie voor 

PhD-studenten van de University of Mary Hardin Baylor uit Texas, Sittard, 10 juni 2015. 
- Van de Broek, A., & Graus, M. (2015). Samen delen is Samen groeien: reflecterend bloggen in 

een online Pabo community. Presentatie tijdens ORD, Leiden, 17-19 juni 2015. 
 

Publicaties 
- Crasborn, F., Hennissen, P. (2014b). Op zoek naar de 'M-factor' van werkplekbegeleiders. In 

E. Klatter & Q. Kools, Inspiratiebundel, pp. 67-80. Tilburg: Fontys Hogescholen, Lectoraten 
Educatie Fontys.  

- ‘Studieloopbaanbegeleiding bij de Nieuwste Pabo: samen met en op de werkplek.’ (2014). 
Gesprek met Linda Verheijen en Susan Beckers voor editie Zuyd. Heerlen, oktober 2014, 37, 
p. 19. 

 
 

Onderdeel 3. Onderwijs en professionalisering van docenten  
 
Geef een overzicht van alle producten van het lectoraat die impact hebben op het 
onderwijs en bijdragen aan de professionalisering van docenten en onderzoekers. Denk 
daarbij aan publicaties, onderwijsmodules, onderzoeksleerlijnen, minoren, trainingen, 
scholingen, workshops, lezingen en dergelijke. 
 
Overzicht van producten: 
Publicaties 

- Graus, M., & Van de Broek, A. (2014). Het LeerpleinTM @ de Nieuwste Pabo. KIB-dag Zuyd 
Hogeschool, Heerlen, 27 november 2014. 

- Hennissen, P. (2014). Organiseren en financieren van grote community-projecten in het 
onderwijs. Presentatie tijdens het symposium Je doet het niet alleen: over innoveren in 
communities. KIB-dag Zuyd Hogeschool, 27 november 2014. 

- Siebenlist, E., Crutzen, A., & Willemse, M. (2014). How can we achieve team goals for 
practitioner research in schools? Do we start with team goals or individual goals? 
Presentatie tijdens CARN Conference, Gateshead (UK), 1 november 2014. 

- Hennissen, P. (2015). School-based teacher education at ZUYD University. Presentatie tijdens 
Faculty Seminar van de lerarenopleiding van de Universiteit van Malta, 9 maart 2015. 

- Hennissen, P. (2015). Versterken (samen) leren stelt hoge eisen. Presentatie tijdens de 
jaarlijkse Partnerscholendag Marnix Academie Utrecht, 8 april 2015. 

- Hennissen, P. (2015). Encouraging Professional Learning Communities. Paperpresentatie 
tijdens AERA, april 2015 te Chicago. 

- Hennissen, P. & Crasborn, F. (2015). De M(atch)-factor in begeleidingsgesprekken 
monitoren. Presentatie tijdens VELON congres, Arnhem, 26-27 maart 2015. 

- Van de Broek, A., & Graus, M. (2015). Samen delen is samen groeien: reflecterend bloggen in 
een online Pabo community. Presentatie tijdens VELON congres, Arnhem, 26-27 maart 2015. 

 

Publicaties 
- Crasborn, F., Hennissen, P., Brouwer, N., & Korthagen, F., & Bergen, T. (2014). De ‘M-factor’ 

in begeleidingsgesprekken monitoren. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 35 (1), 85-98.  
-  ‘De docent moet mee’. Limburgs Dagblad, 24 november 2014. Gesprek over ICT in het 

basisonderwijs met Marcel Graus, Ankie van de Broek, Sharon Boekhorst en Cassidy 
Vromen. 

 
 
 



 

 

 

 

 
 

Onderdeel 4. Kennisontwikkeling  
 
Geef een overzicht van alle producten van het lectoraat die impact hebben op 
kennisontwikkeling. Denk daarbij aan lezingen, artefacten, presentaties, demonstraties 
en expertmeetings door (onderdelen van) de onderzoekseenheid voor onderzoekers van 
buiten de eigen instellen. Gelieve ook informatie aan te leveren over de stand van zaken 
omtrent de promoties.  
 
Overzicht van producten: 
Zie alle bij 2 en 3 genoemde publicaties en presentaties + Organisatie van 
kennisontwikkeling allemaal te Sittard op  

- 4 september 2014 tijdens de Kick-off van een vijftal Communities of Learning (50 pp) 
- 11 september 2014 tijdens de Kick-off Pesten en Omgaan met Verschillen (100 pp) 
- 25 september 2014: Kick-off Ouderbetrokkenheid en Opbrengstgericht werken (100 pp) 
- 2 oktober 2014: Kick-off Directeuren en kartrekkers CoP-scholen (45 pp) 
- 5 februari 2015 tijdens Leerlandschapsochtend voor directeuren en kartrekkers CoP-scholen (45 pp) 
- 12 februari 2015 tijdens de KIB-after: uitwisseling van kennis omtrent het leren en innoveren in 

Communities tussen werkveld en faculteiten Zuyd (20 pp). 
- 5 maart 2015: Leren in Communities tbv Pesten en Omgaan met Verschillen. (100 pp) 
- 12 maart 2015: Leren in Communities tbv Ouderbetrokkenheid en  Opbrengstgericht werken (100 pp) 
- 3 juni 2015 tijdens de Onderzoeksmiddag: uitwisselen, delen, kennisdisseminatie tussen met 

name zittende en aanstaande leerkrachten. (200 pp) 

 

 
Onderdeel 5. Aantoonbaar gebruik en aantoonbare erkenning van producten 
 
Aantoonbaar gebruik en aantoonbare erkenning van één product in het gebied: 
Beroepspraktijk en maatschappij 
 
Aantoonbaar gebruik:  

Het lectoraat levert een bijdrage aan de landelijke voorlopers groep 
Opleiden in de School en het steunpunt van de PO-Raad Opleiden in de 
School. Vanuit het laatste is afgelopen op contractbasis een katern over 
‘begeleiden en beoordelen’ ontwikkeld t.b.v de beroepspraktijk van 
Opleiden in de School 

Aantoonbare erkenning: 

- De opdracht heeft geleid tot een vervolgopdracht vanuit het steunpunt 
Opleiden in de School en tot het verzorgen van een aparte landelijke 
bijeenkomsten tijdens welke de inhoud van het katern door het lectoraat 
besproken zal worden. 

 
Aantoonbaar gebruik en aantoonbare erkenning van één product in het gebied: 
Onderwijs en professionalisering van docenten 
 
Aantoonbaar gebruik:  

- Het lectoraat verzorgt directe trainingen en trajecten voor 
lerarenopleiders, zowel mentoren, schoolopleiders als instituutsopleiders 
voor scholen van PO en VO in Limburg. 

Aantoonbare erkenning: 

- Er is grote waardering voor de vormgeving van het registratietraject tot 
lerarenopleider, de training voor mentoren (gem. score >8) en voor het 
certificeringstraject dNP-schoolopleider, hetgeen inmiddels erkend is in 
het lerarenregister. 

                                                                                                                                                          



 

 

 

 

 
 

Aantoonbaar gebruik en aantoonbare erkenning van één product in het gebied: 
Kennisontwikkeling 
 
Aantoonbaar gebruik:  

- Een publicatie die landelijk een grote bijdrage levert aan de 
kennisontwikkeling van gesprekken: Crasborn, F., Hennissen, P., Brouwer, 
N., & Korthagen, F., & Bergen, T. (2014). De ‘M-factor’ in 
begeleidingsgesprekken monitoren. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 35 
(1), 85-98. 

Aantoonbare erkenning: 

- Dit artikel heeft de 1ste prijs gekregen tijdens VELON Congres Zwolle maart 2015 voor het 
beste artikel in het tijdschrift in 2014. 

 
Onderdeel 6. Zuyd onderwerpen 
 
Zuyd heeft expliciet gekozen voor een drietal zwaartepunten: innovatieve zorg en 
technologie, transitie naar een duurzame gebouwde omgeving en life sciences en 
materials. Beschrijf de bijdrage van het lectoraat in 2014/2015 aan (een van) de drie 
zwaartepunten. Of beargumenteer waarom een bijdrage niet haalbaar, wenselijk of 
anderszins niet gerealiseerd is. 
 
Toelichting (vermeld ook duidelijk de verschillen tussen de voornemens 2014/2015 en realisatie): 

Het lectoraat organiseert samen met medewerkers van ‘life sciences en materials’ een groot KIB-
symposium in november 2015 tijdens welke het leren en innoveren in communities breed besproken 
wordt. In tegenstelling tot 2014-2015 toen er een aparte KIB-after werd georganiseerd, wordt de 
samenwerking nu doorgetrokken naar de KIB-dagen in Sittard (3 maart 2016) en Maastricht (17-18 
maart 2016). 
Daarmee is de bijdrage van het lectoraat niet op de inhoud gericht maar op de proceskant van de 
innovatie en zwaartepunten.  

 

 
Onderdeel 7. Verbeterpunten en consequenties lectoraatsplan 
 
Een terugblik leidt meestal tot wijzigingen in de huidige plannen of nieuwe voornemens. 
Beschrijf in dit onderdeel de verbeterpunten voor het meerjarig lectoraatsplan of het 
jaarverslag van de faculteit die geconstateerd worden naar aanleiding van de 
bevindingen in dit jaarverslag. Uiteraard ook aanbevelingen van visitaties meenemen.  
 
Bij de visitaties zal uitdrukkelijk aandacht besteed worden aan de vraag in hoeverre het 
lectoraat verbeterpunten kan benoemen en deze ook in de volgende jaren tot uitvoering 
brengt. Daarmee wordt de P&C (of PDCA) cyclus sluitend gemaakt. Het is dus van groot 
belang om hier aandacht aan te besteden.  
 
Verbeterpunten voor volgend jaar of lectoraatsplan: 

Er is een nieuw meerjarig strategisch onderzoeksplan opgesteld dat de aanzet die is gemaakt in het 
eerste strategische onderzoeksplan verder uitwerkt, met name gericht op het curriculum, op verder 
opbouw van het leren in communities en het versterken van de kwaliteit van de opleiders. 
 
Op basis van de visitatie zijn de volgende verbeterpunten opgesteld: 

- De externe dienstverlening van het onderzoek dient versterkt te worden: 
zelfbewustere en offensievere profilering en positionering. Daaraan is gekoppeld een 
kwantitatieve uitbreiding van kenniskringleden cq. projectmedewerkers bij het 



 

 

 

 

 
 

lectoraat. 
- Binnen het lectoraat kunnen kenniskringleden promoveren en gebruik maken van 

hogeschoolbrede regelingen.  
- Instellen van een adviesraad, die het lectoraat adviseert in de breedste zin van het 

woord. 
 
 
Onderdeel 8. Financieel 
 
De kolom realisatie 2014/ 2015 wat betreft financiën (onderdeel 6) en personeel 
(onderdeel 7) worden door F&C en HR ingevuld (met peildatum 1 januari 2016). Indien 
mogelijk verzoeken wij u de voornemens jaarplan 2014/ 2015 in te vullen en in de 
tweede kolom aan te geven. Voor definities wordt gebruik gemaakt van de BKO 
terminologie zoals beschreven in de bijlage in dit jaarverslag. 
 
                                                    Realisatie 2014/2015             Voornemens jaarplan 

Financiële gegevens over 2014/2015       

1. Inkomsten 1ste geldstroom  € € 

2. Inkomsten 2de geldstroom  € € 

3. Inkomsten 3de geldstroom € € 

4. Overig middelen voor onderzoek 
die niet vallen onder 
voorgenoemde categorieën. 

€  € 

Totaal 1 t/m 4 € € 

 
 
Eventuele algemene toelichting op herkomst van overige middelen voor onderzoek (categorie 4) 
Tekst : 

 
 

 
Toelichting (vermeld ook duidelijk de verschillen tussen voornemens 2014/2015 en 
realisatie daarvan):  

Tekst: 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
 
Consequenties verschillen voor het volgende jaarplan 2015/2016: 

Tekst: 
 
 
 

 
 

Onderdeel 9. Personele inzet 
 

Realisatie 2014/2015                                                      Voornemens Jaarplan 
   Personen        fte’s                         Personen                                      fte’s                                   

1. Lectoren     

- Gepromoveerde 
lectoren  

 
 

   



 

 

 

 

 
 

2. Docenten en 
andere 
onderzoekers 

    

- Waarvan 
gepromoveerd 

    

3. Promovendi     

4. Ondersteuners     

Totaal 1 t/m 4     

 
 
Toelichting (vermeld ook duidelijk de verschillen tussen voornemens 2014/2015 en 
realisatie daarvan): 

Tekst: 
 
 

 
Consequenties verschillen voor het volgende jaarplan 2015/2016: 

Tekst: 
 
 
 

                                                                                                                                                              
 
Geef aan wie u contactpersoon bij F&C en HR is: 

F&C: 
 
 
 

 

HR: 
 
 
 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: definities financiële en personele inzet conform BKO 
  
Definities inkomsten 

 
                                                                                                                                                                    
 

Rationale: Achterhalen wat de omvang van het onderzoek is en op welk niveau de 

Rationale Achterhalen wat de omvang/massa van het onderzoek is. Verschillende 

geldstromen zijn relevant vanuit oogpunt: wat besteedt de hogeschool zelf aan 

onderzoek, hoe succesvol is de hogeschool bij het verwerven van subsidies, hoe 

succesvol bij het verwerven van middelen uit de markt/ beroepspraktijk. 

1e geldstroom Middelen voor onderzoek die in enig jaar toegekend zijn vanuit de reguliere 

bekostiging (lump sum OCW/LNV). Afhankelijk van het door de hogeschool 

opgestelde onderzoeksbeleid kan het bedrag hoger of lager liggen dan het 

onderzoeks-deel in de lump sum. 

 

2e geldstroom Middelen voor onderzoek die in enig jaar door zelfstandige publieke 

organisaties (bv. NWO, Raak, ZonMW) zijn uitgekeerd en zijn verworven in 

nationale / internationale competitie.  

Het betreft hier niet het gehele budget van een meerjarig onderzoeksproject 

maar de middelen die in enig jaar binnen het meerjarig project zijn uitgekeerd. 

In het geval de hogeschool penvoerder is van een consortium betreft het hier 

niet het gehele consortium-budget maar slechts het onderdeel van het budget 

waarvoor de hogeschool uitvoeringsverantwoordelijkheid heeft.  

Het betreft hier zowel nationaal als internationaal toegekende middelen.  

3e geldstroom Middelen voor onderzoek die in enig jaar zijn uitgekeerd op basis van een 

contract met een opdrachtgever voor het uitvoeren van praktijkgericht 

onderzoek.  

Het betreft hier niet het gehele budget van een meerjarig onderzoeksproject 

maar de middelen die in enig jaar binnen het meerjarig project zijn uitgekeerd. 

In het geval de hogeschool penvoerder is van een consortium betreft het hier 

niet het gehele consortium-budget maar slechts het onderdeel van het budget 

waarvoor de hogeschool uitvoeringsverantwoordelijkheid heeft.  

Het betreft hier zowel nationaal als internationaal toegekende middelen. 

Overige 

middelen 

Middelen voor onderzoek die in enig jaar zijn uitgekeerd en die niet vallen 

onder de hiervoor genoemde categorieën. Indien relevant dan gaarne deze 

middelen kort specificeren in de toelichting. 



 

 

 

 

 
 

mensen onderzoek kunnen verrichten. Het gaat om het aantal lectoren, 

docenten, promovendi (in aantallen en FTE’s) dat betrokken is bij onderzoek 

van de onderzoekseenheden 

 

Algemeen  De gevraagde personele inzet m.b.t het onderzoek heeft betrekking op 

alle onderzoeksactiviteiten die deel uitmaken van de onderzoekslijnen, 

onderzoeksprogramma’s en onderzoeksprojecten waarbij direct of 

indirect een of meer lectoren betrokken zijn. 

 De gevraagde personele inzet m.b.t het onderzoek heeft betrekking op 

het personeel dat een vast of tijdelijk dienstverband heeft bij de 

hogeschool en eventueel de daaraan gelieerde rechtspersonen. 

Daarnaast heeft de gevraagde personele inzet betrekking op 

gedetacheerde medewerkers vanuit externe organisaties die betrokken 

zijn bij de uitvoering van het onderzoek. Bovendien heeft de gevraagde 

personele inzet betrekking op medewerkers die op declaratiebasis hun 

medewerking verlenen aan de uitvoering van het onderzoek 

 Een medewerker die onderzoek verricht bij meer dan één hogeschool 

mag in absolute zin bij al deze hogescholen worden opgevoerd; zijn of 

haar fte’s dienen echter naar realiteit over de hogescholen te worden 

verdeeld.  

 De vier categorieën medewerkers sluiten elkaar uit. 

Lectoren Het aantal lectoren dat als zodanig een vaste of tijdelijke aanstelling heeft bij 

de hogeschool als ook de lectoren die via detachering of op declaratiebasis 

werkzaamheden verricht bij de hogeschool. Associate lectoren of 

vergelijkbare functies worden geteld bij de categorie docenten en andere 

onderzoekers. De fte’s hebben zowel betrekking op de totale aanstelling bij 

de hogeschool en kunnen dus betrekking hebben op onderzoekstaken, 

onderwijstaken en overige taken. 

 

Docenten en 

onderzoekers 

Alle medewerkers die inhoudelijke onderzoekstaken verrichten maar geen 

aanstelling hebben als lector. die geen lector zijn maar wel inhoudelijke 

onderzoeksactiviteiten verrichten die onderdeel uitmaken van een 

onderzoeksprogramma of –project, waarbij een of meer lectoren zijn 

betrokken. Promovendi worden hier niet geteld maar dienen ondergebracht 

te worden bij de categorie ‘Promovendi’. Bij het aantal FTE’s alleen de fte’s 

tellen voor zover deze betrekking hebben op de uitvoering van de 

onderzoekstaken (en dus niet de eventuele onderwijstaken). 

  

Promovendi 

 

Het aantal promovendi dat promotieonderzoek uitvoert dat gelieerd is aan 

de onderzoekslijnen, onderzoeksprogramma’s en onderzoeksprojecten van 

de hogeschool. Promoties op eigen titel tellen niet mee. Bij het aantal FTE’s 

alleen de FTE’s tellen voor zover deze betrekking hebben op de uitvoering 

van het promotieonderzoek (en dus niet op de eventuele onderwijstaken). 

  

Ondersteuning Alle medewerkers die ondersteunende werkzaamheden verrichten voor de 



 

 

 

 

 
 

uitvoering van het onderzoek (secretarieel/administratief/organisatorisch) 

maar niet als lector, (docent)onderzoeker of promovendus. 

 
 
 

 


