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Introductie 

In opdracht van het Beleidsoverleg (BO) heeft een werk-
groep het onderzoeksbeleid Viaa geformuleerd. De werk-
groep bestond uit:  

- René van Leeuwen, lector aan de Academie Health Care  
- Marja Jager-Vreugdenhil, lector aan de Academie Social 

Work & Theologie 
- Tamme Spoelstra, vertegenwoordiger van het lectoraat 

van de Educatieve Academie 
- Gertjan Schuiling, extern adviseur 
- Marion Andringa, secretarieel ondersteuner. 

Specifiek voor het onderwerp kwaliteitszorg is samenge-
werkt met Roelien Ebbers van de (Staf)afdeling Kwaliteits-
zorg van Viaa.  

We hebben tevens aan de relaties en de kwaliteit van de sa-
menwerking gewerkt door oud zeer en irritaties te bespre-
ken. 

Omdat de lectoren voorjaar 2019 zelfevaluatierapporten 
(ZER) moeten schrijven ten behoeve van de visitatie hebben 
we besloten nu al in deze beleidsnota de BKO- indeling voor 
het Zelfevaluatierapport te volgen: 

1. Onderzoeksprofiel. 
2. Voorwaarden. 
3. Kwaliteit van het onderzoek. 
4. Behaalde resultaten en doorwerking. 
5. Kwaliteitszorg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acht onderwerpen uit onze opdracht zijn als volgt ver-
deeld over deze vijf hoofdstukken: 

1. Onderzoeksprofiel: visie. 
2. Voorwaarden Aansturing + Overlegstructuren + Be-

drijfsvoering + CRM + HRM + Branding. 
3. Kwaliteit onderzoek: ontbreekt als apart punt in de op-

dracht. 
4. Resultaten en doorwerking: kan pas geschreven wor-

den als hoofdstuk 4 gereed is; hoeft pas geschreven te 
worden als onderdeel van de ZER. 

5. Kwaliteitszorg: kwaliteitszorg. 

De eerste versie van dit document is besproken met het BO 
op 10 juli jl. De tweede versie is besproken met de porte-
feuillehouder op 13 september jl. Daarbij is afgesproken wat 
aanvankelijk was opgesteld als adviesnota geleidelijk aan 
om te vormen tot beleidsdocument. De volgende versies 
van dit adviesrapport zijn zo geformuleerd dat ze eenvoudig 
tot beleidsdocument zijn om te vormen. Op 2 oktober is het 
concept advies opnieuw besproken met het BO. Enkele laat-
ste opmerkingen uit dit overleg zijn in deze definitieve ver-
sie verwerkt. Het BO heeft aangegeven dat het advies wordt 
omgezet in dit beleidsdocument. Nu kan tot implementatie 
worden overgegaan.   
 
In dit beleidsdocument wordt niet specifiek ingegaan op vi-
sie en beleid van Viaa met betrekking tot het onderzoekend 
vermogen van docenten en studenten. Dit is onderdeel van 
de Onderwijsvisie van de hogeschool. Lectoren zijn bij de 
ontwikkeling van deze Onderwijsvisie betrokken ten be-
hoeve van een goede onderlinge aansluiting tussen deze vi-
siestukken.  
 
Namens de werkgroep 
Gertjan Schuiling 
 
 
 
 



 

 

 

 

 



 

Inhoud 

 

INTRODUCTIE .......................................................................................................................................................... 3 

1 ONDERZOEKSPROFIEL VIAA .............................................................................................................................. 7 

1.1 VISIE OP PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK VIAA: VOOR PRAKTIJK EN ONDERWIJS ....................................................................... 7 
1.2 VIAA ALS CENTRUM VAN KENNIS: DE PLAATS VAN ONDERZOEK ........................................................................................... 7 
1.3 ONDERZOEKSFOCUS VIAA: DOMEINSPECIFIEK EN DOMEINOVERSTIJGEND ............................................................................. 9 

1.3.1 Beschrijving werkvelden ............................................................................................................................... 9 
1.3.2 Totstandkoming onderzoeksprofielen ........................................................................................................ 10 
1.3.3 Inhoudelijke onderzoeksprofielen .............................................................................................................. 11 

1.4 VIAA ONDERZOEK: GERICHT OP ACTIEVE DEELNAME IN KENNISNETWERKEN ......................................................................... 12 
1.5 VIAA ONDERZOEK: VERANKERD IN DE BEROEPSOPLEIDING ............................................................................................... 12 
1.6 DOORWERKING VAN RESULTATEN .............................................................................................................................. 13 
1.7 DYNAMISCHE VISIE .................................................................................................................................................. 13 

2 VOORWAARDEN ............................................................................................................................................. 15 

2.1 AANSTURING EN OVERLEGSTRUCTUREN ....................................................................................................................... 15 
2.2. BEDRIJFSVOERING ................................................................................................................................................... 19 
2.4 BRANDING ............................................................................................................................................................ 22 
2.5 HRM ................................................................................................................................................................... 23 

3 KWALITEIT VAN HET ONDERZOEK ................................................................................................................... 25 

3.1 KWALITEIT ALS ONDERDEEL VAN HET DAGELIJKS ONDERZOEKSWERK .................................................................................. 25 
3.2 VORMGEVING VAN DE DIALOOG DOMEINOVERSTIJGEND ................................................................................................. 25 
3.3 VORMGEVING VAN DE DIALOOG OVER ONDERZOEKSKWALITEIT PER ACADEMIE .................................................................... 27 

4 BEHAALDE RESULTATEN EN DOORWERKING ................................................................................................... 29 

5 KWALITEITSZORG ........................................................................................................................................... 31 

5.1 BESCHRIJVING KWALITEITSZORG SYSTEMATIEK .............................................................................................................. 31 
5.2 BORGEN KWALITEIT PER LECTORAAT ........................................................................................................................... 32 

BIJLAGEN ............................................................................................................................................................... 33 

BIJLAGE 1 TIJDPAD HANDBOEK, ZELFEVALUATIE EN VISITATIE .................................................................................................. 33 
BIJLAGE 2 FORMAT JAARPLANNEN/JAARVERSLAGEN ............................................................................................................. 35 
BIJLAGE 3 TAAKVERDELING LECTORENBERAAD .................................................................................................................... 39 

 

 



 

 

 

 



 

Onderzoeksprofiel Viaa  7 

1 Onderzoeksprofiel Viaa 

1.1 Visie op praktijkgericht onderzoek Viaa: voor prak-
tijk en onderwijs 

Inleiding 

Hogeschool Viaa draagt met onderwijs en onderzoek bij aan 
de kennisontwikkeling van (aankomende) professionals in 
onderwijs, theologie, zorg en welzijn. Viaa leidt zowel begin-
nende beroepsbeoefenaren op als reeds werkzame professi-
onals in diverse werkniveaus binnen professionele organisa-
ties. Viaa draagt bij aan kennisontwikkeling in specifieke 
werkvelden en is daarbij ook gericht op werkveld overstij-
gend werken, waarbij professionals uit verschillende werk-
velden samenwerken, zowel op uitvoerend als manage-
mentniveau.   

De kennisontwikkeling krijgt in Viaa met name vorm in prak-
tijkgericht onderzoek. Praktijkgericht, omdat het onderzoek 
concreet inzicht geeft in en oplossingen aandraagt voor vra-
gen en problemen waar professionals in hun beroepsprak-
tijk mee worden geconfronteerd. Praktijkgericht, omdat er 
bij dat onderzoek concreet wordt samengewerkt met die 
professionals.  

Praktijkgericht, omdat de resultaten van het onderzoek con-
creet vertaald worden naar het onderwijs van de (toekom-
stige) professionals. Het praktijkgerichte onderzoek aan Viaa 
is er voor de beroepspraktijk en voor de beroepsopleidin-
gen. In deze notitie wordt dit centrale gegeven verder uitge-
werkt in de visie op de onderzoeksfunctie van Viaa.

1.2 Viaa als centrum van kennis: de plaats van onderzoek 

Hogeschool Viaa is een centrum van kennis: op veel manieren wordt door de hogeschool nieuwe kennis ontwikkeld – ten be-
hoeve van studenten, maar ook ten behoeve van professionals in de betrokken werkvelden. Viaa wil maatschappelijk van 
betekenis zijn. Concreet betekent dit dat de ontwikkelde kennis zinvol moet zijn en betrekking heeft op vragen rond de verbe-
tering van de praktijk binnen de domeinen onderwijs, theologie, welzijn en zorg. In samenwerking met (partners in) het werk-
veld leveren wij een door anderen gerespecteerde bijdrage aan kenniscirculatie op het gebied van waardegedreven beroeps-
vorming en werken met mensen.  

(Strategisch plan Viaa 2017-2020)

Bovenstaande passage uit het Strategische Plan 2017-2021 
van Viaa geeft kernachtig de visie van Viaa weer op kennis-
ontwikkeling. Viaa als geheel is een centrum van kennis, 
waarin kennisontwikkeling specifiek vorm krijgt in onder-
wijs, advies en onderzoek. Het onderzoek van Viaa richt zich 
primair op de ontwikkeling van nieuwe kennis en komt tot 
stand in nauwe samenwerking met het werkveld en de be-
roepsopleidingen. Het onderzoek dient ertoe dat professio-
nals zich (verder) kunnen ontwikkelen als bezielde professi-
onals en dat beroeps- en onderwijspraktijken kunnen wor-
den ontwikkeld en verbeterd. En het uiteindelijke doel is dat 
de beroeps- en onderwijspraktijk ten goede komt aan de 

vaak kwetsbare mensen voor wie ze werken: patiënten, cli-
enten, leerlingen, pastoranten en wijkbewoners die onder-
steuning nodig hebben. 

Kennisopbrengsten zijn direct toepasbaar in de praktijk en 
worden daarvoor op effectieve manieren verspreid. Het 
proces van praktijkgericht onderzoek is een continue open 
wisselwerking tussen onderzoek(ers), werkveld en het on-
derwijs en in verbinding met maatschappelijke ontwikkelin-
gen. Met haar visie op onderzoek sluit Viaa aan bij de daar-
voor geformuleerde uitgangspunten en uitwerking zoals 
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verwoord in relevante notities van de Vereniging Hogescho-
len1. Deze uitgangspunten worden hierbij kort weergege-
ven. 

Praktijkgericht onderzoek is een spannend samenspel tus-
sen onderzoek, beroepspraktijk en de beroepsopleiding. 
Spannend omdat de beroepspraktijk en professionals met 
de kennis uit praktijkgericht onderzoek worden geprikkeld 
om te komen tot verbetering, vernieuwing en/of verande-
ring in de praktijk. Het onderscheidende van praktijkgericht-
heid zit in de relevantie voor een concrete vraag uit de be-
roepspraktijk, waarvoor op relatief korte termijn een oplos-
sing nodig is. De professional moet in staat gesteld worden 
om met meer complexere kennis om te gaan in onze zoge-
naamde (internationale) kenniseconomie. Dit onderzoekend 

vermogen van de professional leidt tot reflectie, tot evi-
dence-based practice en tot innovatie. Het is ook spannend 
omdat beroepsopleidingen worden geprikkeld om met deze 
nieuwe kennis curricula te verbeteren, vernieuwen en ver-
anderen en deze kennis in te zetten in de vorming van stu-
denten. Onderzoekers zijn bezig met de ontwikkeling van 
impliciete en expliciete kennis, maar ook met het direct ver-
beteren van de praktijk. Zij doen vaak al tijdens het onder-
zoek ‘interventies’ om de praktijk te beïnvloeden.  

De scenario’s waarin de bovengenoemde actoren opereren 
worden niet alleen beïnvloed door die kennis, maar ook 
door interventies. Dit levert het volgende beeld op van de 
manier waarop onderzoek, opleiding en praktijk in het hbo 
elkaar beïnvloeden (zie figuur 1). 

 

Figuur 1. Wederzijdse beïnvloeding van onderzoek, opleiding en praktijk 

                                                                    
1 Het betreft: 

- Vereniging Hogescholen (2015), Brancheprotocol Kwaliteitszorg 
Onderzoek 2016-2022; Kwaliteitszorgstelsel  

- Praktijkgericht onderzoek hogescholen, Den Haag, Vereniging Ho-
gescholen 

- Vereniging hogescholen (2016), Onderzoek met impact; Strategi-
sche onderzoeksagenda hbo 2016-2020. Den Haag, Vereniging ho-
gescholen.  

- Pijlman, H., Andriessen, D., Goumans, M., Jacobs, G., Majoor, D., 
Cornelissen, A., Van Gennip, K. (2017). 

- Advies werkgroep Kwaliteit van Praktijkgericht Onderzoek en het 
Lectoraat. Den Haag. 

- Vereniging Hogescholen. (2016). Praktijkgericht onderzoek; 
Factsheet 2012‐2014. Den Haag. 

- Vereniging Hogescholen (2008), Meerwaarde met hbo; doorwer-
king praktijkgericht onderzoek van het hoger onderwijs. Den 
Haag, Vereniging hogescholen. 
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De kennisontwikkeling door praktijkgericht onderzoek krijgt 
in Viaa vorm en inhoud in een creatief samenspel tussen 
deze drie actoren en dient uiteindelijk de volgende twee 
doelen: 

 Het responsief houden en daarmee verhogen van de 
kwaliteit van het beroepsonderwijs: het onderzoek van 
Hogeschool Viaa wil het onderwijs van Viaa (en daar-
buiten) scherp houden en verder ontwikkelen. Er vindt 
uitwisseling plaats tussen de lectoraten en de docenten 
en beleidsmakers die het onderwijs vormgeven, zodat 
de onderzoeken van de lectoraten expliciet en aanwijs-
baar bijdragen aan de vernieuwing van de onderwijs-
praktijk in de domeinen educatie, theologie, zorg en 
welzijn. Lectoren en onderzoekers treden daarbij ook 
zelf op als docent en gesprekspartners in het onderwijs 
voor studenten en docenten van de opleiding van Viaa, 
en docenten nemen deel aan onderzoeken en andere 
activiteiten van de lectoraten.  

 Het innoveren van de beroepspraktijk: resultaten van 
het Viaa onderzoek dragen aantoonbaar bij aan de ver-
nieuwing van professionele praktijken in educatie, the-
ologie, zorg en welzijn en daarbinnen expliciet aan het 
functioneren van professionals binnen die domeinen. 
De vragen en problemen waar die professionals in de 
beroepsuitoefening of hun cliënten/leerlingen tegen 
aanlopen vormen het uitgangspunt voor het onderzoek 
en daarmee is het onderzoek primair gericht op de on-
dersteuning van die professionals in hun relatie met 
hun cliënt of leerling.  

In praktijkgericht onderzoek worden allerlei soorten kennis 
gecombineerd; zowel wetenschappelijke kennis als kennis, 
ervaring en kunde van praktijkprofessionals, en ervaringen 
en behoeften van de ‘eindgebruikers’ (cliënten, patiënten, 
leerlingen, pastoranten)zelf. Er wordt nauw samengewerkt 
met de praktijk om te zorgen dat onderzoeksresultaten ook 
begrepen en gebruikt worden. Al tijdens het onderzoek is 
vaak sprake van doorwerking en daarmee wordt een forse 
bijdrage geleverd aan het vergroten van het absorptiever-
mogen van de praktijk. 

 

Praktijkgericht onderzoek richt zich daarbij niet alleen op 
het ontwikkelen van nieuwe methodieken of benaderingen 
voor professionals, maar ook op verbeteringen op organisa-
tie- en beleidsniveau. Het vindt vrijwel altijd plaats in net-
werken en is vaak kort cyclisch om aan te sluiten bij de be-
hoeften van de praktijk. 

1.3 Onderzoeksfocus Viaa: domeinspecifiek en do-
meinoverstijgend 

Het onderzoek van Viaa krijgt vorm en inhoud binnen drie 
lectoraten die elk gekoppeld zijn aan een van de academies 
van de hogeschool. Het betreft het lectoraat samenlevings-
vraagstukken (academie social work en theologie), het lec-
toraat goede onderwijspraktijken (educatieve academie) en 
het lectoraat zorg en zingeving (academie health care). Elk 
lectoraat heeft een welomschreven onderzoekprofiel met 
daarbinnen onderscheiden onderzoekslijnen gericht op ac-
tuele kennis- en ontwikkelvragen binnen de hieronder be-
schreven werkvelden. Ieder lectoraat werkt bovenstaande 
visie concreet uit met de eigen opleiding en het eigen werk-
veld, kiest hierin een eigen profiel en vertaalt dat in con-
crete onderzoekslijnen, waarbinnen onderzoeken en andere 
activiteiten worden vormgegeven. Hieronder wordt achter-
eenvolgens beschreven in welke werkvelden de lectoraten 
opereren, met welke netwerken zij samenwerken om tot 
hun onderzoeksprofiel te komen en wat de huidige onder-
zoekslijnen zijn. 

1.3.1 Beschrijving werkvelden 

Met de koppeling van elk lectoraat aan één academie heeft 
het onderzoek van Viaa primair een domeingerichte focus. 
In het praktijkgerichte onderzoek van Viaa staat de samen-
werking van de opleidingen met de diverse werkvelden cen-
traal. Voor de drie academies zijn dat uiteenlopende werk-
velden, die hieronder worden genoemd. Vanuit deze werk-
velden vindt interprofessionele samenwerking plaats rond 
specifieke doelgroepen of op bepaalde actuele thema’s. 
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De Educatieve Academie en haar lectoraat ‘Goede onder-
wijspraktijken’ (werktitel) werken samen met leerkrachten 
en bestuurders met name in het basisonderwijs. Belangrijke 
partners zijn daarom basisscholen en hun samenwerkings-
verbanden. Relevante wetenschappelijke disciplines zijn 
daarbij o.a. onderwijskunde en pedagogiek. 

De Academie Health Care en het lectoraat Zorg en Zinge-
ving werken samen met verpleegkundigen, praktijkonder-
steuners van huisartsen en geestelijk verzorgers in de zorg. 
Belangrijke partners zijn de algemene gezondheidszorg (zie-
kenhuis, verpleeghuis, revalidatie), de geestelijke gezond-
heidszorg (GGZ), de gehandicaptenzorg en de maatschappe-
lijke gezondheidzorg (jeugdgezondheidzorg, thuiszorg, huis-
artsenpraktijk). Relevante wetenschappelijke disciplines zijn 
daarbij o.a. de gezondheidswetenschappen, geestelijke ver-
zorging/praktische theologie, zorgethiek en epidemiologie.  

De Academie Social Work en Theologie en het lectoraat Sa-
menlevingsvraagstukken werken samen met sociaal wer-
kers (maatschappelijk werkers, buurtopbouwwerkers, soci-
aal pedagogisch hulpverleners) en met kerkelijk opbouw-
werkers. Belangrijke partners zijn daarom zorg- en welzijns-
instellingen, kerken en andere geloofsgemeenschappen en 
– met name sinds de transities in het sociale domein – bur-
gerlijke gemeenten. Relevante wetenschappelijke disciplines 
zijn o.a. sociologie, antropologie, psychologie, pedagogiek, 
(praktische) theologie en bestuurskunde. Voor specifiek het 
werkveld van de kerken werkt de academie samen met de 
Theologische Universiteit in het Praktijkcentrum. 

Samenwerking tussen deze werkvelden is steeds vaker aan 
de orde op lokaal niveau, waar gemeenten steeds meer de 
regie voeren in het brede sociale domein en steeds meer 
aandringen op samenwerking bijv. tussen onderwijs en 
jeugdzorg (in het kader van ‘Passend onderwijs’) en tussen 
zorg- en welzijnspartijen ten behoeve van preventieve (ge-
zondheids)zorg. Deze integrale samenwerking als zodanig is 
een belangrijke gezamenlijke thematiek van de academies 
(en daarom ook onderwerp van een gezamenlijke minor, AD 
en mogelijk in de toekomst een master). Daarnaast delen de 
academies ook een andere thematiek voortkomend uit het 
specifiek christelijke profiel van de hogeschool, namelijk de 

vraag hoe geloof of levensbeschouwing een rol speelt in de 
beroepspraktijk.  

Voor dit ‘gedeelde werkveld’ zijn alle eerder genoemde 
werkvelden relevant, specifiek die beroepspraktijken waar 
interprofessionele samenwerking plaatsvindt. Relevante we-
tenschappelijke disciplines hiervoor zijn, naast de eerder ge-
noemde disciplines, ook filosofie en diverse meta-weten-
schappelijke (systeem)benaderingen. 

De koppeling van een lectoraat aan specifieke werkvelden is 
een belangrijke randvoorwaarde om te komen tot een ste-
vige inhoudelijke verankering van het onderzoek in de des-
betreffende beroepspraktijk. Deze verankering krijgt binnen 
dat domein vervolgens vorm in samenwerkingsverbanden 
met werkveld- en kennispartners. De samenwerking vindt 
plaats op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal ni-
veau. Wat betreft deze niveaus van samenwerking worden 
per lectoraat verschillende accenten gelegd. Uitgangspunt 
hierbij is om te komen tot structurele en duurzame samen-
werkingsverbanden. 

1.3.2 Totstandkoming onderzoeksprofielen 

De beroepscontext van professionals in onderwijs, zorg en 
welzijn is sterk aan het veranderen. Zo is de juf of meester 
geen klassieke onderwijsgevende meer, maar vooral een sti-
mulator, coach, co-ontwerper en begeleider. De sociaal wer-
ker opereert in een veld waarin decentralisatie en daarmee 
transformatie centraal staat. De verpleegkundige moet in-
spelen op de ontwikkeling van zelfmanagement en eigen re-
gie door de patiënt; en met de toename van chronisch zie-
ken en ouderen moet worden geanticipeerd op de aanpas-
sing van patiënten aan blijvende veranderende omstandig-
heden. Deze ontwikkelingen vragen zowel om een kritische 
houding van beroepskrachten als ook om handvatten om de 
veranderende beroepspraktijk vorm te geven. De nieuwe 
beroepstaken en de daaruit voortvloeiende beroepspro-
ducten vragen een bepaalde vorm van onderzoekend ver-
mogen en kritische reflectie. Afhankelijk van de beroepsop-
leiding zijn hierbij een of meer van een viertal beroepspro-
ducten van belang om de praktijk te verbeteren. Het gaat 
om: een analyse (te gebruiken in een concrete beroepscon-
text), advies (gericht op probleemoplossing en verbetering), 
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ontwerp (gericht op uitwerking van een nieuw proces of 
tool) of handeling (gericht op een nieuw proces of nieuwe 
manier van lesgeven). Het hangt af van het beroepsproduct 
welk soort onderzoekend vermogen gewenst is en wat de 
centrale vraag is. Voor de lectoraten geldt dat op basis hier-
van in de afgelopen jaren vormen van samenwerking met 
het werkveld zijn gerealiseerd. Voor de toekomst is het be-
leid erop gericht de werkveldspecifieke verankering te conti-
nueren en verder te ontwikkelen. Elk lectoraat heeft het be-
leid en de uitvoering daarvan beschreven in een vierjarig 
lectoraatsplan en vertaalt dit jaarlijks naar jaarplannen met 
concrete indicatoren. 

Om de samenwerking tussen de lectoraten verder te ont-
wikkelen is gekozen voor een bottom-up-benadering waar-
bij het belangrijk is dat lectoren en onderzoekers van de lec-
toraten elkaar structureel en periodiek ontmoeten om ken-
nis uit te wisselen en samenwerkingsmogelijkheden te ver-
kennen en concreet vorm te geven. Om dit te realiseren 
worden jaarlijks uit elk lectoraat structureel uren van lecto-
ren en onderzoekers gereserveerd voor lectorenberaad en 
onderzoekersberaad en wordt de onderzoekbezetting van 
elk lectoraat geoormerkt om te werken aan een vooraf vast-
gesteld aantal subsidieaanvragen voor gezamenlijke onder-
zoeksprojecten. De lectoren stellen gezamenlijk jaarplannen 
vast voor deze gezamenlijke activiteiten. 

1.3.3 Inhoudelijke onderzoeksprofielen 

Ieder lectoraat heeft met het eigen werkveld en de eigen 
opleiding(en) inhoudelijke onderzoekslijnen vastgesteld: 

Lectoraat Samenlevingsvraagstukken 

 Inclusieve samenleving: een samenleving waarin alle 
mensen een eigen en waardige plek hebben, ook als 
een beperking of bepaalde omstandigheden of ervarin-
gen hun participatie bemoeilijken. 

 Integraal samenwerken voor en met bewoners: echt in-
tegraal samenwerken voor (wijk- of dorps)bewoners, 
vanuit een sterke sociale basisinfrastructuur, vormge-
geven door professionals, bewoners en hun formele en 
informele verbanden. 

 Interprofessioneel samenwerken rond jeugd: een ma-
nier van samenwerken door professionals, met elkaar 
en met alle andere relevante partijen, waardoor jeugdi-
gen en hun gezinnen passende ondersteuning krijgen. 

 Verbindende gemeenschappen: bouwen aan gemeen-
schappen waarin mensen met verschillende culturele 
achtergronden en geloofsovertuigingen zich op hun 
plek voelen. 

Lectoraat Zorg en zingeving 

 Persoon en zingeving: ontwikkeling attitude en commu-
nicatie van zorgprofessionals in relatie tot zingevings-
perspectief van patiënten. 

 Aandacht voor zingeving in de zorgpraktijk: methodi-
sche inbedding van zorg voor zingeving in het zorgpro-
ces. 

 Zingeving in perspectief: ontwikkeling van visie en be-
leid op aandacht voor zingeving in de zorg. 

Lectoraat goede onderwijspraktijken (werktitel; tekst uit op-
startnotitie nieuw lectoraat) 

 Visie op Goede Onderwijspraktijken: ontwikkeling van 
visie op (christelijke) onderwijspraktijken. 

 De brede onderwijskwaliteit in goede onderwijspraktij-
ken: visie en beleid ontwikkelen op doel en bedoeling 
van het onderwijs. 

 Leren en onderwijzen in goede onderwijspraktijken: 
manier van werken verduurzamen in onderwijspraktij-
ken.  

Domeinoverstijgende onderzoeken 

Samengevat kan de focus van het onderzoek aan Viaa voor 
de komende vijf jaar worden omschreven als primair do-
meingericht van waaruit zij interprofessioneel samenwerken 
in uiteenlopende relevante werkvelden. Door middel van 
concrete onderzoeksprojecten, publicaties en conferenties 
wordt gewerkt aan de versterking en uitbouw van het werk-
veld specifieke onderzoek binnen de lectoraten. Vandaaruit 
wordt de samenwerking tussen de lectoraten versterkt op 
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basis een jaarlijks vastgesteld jaarplan met concrete indica-
toren met betrekking tot gezamenlijke projecten en project-
aanvragen, gezamenlijke conferenties en magazines (zie ook 
hoofdstuk 4). 

1.4 Viaa onderzoek: gericht op actieve deelname in 
kennisnetwerken 

Het onderzoek van Viaa sluit vanuit de onderzoeksfocus en 
onderzoekslijnen aan bij relevante lokale, regionale, natio-
nale en internationale kenniscentra en onderzoekagenda’s. 
De keuze voor samenwerking in deze netwerken heeft een 
inhoudelijke en een praktische reden. Om de kennisontwik-
keling binnen de onderzoekslijnen van de lectoraten te ver-
diepen, wordt inhoudelijke samenwerking gezocht met part-
ners die zich binnen hetzelfde onderzoeksdomein begeven. 
Uitgangspunt is om vanuit eigen expertise het onderzoek 
binnen dat domein inhoudelijk te versterken en meer 
(maatschappelijk) relevant te maken. Vanuit de eigen exper-
tise kan er praktisch gezien met deze kennispartners een 
slagvaardige verdeling van werkzaamheden worden gereali-
seerd (bijv. bij subsidieaanvragen en de uitvoering van pro-
jecten). Het onderzoek van Viaa is ingebed in bestaande en 
nieuw te ontwikkelen kennisstructuren. In deze samenwer-
kingsverbanden legt ieder lectoraat eigen accenten.  

Het lectoraat van de Educatieve Academie (werktitel ‘Goede 
Onderwijspraktijken’) participeert onder andere in het sa-
menwerkingsverband van opleidingsscholen Scope (met 
name de vijf Academische Basisscholen), Radiant-Leraren-
opleidingen, de onderzoeksagenda rond het thema Per-
soonlijk Meesterschap, PLG-ers rond Master Educational 
Leadership en Master Leren Innoveren IAPCHE, samenwer-
kingsverband van internationale onderwijsinstellingen rond 
vooral educatie, Academische Werkplaats Transformatie 
Jeugd (AWTJ), Samen op School (SoS), VELON | Vereniging 
van Lerarenopleiders, Verus | Vereniging voor katholiek en 
christelijk onderwijs. 

Het lectoraat Zorg en Zingeving participeert in het consor-
tium Palliatieve zorg Noord Nederland, de Special interest 
group palliatieve zorg van de V&VN, samenwerking van lec-
toraten gezondheidszorg Viaa-Windesheim-Saxion, Werkge-

versverband Zorg en Welzijn Oost Nederland, Overleg stra-
tegische agenda zingeving ZonMw, Werkgroep kennissyn-
these geestelijke verzorging VGVZ, International EPICC Net-
work: European collaboration on spiritual care education in 
nursing and midwifery, European Network Parish Nur-
sing/Faith Community Nursing. 

Het lectoraat Samenlevingsvraagstukken participeert in Plat-
form HSS-lectoraten (lectorensociaalwerk.nl) en het Lande-
lijk overleg Werkplaatsen Sociaal Domein. Het lectoraat 
geeft zelf vorm aan de Werkplaats Sociaal Domein regio 
Zwolle waarin veel partners deelnemen o.a. in een brede 
programmaraad, de programmaraad ondersteuning sociale 
teams en het Netwerk voor Duurzame Participatie (NvDP). 
Ook wordt deelgenomen aan het Regionaal overleg direc-
teuren sociaal domein IJsselland (inclusief Deventer), het 
Regio-overleg Wmo-adviseurs IJssel-Vecht (8 Overijsselse 
gemeenten en Meppel), het Landelijk netwerk ‘Changing 
Welfare States’ met o.a. UvH, UvA, HvA (www.changingwel-
farestates.org), Krachtproef (festival van opbouwwerkers), 
de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd en de Aca-
demische Werkplaats Publieke Gezondheid Agora. 

Lectoraatoverstijgend wordt als lectoraten gezamenlijk ge-
participeerd in kennisnetwerken (o.a. ZEG en Campus Kind 
en Educatie). Er wordt door alle lectoraten samengewerkt 
met verschillende universitaire partners in binnen- en bui-
tenland. Met de Universiteit van Humanistiek (UvH) is 
sprake van structurele samenwerking. Hiervoor is een geza-
menlijk samenwerkingsconvenant vastgesteld. 

1.5 Viaa onderzoek: verankerd in de beroepsopleiding 

Zoals in figuur 1 weergegeven is er in het praktijkgericht on-
derzoek in het hbo sprake van een continue wisselwerking 
tussen onderzoek, praktijk en het beroepsopleiding. De lec-
toraten van Viaa hebben naast de binding met de beroeps-
praktijk en de relevante werkvelden ook een sterke en zicht-
bare binding met de beroepsopleidingen van Viaa. Dit komt 
tot uitdrukking in deelname aan curriculumontwikkeling van 
de beroepsopleidingen en participatie in de uitvoering daar-
van door de lector en de onderzoekers, vanuit de program-
malijnen van het lectoraat. Ook leveren de lectoraten op in-
dicatie van de opleiding een inhoudelijke bijdrage aan de 

http://www.changingwelfarestates.org/
http://www.changingwelfarestates.org/
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(verdere) ontwikkeling van het onderzoekend vermogen bij 
studenten en docenten. De visie op onderzoekend ver-
mogen, zoals uitgewerkt in de curricula per opleiding, is 
daarbij leidend. Opleidingen kunnen voor de lectoraten ook 
optreden als opdrachtgever, bijv. bij kennisvragen die uit 
hun onderwijs naar voren komen. Studenten nemen sub-
stantieel deel aan onderzoeksactiviteiten van de lectoraten 
in de vorm van onderzoeksactiviteiten in het kader van spe-
cifieke onderwijsprogramma’s, vrije studieruimte, studium 
generale en/of afstuderen. De relatie tussen onderzoek en 
beroepsopleiding is ook verankerd doordat een substantieel 
deel van de onderzoekers ook docent is van de beroepsop-
leiding, waarmee zij bijdragen aan kennisontwikkeling in de 
opleiding (o.a. doceren, begeleiden, ontwikkelen onderwijs-
materiaal). Om de doorwerking van resultaten van onder-
zoek in de beroepsopleiding verder te waarborgen is er 
sprake van een directe link tussen lectoraat en de curricu-
lumcommissie van de opleiding. Dit krijgt op verschillende 
manieren vorm (bijv. lector lid van curriculumcommissie of 
participatie van lector/onderzoekers in expertisegroepen in 
de opleiding). 

1.6 Doorwerking van resultaten 

Bij praktijkgericht onderzoek in het hbo is er een interactie 
tussen kennisontwikkeling, verbetering van de praktijk en 
innovatie in het onderwijs. Goed praktijkgericht onderzoek 
heeft impact op de praktijk en de samenleving; het onder-
wijs en professionalisering van docenten en onderzoekers; 
en kennisontwikkeling binnen het onderzoeksdomein. Deze 
impact wordt aangeduid met de term ‘doorwerking’ (Ver‐
eniging Hogescholen, 2018).  

 

 

 

 

 

Het onderzoek van Viaa krijgt doorwerking in: 

 Doorwerking in de beroepspraktijk (o.a. in studiedagen, 
ontwikkeling van richtlijnen, nieuwe vormen van onder-
wijs en/of begeleiding, apps, co-creatie, interventies en 
andere praktijken). 

 Doorwerking naar onderwijs: onder andere nieuwe vor-
men van leren, nieuwe curricula, nieuwe professionele 
bachelors, AD’s en masters, en boeken. 

 Doorwerking naar ontwikkeling van kennis in het do-
mein: onder andere in handboeken, wetenschappelijke 
papers en vakpublicaties. 

Er wordt gestreefd naar een brede verspreiding van beschik-
baar komende kennis die van praktische waarde is voor pro-
fessionals. Leidend bij deze activiteiten is dat de kennis pri-
mair beschikbaar komt voor professionals in de domeinen 
van onderwijs, theologie, zorg en/of welzijn. In het kader 
van de samenwerking tussen de lectoraten wordt er eens 
per twee jaar een gezamenlijk symposium georganiseerd 
rond een actueel werkveldoverstijgend onderwerp en wordt 
er een gezamenlijk magazine uitgegeven. 

In de jaarplannen van de lectoraten en in het jaarplan voor 
de gezamenlijke domeinoverstijgende activiteiten worden 
jaarlijks concrete doelstellingen en indicatoren geformu-
leerd voor deze doorwerking van resultaten. 

1.7 Dynamische visie 

De in dit hoofdstuk weergegeven visie en uitgangspunten 
voor het praktijkgerichte onderzoek van Viaa en de samen-
werking tussen de lectoraten is een momentopname. De vi-
sie zal zich verder ontwikkelen op basis van ontwikkelingen 
in de werkvelden, de opleidingen en het domein van onder-
zoek. De lectoraten laten zich bij die ontwikkeling leiden 
door relevantie interne en externe stakeholders. Dit proces 
vindt in nauw overleg tussen lectoraten en beleidsoverleg 
van Viaa plaats. 
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2 Voorwaarden 

2.1 Organisatiemodel Viaa als kennisorganisatie 

Het zwaartepunt van de lectoraten ligt in de academies, wat 
ook duidelijk wordt uit het organogram van Viaa (zie figuur 
2).  

 

 

Het woord ‘kenniscentrum’ als aanduiding voor een aparte 
entiteit onderzoek wordt niet meer gebruikt. Viaa als geheel 
is een centrum van kennis.  

 

Figuur 2. Organogram Viaa 2018. 
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Van lectoraten wordt verwacht dat zij praktijkgericht onder-
zoek ontwikkelen en uitvoeren in een samenspel tussen on-
derwijs, onderzoek en praktijk. Het doen van onderzoek is 
hun primaire taak en aan het onderwijs dragen zij bij, maar 
zij kunnen dit niet alleen tot stand brengen. Daarom heeft 
Viaa als uitgangspunt gekozen dat portefeuillehouders de 
lead hebben in het regisseren van het samenspel en dat lec-
toren de verbindende schakel zijn tussen praktijkgericht on-
derzoek en de onderwijsvisie. Dit houdt in dat de lectoren 
meedenken over de wijze waarop de visie op praktijkgericht 
onderzoek moet doorwerken in het onderzoekend ver-
mogen van docenten en studenten. Immers om praktijkge-
richt onderzoek te kunnen interpreteren en te kunnen ver-
talen in praktijkgericht handelen is kennis van onderzoek 
nodig. Dit betekent tevens dat onderdelen van het onder-
wijsaanbod (specifiek minoren, AD en master) gerelateerd 
zijn aan de inhoud van de lectoraten. Het betekent niet dat 
de lector mee moet schrijven aan directe onderwijspro-
ducten, wel dat de lectoren betrokken zijn bij die visievor-
ming en mede het standpunt bepalen van het niveau van de 
eindkwalificaties van de bachelor en van de master.  

Figuur 3. Elke punt van de driehoek ontwikkelt in zichzelf ook de 
driehoek. 

 

Het organisatiemodel van Viaa geeft vorm aan gesynchroni-
seerde decentralisatie: taken zijn belegd in de academies als 
zelforganiserende units, met synchronisatie op kritische as-
pecten in dwarsverbanden.  

De besluitvorming ligt bij het CVB. Het Beleidsoverleg (BO), 
het overleg in de academies en de lectoraten zijn daarin on-
dersteunend en adviserend. In het lectorenberaad en in het 
domeinoverleg en het beleidsoverleg kunnen alle ins en 
outs worden besproken en kan waar nodig extra informatie 
of advies worden ingewonnen. Het uiteindelijke besluit ligt 
bij het CVB, deze besluit en legt dat besluit ook vast. Afhan-
kelijk van de reikwijdte van een besluit moet dit vervolgens 
ook ter informatie of instemming worden voorgelegd aan de 
MR en aan de RVT. Lectoren hebben een zelfstandige be-
sluitvorming en bevoegdheid op hun eigen terrein conform 
de door hen opgestelde en door hun academiedirecteur 
goedgekeurde jaarplannen.  

De synchronisatie vindt plaats onder verantwoordelijkheid 
van zogenaamde portefeuillehouders. De opzet en praktijk 
van de portefeuillestructuur is thans als volgt: 

 Het CvB heeft meerdere portefeuilles gedefinieerd en 
verdeeld over de leden van het BO. Een portefeuille-
houder draagt zorg voor hogeschoolbrede afstemming 
in de betreffende portefeuille. 

 Een portefeuillehouder heeft overleg met de betref-
fende verantwoordelijken van alle academies. Zo heeft 
de portefeuillehouder Onderwijs overleg met alle exa-
men- en toets-commissies en de portefeuillehouder 
Kwaliteit met alle kwaliteitscommissies. 

 De portefeuillehouder Internationalisering heeft de vol-
gende werkwijze: (1) overleg met de coördinatoren van 
de drie academies en met de centrale beleidsadviseur 
internationalisering; (2) strikt scheiden van lopende en 
beleidsmatige agendapunten; (3) eenmaal per maand 
overleg met de beleidsadviseur over strategische on-
derwerpen. Dit werkt goed. 

 In figuur 4 is de hogeschoolbrede afstemming van on-
derzoek ‘opgehangen’ aan de portefeuillehouder On‐
derzoek en via deze aan het BO. 
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Figuur 4. Organogram aangevuld met hogeschoolbrede coördinatie via portefeuillehouders. Legenda: PH = Portefeuillehouder; BO = 
Beleidsoverleg. 

 

Het rapport Van Kalmthout pleit ervoor dat de portefeuille-
houder Onderzoek echt aandacht heeft voor onderzoek. Dit 
heeft geleid tot gedachtewisseling tussen CvB, BO en lecto-
ren  over de vraag hoe de driehoek (zie figuur 3) zich ver-
houdt tot de portefeuillehouderstructuur van Viaa (zie fi-
guur 4). Belangrijk punt hierin is dat voor domeinoverstij-
gende onderwerpen een academie niet alleen moet afstem-
men met een collega-academie, maar ook met het eigen 
werkveld. Dan kunnen tegenstrijdige eisen ontstaan. Dat is 
inherent aan domeinoverstijgend werken. Belangrijk is dat 
betrokkenen dit snel signaleren en vaardigheid ontwikkelen 

in het vervullen van de verbindingsrol tussen academies, zo-
wel in de ideeontwikkeling als in de verdere uitvoering. Niet 
alleen de portefeuillehouder heeft namelijk een verbin-
dingsrol.  

In de hogeschoolbrede afstemming van onderzoek zijn naast 
de portefeuillehouder de volgende organen werkzaam: het 
lectorenberaad, de gezamenlijke kenniskringbijeenkomsten 
en de tweejaarlijkse onderzoekconferentie. Het lectorenbe-
raad heeft de volgende taken: 
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a. beantwoorden nieuwe landelijke kaders, zoals de wijzi-
ging van de BKO-standaarden; 

b. voorbereiden visitatie;  
c. uitvoeren van een opdracht als de onderhavige; 
d. regie van gezamenlijke projecten; 
e. ontwikkelen, beschrijven en evalueren van processen, 

onderzoeksmethoden en resultaten op het gebied van 
onderzoek.  

Beantwoording adviesvragen 

1. Zie bovenstaand model. 
2. De lectoren hebben geen directe relatie met het CvB.  
3. De lector rapporteert aan de academiedirecteur. De 

academiedirecteur stuurt het lectoraat aan via doelstel-
lingen welke zijn opgenomen in het vierjarenjaarplan 
van de academie:  
a. de lector werkt de doelstellingen uit in een vierja-

renprogramma van het lectoraat, welke wordt 
vastgesteld door de academiedirecteur; 

b. de lector werkt het vierjarenprogramma uit in een 
jaarplan van het lectoraat en integreert dit samen 
met de academiedirecteur in het jaarplan van de 
academie; 

c. de academiedirecteur stelt het budget en de for-
matie van het lectoraat vast; 

d. de lector verantwoordt de voortgang en resultaten 
in het jaarverslag van het lectoraat. Directeur en 
lector bespreken regelmatig de voortgang en erva-
ringen bij het realiseren van deze doelstellingen; 

e. de lector vormt een kenniskring welke als onder-
zoeksgroep fungeert en stuurt deze operationeel 
en functioneel aan; 

f. de onderzoekers van de drie lectoraten vormen 
met elkaar een pool die hun inzet en ontwikkeling 
monitoren met oog op de kansen voor onderzoek 
in het hele netwerk van Viaa. 

4. De relatie van de lector tot centrale diensten: 
a. de lectoren hebben op gezette tijden overleg met 

de afdelingen financiën, kwaliteitszorg en marke-
ting & communicatie. Deze afdelingen investeren 
in ruimte en capaciteit voor het ondersteunen van 
de lectoraten; 

b. het lectoraat heeft een eigen kostenplaats, de lec-
tor heeft hierover, binnen het door de academiedi-
recteur vastgestelde budget, direct overleg met fi-
nanciën; 

c. de marketing van onderzoek verloopt geïntegreerd 
met de marketing en externe communicatie van 
elke academie, gekoppeld aan studentenwerving 
en etaleren van beroepsproducten; 

d. de lector heeft geen directe relatie met HRM. De 
personele verantwoordelijkheid voor de onderzoe-
kers ligt bij de academiedirecteur, waarmee het 
kenniskring-lid de optimale mix van onderwijs- en 
onderzoekactiviteiten afspreekt. 

5. De besluitvorming op gemeenschappelijke activiteiten 
verloopt direct via lectorenberaad en portefeuillehou-
der. De besluitvorming over de activiteiten van het lec-
toraat vinden plaats in het overleg tussen lector en aca-
demiedirecteur. 

6. Intern overleg:  
a. het lectorenberaad vergadert eenmaal per zes we-

ken; 
b. de coördinerend lector is voorzitter van het lecto-

renberaad; 
c. de rol van coördinerend lector rouleert tussen de 

drie lectoren, elke twee jaar; 
d. het gezamenlijke kenniskringoverleg komt drie-

maal per jaar bijeen; 
e. elke twee jaar vindt een onderzoekconferentie 

plaats. 
7. Overleg met BO: 

a. de portefeuillehouder heeft regulier werkoverleg 
met de coördinerend lector; 

b. het BO agendeert vier maal per jaar onderzoek op 
de agenda,  de coördinerend lector neemt daar-
voor deel aan de BO-vergadering 

c. LB en BO bespreken eenmaal per jaar gezamenlijk 
de jaarverslagen en jaarplannen van de lectoraten. 

8. Ondersteuning d.m.v. een KennisOffice van twee men-
sen, een combinatie van een zwaardere en een lichtere 
functie administratieve ondersteuning. Dit Kennis Of-
fice wordt ingebed in de ondersteunende functie van 
een van de academies, bijv. die van de portefeuillehou-
der onderzoek: 
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a. de verdeling kan zo zijn: 0,6 voor SW, 0,2 voor EA 
(mogelijk uit te breiden bij toename activiteiten), 
0,4 voor HC en 0,2 voor overstijgende activiteiten; 

b. een alternatieve optie is overwogen: Elke acade-
mie een eigen onderzoekssecretariaat, binnen de 
ondersteuningsfunctie van de eigen academie. 
Voordelen: (1) iedere lector heeft eigen aanspreek-
punt in het secretariaat van de eigen academie; (2) 
elk lectoraat kan eigen accenten leggen in omvang 
en deskundigheid; (3) korte lijnen voor afstemmen 
in academiesecretariaat als onderzoek doorloopt 
naar onderwijs of advies; (4) benutten van elkaars 
capaciteit, bijv. bij organiseren van een congres (bij 
EA bijv.);  
De fragmentatie in drie kleine ondersteuningsfunc-
ties van circa 0,4 plus extra coördinatiekosten 
maakt deze optie echter ongewenst;  

c. de voordelen van geconcentreerd werken zijn: (1) 
één gezicht naar buiten en uniformiteit naar bin-
nen zijn makkelijker te realiseren; (2) opbouw spe-
cialistische deskundigheid. 

2.2 Bedrijfsvoering 

2.2.1 Begroting 

Uitgangspunt 

Om voldoende aansluiting te kunnen maken bij werkvelden, 
opleidingen en relevante wetenschappelijke disciplines is 
een minimale formatie per academie nodig voor onder-
zoekscapaciteit en inhoudelijke expertise.  

Het onderzoek van Viaa wordt uitgevoerd binnen de vastge-
stelde financiële kaders. Bij de programmering van het on-
derzoek zijn actuele ontwikkelingen in de beroepspraktijk 
doorslaggevend, daarbij aannemend dat subsidiepro-
gramma’s (tweede geldstroom) en budgetten van de we‐
reldorganisaties (derde geldstroom) deze actuele ontwikke-
lingen kunnen volgen. Vanuit dit uitgangspunt heeft de 
keuze voor gefinancierd/gesubsidieerd onderzoek de priori-
teit. Om inhoudelijke redenen kan gekozen worden om niet 
gefinancierd onderzoek uit te voeren binnen de vastge-

stelde financiële kaders voor een lectoraat (bijv. een be-
perkt vooronderzoek in het kader van subsidieaanvraag of 
onderzoek uit ideële motieven, bijv. passend binnen de mis-
sie van Viaa). 

Activiteiten per academie 

De minimumaanstelling van een lector is 0,6. Dit is inclusief 
0,1 voor gemeenschappelijke activiteiten, die elk jaar op-
nieuw worden afgesproken. 

Elk lectoraat heeft drie onderzoekers met 0,4 fte onderzoek-
tijd (conform advies Van Kalmthout) en dit is nu bij twee lec-
toraten geïmplementeerd.  

 De onderzoekers zijn inhoudelijk deskundig, ervaren in 
het doen van praktijkgericht onderzoek en leveren van 
beroepsproducten als advies, methodieken, hande-
lingstheorie. De onderzoekers voeren naast hun onder-
zoeksactiviteiten ook opleidingsactiviteiten uit en ma-
ken onderdeel uit van een opleidingsteam. 

 Vakdocenten doen graag mee wanneer het onderzoek 
voor hen herkenbare mogelijkheden biedt. Zij brengen 
expertise in tijdens ontwikkelbijeenkomsten en geven 
training vorm. 

 De academiedirecteur stelt in overleg met de lector het 
takenpakket van de docent-onderzoekers vast. Zo kan 
voor iedere docent-onderzoeker een bij diens ontwik-
keling en expertise passende en samenhangende mix 
van onderzoeks- en onderwijsuren gekozen worden. 

 De lector stuurt de onderzoekers aan. 

De lector heeft de opgave om met deze basisomvang (mini-
maal 1,2 fte plus 0,6 fte lector) praktijkgericht onderzoek te 
realiseren.  

 Een vierjaarlijks af te spreken opgave ten behoeve van 
het eigen werkveld en de eigen opleiding en daarbij de 
samenwerking tussen opleiding, werkveld en weten-
schap vormgeven. 

 Jaarlijks producten én inkomsten te genereren. Voor 
beide spreken academiedirecteur en lector een con-
creet target vast (bijv. drie beroepsproducten, twee pu-
blicaties en € 75.000 inkomsten). 



 

20  Viaa onderzoeksbeleid 2018 - 2022 

 Afstemming en uitwerking van visie en systemen voor 
praktijkgericht onderzoek in het lectorenberaad. 

Hiermee draagt elke academie/lectoraat bij aan de ge-
wenste massa en samenhang van praktijkgericht onderzoek 
binnen Viaa. Bovenop de genoemde minimumomvang van 
de onderzoekerscapaciteit kan een lector met zijn acade-
miedirecteur meer onderzoekscapaciteit overeenkomen, 
mits hier ook extra inkomsten en producten tegenover 
staan.  

Gezamenlijke activiteiten 

Daarnaast wordt inzet gevraagd op gezamenlijke activitei-
ten: 

 drie maal per jaar vinden gezamenlijke kenniskringver-
gaderingen, gericht op gezamenlijk werken aan onder-
zoekskwaliteit en aan inhoudelijke thema’s, plaats. Alle 
onderzoekers en lectoren nemen deel aan deze verga-
deringen; 

 samenwerken aan domeinoverstijgende aanvragen op 
door de gezamenlijke kenniskring (vanuit gedeelde in-
houd/interesse) vast te stellen thema’s; 

 tweejaarlijkse gezamenlijke conferentie en tweejaarlijks 
magazine. 

Qua financiering moeten deze gezamenlijke activiteiten als 
onderdeel worden gezien van de drie maal 0,4 fte onder-
zoekscapaciteit per academie. Met dien verstande dat tijd 
voor de gezamenlijke activiteiten expliciet wordt benoemd, 
gereserveerd en ingezet. Voor aanvragen op gezamenlijke 
thema’s wordt uit onderzoekers een trekker aangesteld; 
voor hieruit volgende projecten wordt in lectorenberaad be-
sproken waar de verantwoordelijkheid (projectleiding, be-
groting) wordt belegd, bijv. bij een van de lectoraten (met 
onderlinge verrekening kosten/baten op basis van daadwer-
kelijke inzet) of als onderdeel van gezamenlijke begroting 
(onder verantwoordelijkheid van één van de lectoren). 

Administratieve ondersteuning ( Kennis Office) 

De ondersteuning voor alle lectoraatsactiviteiten, zowel in 
de academies als de gezamenlijke activiteiten, vergt 1,4 fte 

(projectondersteuning en secretariaat). Als het gaat om fi-
nanciering van een gezamenlijk ondersteunende functie 
(KennisOffice) kan een verdeelsleutel worden toegepast op 
basis van de mate waarin lectoraten gebruik maken van 
deze ondersteuning.  

Ook hier kan gerekend worden met een basisformatie (bijv. 
1,2 fte) waaruit ondersteuning aan de basisformatie wordt 
gegeven plus extra inzet o.b.v. inkomsten uit tweede/derde 
geldstroom (hier wordt alleen gebruik van gemaakt door 
academies die er extra in willen investeren of die er extra in-
komsten voor verwerven). 

Schets van de begroting 

Kosten van de basisbezetting ca. 690.000 euro/jaar:  

1. 3 x 0,6 fte lector = ca. 240.000 euro; 
2. 3 x 1,2 fte onderzoeker= ca. 360.000 euro; 
3. 1,4 fte  Kennis Office (verdeeld over twee ondersteu-

ners schaal 7 en schaal 5) = ca. 80.000 euro; 
4. materiële kosten gezamenlijke activiteiten (conferentie, 

magazine, PR-materialen) = 10.000 per jaar. 

Voorstel voor financiering: 

1. Investering hogeschool uit lumpsum.  
2. Bijdrage academies als waardering voorinvestering op 

basis van de bijdrage van lectoraten aan het onderwijs 
(curriculumontwikkeling, verwerven externe onderwijs-
opdrachten e.d.). 

3. Externe gelden te verwerven door lectoraat.  

Ongeveer in de verhouding elk 1/3. Investering hogeschool 
is € 250.000 per jaar (= 2,5% van de lumpsum). Vervolgens 
kan gedacht worden aan € 70.000 per academie en € 75.000 
te acquireren door lectoraat. Dit betekent: onderzoekers en 
lector zijn circa 30% declarabel. Voor het ene lectoraat is dit 
meer en voor het andere minder dan nu aan externe gelden 
wordt geworven. Het is voor ieder lectoraat haalbaar als er 
een aanloopfase incl. investering is in vaardigheden binnen 
de kenniskringen m.b.t. aanvragen schrijven en acquisitie-
vaardigheden. Ook is belangrijk dat binnen de kenniskringen 
de mensen die dit goed kunnen er daadwerkelijk tijd voor 
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hebben. Met andere woorden: teamplanning en rolverde-
ling binnen het team. Dit is ook te koppelen aan functiege-
bouw, zie 2.5 HRM-beleid. Niet-declarabele uren worden in-
gezet voor kenniskringvergaderingen, acquisitie/aanvragen, 
publicaties, netwerken, congresbezoeken etc. Deze zijn van 
belang voor het werven van nieuwe projecten en behalen 
van voorgenomen output/impact. 

Tarieven 

We hanteren de volgende tarieven per uur voor 2018: 

 105 euro voor een onderzoeker schaal 10; 

 115 euro voor een onderzoeker schaal 11, 12; 

 135 euro voor een lector. 

Voor subsidies hanteren we vaker tarieven o.b.v. kosten + 
overhead (vaak ook voorwaarde van subsidieverstrekker). 
Deze tarieven hanteren we als een minimum. Bij contractac-
tiviteiten zetten we in op bovenstaande tarieven om te we-
ten wat de onderhandelruimte is tot deze minimumtarie-
ven. Deze tarieven worden in overleg met lectorenberaad 
met financiën jaarlijks opnieuw vastgesteld.  

Offerteproces 

 Standaardprocedure:  

Offertes worden altijd via AllSolutions opgesteld. Na ak-
koord middels een handtekening genereert het sys-
teem een project. Aan het project worden op basis van 
de offerte mensen en uren gekoppeld. Op basis hiervan 
vindt de facturering en afsluiting plaats. 

 Legitieme afwijkingsprocedure:  
Mocht voor de opdrachtgever een uitgebreid project-
voorstel worden geschreven als basis voor de eerste ge-
sprekken, dan kan het format van de Werkplaats Soci-
aal Domein gevolgd worden. Maar om een (subsidie-
)project vervolgens te kunnen starten zal altijd een on-
derliggende offerte met handtekening in AllSolutions 
moeten hangen, waarop de inzet/kosten/planning etc. 
verwerkt zijn.  

 

 Daarnaast zal voor de definitieve start van het project 
de checklist voor de projecten moeten zijn ingevuld, 
om daarmee vooraf in te kunnen kaderen of de rand-
voorwaarden juist zijn (wel of geen btw, eventuele fi-
nanciële verantwoordingen, etc.) en of we alle moge-
lijke risico’s hebben beoogd te voorkomen (zie bijlage). 

 Er moet altijd een offerte in AllSolutions worden aange-
maakt, omdat we daarmee alle benodigde informatie 
op de juiste manier kunnen verwerken in de projectad-
ministratie. Als daar vooraf eerst een ander stuk voor 
nodig is, kan de offerte ten behoeve van het aanmaken 
van een project daarop gebaseerd worden. 

Facturering 

Nadat een offerte of een project tot opdracht is verklaard, 
wordt automatisch het factureringsproces gekoppeld aan 
het project. Daarvoor gelden de volgende afspraken: 

Op alle offertes en overeenkomsten van Hogeschool Viaa 
zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van 
toepassing. Deze staan vermeld op onze website (viaa.nl). 
Op verzoek worden ze toegezonden. Eventuele eigen alge-
mene voorwaarden van de opdrachtgever worden door de 
Hogeschool niet aanvaard, tenzij schriftelijk of per e-mail 
anders is overeengekomen.  

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden onder-
staande regels voor facturering. Voor: 

1. bedragen tot 2.000 euro is schriftelijke bevestiging per 
email vooraf voldoende;  

2. bedragen < € 2.000 worden vooraf gefactureerd; 
3. bedragen van € 2.000 - € 10.000 worden in twee termij‐

nen gefactureerd: 70% van de aanneemsom vooraf en 
30% van de aanneemsom achteraf; 

4. bedragen > € 10.000 worden in drie termijnen gefactu‐
reerd: 40% van de aanneemsom vooraf, 30% van de 
aanneemsom tussentijds (40% gereed) en 30% van de 
aanneemsom achteraf. 
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Interne verrekening 

Binnen de academies vindt jaarlijks een interne verrekening 
van uren plaats door de afdeling financiën op basis van uit- 
of inleenafspraken. Deze afspraken dienen te alle tijde door 
de afzonderlijke directeuren van de academies geautori-
seerd te worden richting financiën. Er wordt Viaa-breed met 
een intern verrekentarief gewerkt (€ 70). Dit geldt vanaf een 
inzet van 25 uur.  

Inzetplanning onderzoekers en docenten 

De extra inzet van onderzoekers en docentonderzoekers, 
naast de bestaande formatie, is een gedeelde verantwoor-
delijkheid van de lector en de academiedirecteur. De lector 
inventariseert en formuleert periodiek (en indien van toe-
passing ook ad-hoc) de inhoudelijk vraag op basis van de 
werkzaamheden die zich aandienen. Deze vraag wordt als 
verzoek neergelegd bij de directeur. Na autorisatie en uren-
toedeling kan de betrokkene (intern of extern) ingezet wor-
den in het onderzoek.  

Procedure voor subsidieaanvraag 

Bij een subsidieaanvraag is het van belang dat de indiener 
(meestal een lector of academiedirecteur) vooraf contact 
opneemt met de afdeling financiën. Dit betekent dat er for-
meel een melding wordt gemaakt van een projectaanvraag. 
De conceptbegroting wordt besproken met de afdeling fi-
nanciën. Deze melding moet tevens gedaan worden aan de 
betrokken academiedirecteur. In overleg met financiën 
wordt de checklist projecten doorlopen. In gevallen waar 
Via niet de hoofdaanvrager is, wordt in overleg met finan-
ciën afgesproken welke procedure gevolgd moet worden. 
Mocht de subsidieaanvraag daadwerkelijk worden inge-
diend dan volgt er via de betrokken directeur een melding in 
het beleidsoverleg. Subsidieaanvragen worden in het lecto-
renberaad aan elkaar gemeld.  

2.3 CRM 

Kennisvragen, offerteaanvragen e.d. kunnen rechtstreeks bij 
een lectoraat of centraal bij het Kennis Office worden aan-
gemeld. Het loket is bekend bij en toegankelijk voor externe 
en interne partijen (zoals professionals, bestuurders, kennis-
instituten, docenten, studenten etc.). De loketfunctie wordt 
expliciet zichtbaar gemaakt via de website en de gezamen-
lijke nieuwsbrief van de lectoraten van Viaa.  

De verzoeken en vragen worden afhankelijk van de aard en 
inhoud rechtstreeks opgepakt door een van de lectoraten of 
er wordt in het lectorenberaad afgestemd hoe en wie de 
vraag oppakt. Uitgangspunt hierbij is om werkzaamheden 
naar relaties/opdrachtgevers gecoördineerd op te pakken.  

Het CRM-systeem van de lectoraten wordt centraal beheerd 
door het Kennis-Office. Dat is momenteel al op deze wijze 
vormgegeven op SharePoint. Hogeschoolbreed is een traject 
gestart het CRM-systeem verder in te richten o.a. gericht op 
het voldoen aan de AVG; de lectoraten vormen onderdeel 
van dit traject. 

2.4 Branding 

Het is belangrijk dat de lectoraten zich afzonderlijk en geza-
menlijk naar buiten eenduidig presenteren. Het centrale 
doel hierbij is dat de onderzoekexpertise en de rol van Viaa 
als centrum van kennis expliciet voor het voetlicht wordt ge-
bracht. Het presenteren van de lectoraten, de onderzoekers 
en het communiceren van resultaten van praktijkgericht on-
derzoek staat hierbij centraal. Hiervoor wordt door de lecto-
raten onderling en in samenspraak met de Dienst Marketing 
en Communicatie van Viaa beleid ontwikkeld met betrek-
king tot een eenduidige toepassing van de huisstijl en een 
up-to-date communicatie over activiteiten van de lectoraten 
naar alle stakeholders middels de website, nieuwsbrief en 
sociale media. De dienst MarCom geeft hierbij gevraagd en 
ongevraagd advies. Ten behoeve van een goede samenwer-
king tussen MarCom en de lectoraten worden de lectoraten 
binnenkort betrokken bij een advies van Bureau Jouw over 
de herinrichting van MarCom. 
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2.5 HRM 

Cyclus Beoordelen en Belonen (zie ook hoofdstuk 5.3): 

Lector en kenniskringleden worden beoordeeld door hun 
hun leidinggevende, de academiedirecteur. In de B&B-cyclus 
worden zowel opleidings- als onderzoekstaken besproken, 
deze zijn namelijk onderdeel van één functie van docent-on-
derzoeker. Aanbevolen wordt de lectoren op concrete mo-
menten te betrekken bij de B&B-cyclus van hun kenniskring-
leden, waarbij zij feedback geven aan hun kenniskringlid en 
de academiedirecteur adviseren over het functioneren van 
de betreffende medewerker binnen de kenniskring en de 
professionalisering met betrekking tot de onderzoeksvaar-
digheden en inhoudelijke expertise. Dit kan bijv. vormgege-
ven worden door de lector in een adviserende rol te laten 
deelnemen de B&B-gesprekken met de betreffende docent-
onderzoekers (met diens instemming), zoals nu al binnen de 
Academie SW&Th gebeurt. Momenteel wordt nieuw B&B-
beleid voorbereid, waarin de medewerker zelf meer het ini-
tiatief heeft in de HR-cyclus, en collega’s elkaar op een an‐
dere manier feedback op hun functioneren vragen. Mogelijk 
zal in deze nieuwe situatie de betrokkenheid van de lector 
bij de B&B-cyclus op een andere manier vormkrijgen.  

Professionalisering docenten 

Lectoren zijn betrokken bij de professionalisering van de do-
cent-onderzoekers in hun kenniskringen en adviseren hier-
over in de B&B-cyclus (zie hierboven). Voor onderzoeksvaar-
digheden of expertiseontwikkeling die voor het functione-
ren van de gehele kenniskring van belang is (bijv. veelge-
bruikte vaardigheden of specifieke thematische expertise) 
nemen de lectoren het initiatief om dit in afstemming met 
de academiedirecteur voor hun kenniskring te organiseren. 
Zij stemmen dit onderling af in het lectorenberaad om waar 
mogelijk hierin gezamenlijk op te trekken. Dit geldt specifiek 
voor de professionalisering die van belang is voor het bevor-
deren van de kwaliteit van praktijkgericht onderzoek (ge-
koppeld aan het kwaliteitsbeleid, zie H3). 

Professionalisering van andere docenten dan de kennis-
kringleden valt niet onder de verantwoordelijkheid van de 
lectoren, maar van de academiedirecteuren. Wel ligt voor 

de hand dat de lectoren en/of hun kenniskringleden advise-
ren over professionalisering van onderzoeksvaardigheden 
van docenten en op de specifieke inhoudelijke thema’s van 
hun lectoraat. 

Promotiebeleid 

Viaa heeft er belang bij dat opgebouwde onderzoekserva-
ring en inhoudelijke expertise behouden blijven voor de or-
ganisatie en de curricula. Hiertoe is een notitie Promotiebe-
leid vastgesteld door het CvB van Viaa op 29 maart 2012 
(wordt momenteel geactualiseerd, lectoren worden t.z.t. 
hierin betrokken). Belangrijke uitgangspunten hierin zijn dat 
promotietrajecten van Viaa-personeel relevant zijn voor de 
beroeps- en opleidingspraktijk, en in relatie staan tot de on-
derzoeksprogramma’s van de lectoraten. 

Loopbaanperspectief (gepromoveerde) onderzoekers 

Ten behoeve van het werven en vasthouden van (gepromo-
veerde) medewerkers is van belang dat de functiewaarde-
ring en het takenpakket voldoende aantrekkelijk zijn voor 
hen. Dit wordt zowel vormgegeven in het algemene perso-
neelsbeleid als in deelname aan een specifieke postdoc-re-
geling. 

In het algemeen is voor van een aantrekkelijke onderzoeks-
functie binnen Viaa de hierboven beschreven toepassing 
van de B&B-cyclus van belang, zodat hierin aandacht is voor 
de ontwikkeling van zowel de opleidings- als onderzoeks-
kwaliteiten van de medewerkers. Onderzoek is beschreven 
als onderdeel van de zes in het functiegebouw genoemde 
resultaatgebieden en het is in het huidige functiegebouw 
mogelijk medewerkers te belonen op basis van hun functio-
neren als onderzoeker.  

Het huidige functiehuis voorziet in een differentiatie in 
schaal 10, 11 en 12 voor docent-onderzoekers. De hierin ge-
geven omschrijvingen zijn bruikbaar voor een differentiatie 
in functies binnen de lectoraten. Daarbij is voor een hogere 
inschaling bepalend in welke mate medewerkers in hun 
functie zorgdragen voor projecten (schaal 10: bijdragen aan 
uitvoering; schaal 11 en 12: zorgdragen voor uitvoering) en 
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de complexiteit van de werkzaamheden (schaal 10: afgeba-
kende projecten voor één opdrachtgever, schaal 11: meer 
complexe projecten met meerdere partijen en belangen, 
schaal 12: complexe programma’s bestaande uit meerdere 
projecten). Onder het ‘zorgdragen voor’ projecten en pro‐
gramma’s wordt ook de daarvoor nodige acquisitie ver‐
staan. Medewerkers schaal 11 en 12 dragen onder eindver-
antwoordelijkheid van de lector mede zorg voor het bijdra-
gen aan het werven van nieuwe betaalde projecten en pro-
gramma’s (tweede en derde geldstroom). Behaalde resulta‐
ten hierin zijn onderdeel van de gesprekken in de B&B-cy-
clus. 

Binnen het gehanteerde functiehuis zou de term ‘zorgdra‐
gen voor’ breder gehanteerd moeten worden, om ervaren 
(gepromoveerde) onderzoekers te waarderen op hun inhou-
delijke expertise en daarmee een aantrekkelijk carrièreper-
spectief te bieden. 

Voor gepromoveerde medewerkers is er de mogelijkheid 
aanspraak te doen op een postdoc-beurs. Dit betreft de SIA-
regeling HBO-postdoc op basis waarvan Viaa trekkingsrecht 

heeft voor één positie per jaar. Gepromoveerde medewer-
kers dienen hiertoe bij de lectoren een globaal voorstel in 
voor een eigen onderzoeksproject met de omvang van 0,4 
tot 0,5 fte. De lectoren besluiten op basis van de ingediende 
globale voorstellen gezamenlijk wie van de belangstellende 
de aanvraag - na nadere uitwerking - indient bij SIA. Post-
doc-aanvragen moeten aansluiten bij de programma’s van 
één of meer lectoraatsprogramma’s en relevantie hebben 
voor de curricula van een of meerdere academies.  

Bij toekenning door SIA blijven of worden de postdocs lid 
van de inhoudelijk meest passende kenniskring. Ook krijgen 
of behouden zij voor een gelijk deel van hun aanstelling do-
centtaken; dit is ook een voorwaarde van de SIA-regeling. 

Functieprofiel lectoren 

Het huidige functieprofiel van lector vraagt om herziening 
zodat deze kan worden aangepast aan de functie zoals die 
zich intern en extern (Vereniging Lectoren) in de praktijk 
heeft ontwikkeld 
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3 Kwaliteit van het onderzoek 

3.1 Kwaliteit als onderdeel van het dagelijks onder-
zoekswerk 

Kwaliteitszorg is onderdeel van het dagelijkse onderzoeks-
werk: niet een afdeling Kwaliteit, maar de mensen die met 
het onderzoek bezig zijn geven zelf vorm aan de kwaliteit 
van hun werk, als goede vakmensen. Zij werken voortdu-
rend vanuit een bewustzijn dat het onderzoek van een zoda-
nig kwaliteitsniveau moet zijn, dat het relevant is voor de 
praktijk, methodologisch in orde is en integer wordt uitge-
voerd. Om dit kwaliteitsbewustzijn te versterken en de on-
derzoekers concrete handvatten te bieden om de kwaliteit 
op een goed niveau te houden, moet kwaliteit voortdurend 
een onderwerp van gesprek zijn. Om dit gesprek te organi-
seren, zijn drie dingen nodig: transparantie, tijd en een ge-
deelde taal.  

 Voor een goed gesprek over kwaliteit is transparantie 
nodig: een open houding van de mensen die onderzoek 
doen, bereidheid om het gesprek met elkaar aan te 
gaan. Zij bespreken concreet de manier waarop zij het 
onderzoek vormgeven, en ook wat hierin lastig is of 
vragen oproept. Niet zozeer om elkaar af te rekenen, 
maar vooral om elkaars vakmanschap te vormen. Zij 
moeten bereid zijn elkaar als vakmensen te scherpen, 
feedback te geven en te ontvangen. En waar nodig en 
mogelijk ook de eigen werkwijze aanpassen om de kwa-
liteit te verhogen. Werken aan kwaliteit betekent dus in 
de eerste plaats een houding. 

 Voor een goed gesprek over kwaliteit is tijd nodig: het 
gesprek moet wel concreet plaats kunnen vinden. Dat 
kan soms informeel en werkende weg gebeuren, maar 
om te garanderen dat er over kwaliteit gesproken 
wordt, moeten ook op vaste en meer formele momen-
ten gesprekken over de onderzoekskwaliteit georgani-
seerd worden. Stilstaan is nodig om terug te kijken wat 
er goed ging en wat verbetering vraagt, stilstaan is ook 
nodig om vooruit te kijken wat er beter en anders kan. 
Werken aan kwaliteit betekent dus in de tweede plaats: 

tijd nemen voor gesprek over wat goed is, rust nemen 
zodat er ruimte is voor reflectie. 

 Voor een goed gesprek over kwaliteit is een gedeelde 
taal nodig: want wat bedoelen we met kwaliteit? Wan-
neer vinden we onderzoek relevant, methodisch op 
orde en integer? Ieder kan daar eigen beelden over 
hebben. Om daadwerkelijk samen te werken aan kwali-
teit zijn concrete criteria en indicatoren nodig. Zowel 
op het niveau van de onderzoekseenheden – welke in-
dicatoren gebruiken we om te bepalen dat ze aan hun 
doel voldoen? – als op het niveau van concrete onder-
zoeken – aan welke criteria moeten die voldoen? Wer-
ken aan kwaliteit betekent dus in de derde plaats: han-
teren van concrete indicatoren en criteria die de ge-
wenste kwaliteit beschrijven. 

Het onderzoeksbeleid van Viaa is erop gericht dit gesprek 
over kwaliteit vorm te geven. De manier waarop de lectora-
ten dat doen, moet het resultaat zijn van gesprek tussen de 
onderzoekers en de lectoren van de drie lectoraten. De con-
crete indicatoren en criteria die gekozen worden en de ma-
nier waarop hiermee gewerkt wordt, moet passen bij de op-
vattingen en manier van werken van de onderzoekers in de 
praktijk. 

3.2 Vormgeving van de dialoog domeinoverstijgend 

In een gezamenlijke kenniskringvergadering (6 februari 
2018) zijn de onderzoekers van de drie lectoraten, samen 
met de lectoren en een medewerker van de afdeling Kwali-
teitsbeleid, samen in gesprek gegaan over kwaliteit.  Een 
eerste werksessie was gewijd aan de vraag: “Wanneer vin-
den we dat onze lectoraten goed werk leveren? Waar willen 
we dat naar gekeken wordt in de visitaties?” De opdracht 
was hier gezamenlijk werkbare indicatoren voor te vinden. 
Dit gesprek leverde een beknopte set indicatoren op zoals 
voortaan gebruikt in de jaarplannen (zie ook hoofdstuk 5). 
Een tweede werksessie met de onderzoekers werd besteed 
aan de vraag: “Wanneer zijn onze onderzoeken goed? Waar 
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willen we elkaar op aanspreken?” Uitkomst van dit gesprek 
was dat de onderzoekers de voorkeur aangaven voor het 
werken met de set van 19 criteria zoals ontwikkeld door de 
Werkgroep Kwaliteit Praktijkgericht Onderzoek van de Ver-
eniging Hogescholen (2017)2. Met een aantal onderzoekers 

is vervolgens een praktische werkwijze ontwikkeld om deze 
set criteria te gaan gebruiken in volgende gezamenlijke ver-
gaderingen. De gekozen criteria zijn de volgende:

 

 

                                                                    
2 Vereniging Hogescholen (2017) Advies Werkgroep Kwaliteit van Prak-

tijkgericht Onderzoek en het Lectoraat. Den Haag: Vereniging Hoge-

scholen (gedownload op 2 juli 2018 op https://www.science-
guide.nl/wp-content/uploads/2017/12/Advies_Werkgroep_Kwali-
teit_van_Praktijkgericht_Onderzoek_en_het_Lectoraat.pdf) 
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Figuur 5. 19 Kwaliteitscriteria voor praktijkgericht onderzoek

Het proces dat hier beschreven wordt betreft het gesprek 
over kwaliteit op hogeschoolniveau, tussen de onderzoe-
kers, lectoren en medewerkers kwaliteit. Dit gesprek is ver-
der vormgegeven in een gezamenlijke kenniskringvergade-
ringen op 22 mei 2018, en zal worden voortgezet in de vol-
gende geplande kenniskringvergaderingen (frequentie: drie 
per jaar). 

In elke gezamenlijke kenniskringvergadering worden con-
crete projecten of projectvoorstellen van elk van de lectora-
ten gepresenteerd en wordt feedback gevraagd op basis van 
de gehanteerde criteria. Daarbij werd een eerste vergade-
ring gefocust op de criteria voor praktische relevantie, waar-
bij onderzoekers elkaar vertelden welke knelpunten zij 
daarin ervoeren en welke oplossingen zij inzetten; de onder-
zoekers bevroegen elkaar en gaven elkaar adviezen. In een 
volgende vergadering zal de nadruk worden gelegd op de 
andere twee blokjes criteria, namelijk ‘methodische grondig’ 
en ‘ethisch verantwoord’. In de evaluatie van de eerste ver-
gadering gaven de onderzoekers aan deze manier van wer-
ken waardevol te vinden en met name de onderlinge uitwis-
seling over concrete projecten tussen de onderzoekers van 
de verschillende lectoraten belangrijk te vinden. 

3.3 Vormgeving van de dialoog over onderzoekskwali-
teit per academie 

Binnen de lectoraten wordt in het onderzoekswerk van alle 
dag voortdurend vormgegeven aan het gesprek over kwali-
teit. Dit is binnen ieder lectoraat op een andere manier ge-
organiseerd. De wijze waarop dit vorm krijgt wordt tussen 
de lectoren en de kwaliteitsmedewerkers van Viaa onderling 
besproken in een aantal te plannen bijeenkomsten vanaf 
oktober 2018. Ten behoeve van de visitatie beschrijven de 
lectoren ieder in de ZER een verantwoording op welke ma-
nier met de gehanteerde criteria in de praktijk is gewerkt. 

 Op welke manier zij het gesprek over kwaliteit van on-
derzoek vormgeven met hun onderzoekers (bijv. op 
welke vaste momenten). 

 Op welke manier deze kwaliteit verantwoord wordt 
(bijv. in welke documenten). 

 Hoe gewerkt wordt aan de methodische grondigheid 
van het onderzoekswerk (waaronder een beschrijving 
welke methoden dat betreft). 

 Hoe gerealiseerd wordt dat het onderzoekswerk prak-
tisch relevant is. 
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 Hoe er geborgd wordt dat het onderzoekswerk ethisch 
verantwoord wordt uitgevoerd. 

Daarbij wordt gerefereerd aan de 19 criteria zoals hierboven 
weergegeven. Het gesprek over kwaliteit wordt zo op meer-
dere niveaus vormgegeven, zowel hogeschool breed in de 
gezamenlijke kenniskringvergaderingen, als in elk van de 
lectoraten tijdens het onderzoekswerk. 
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4 Behaalde resultaten en doorwerking 

De lectoraten leggen hun doelstellingen en indicatoren 
daarvoor jaarlijks vast in hun jaarplannen. In hun jaarversla-
gen beschrijven zij de behaalde resultaten. Met ingang van 
2018 worden ook de gezamenlijke activiteiten in een jaar-
plan afgesproken en in een jaarverslag verantwoord.  

De jaarplannen en jaarverslagen worden opgesteld in een 
daartoe gezamenlijk vastgesteld format. Dit format is ont-
wikkeld op basis van de bespreking in de gezamenlijke ken-
niskring, met als input het advies van de HBO-raad over 
kwaliteitsbeleid van het onderzoek3. Het format sluit aan bij 
in het genoemde advies geëxpliciteerde standaard voor 
praktijkgericht onderzoek, die de Gedragscode Praktijkge-
richt Onderzoek als uitgangspunt heeft. Daarbij wordt de 
aanbeveling gevolgd dat de gehanteerde kwaliteitscriteria 
inherent gekoppeld zijn aan het gesprek dat met collega’s 

over de kwaliteit van het onderzoek wordt gevoerd. Hoe dit 
gesprek vorm krijgt is beschreven in hoofdstuk 3. In de drie 
kenniskringen is overeenstemming over het hanteren van 
criteria gericht op de doorwerking van de activiteiten van de 
lectoraten op drie terreinen: doorwerking in de beroeps-
praktijk, doorwerking in de beroepsopleidingen en doorwer-
king in de kennisontwikkeling. Ook is overeenstemming over 
een beperkt aantal globale indicatoren die voor alle lectora-
ten relevant zijn, bijv. dat er een bijdrage aan het maat-
schappelijk debat moest zijn en dat het curriculum versterkt 
moest worden. Dit is vertaald naar onderstaand format, dat 
voor elk lectoraat afzonderlijk (en mogelijk verschillend) en 
voor de gezamenlijke activiteiten van de lectoraten wordt 
gehanteerd . Onderstaand format wordt 2018 te gehan-
teerd voor de jaarplannen en jaarverslagen: 

 

Input:  

Omvang kenniskring Fte’s lector, onderzoekers en mogelijk andere kenniskringleden 

Kwaliteit kenniskring Schalen en opleidingsniveaus 

1e geldstroom (deel lumpsum) € 

2e geldstroom (programmasubsidies) € 

3e geldstroom (contractactiviteiten) € 

 

 Indicator Product(en) Hoe wordt door-
werking gemeten? 

Doorwerking op de 
beroepspraktijk 

Verandering van de beroepspraktijk   

Zichtbaarheid resultaten onderzoek in publicaties voor   

Bijdrage aan het maatschappelijk debat   

Doorwerking op be-
roepsopleidingen 

Versterking van het curriculum   

Vergroten onderzoekend vermogen docenten en stu-
denten 

  

Doorwerking op 
kennisontwikkeling 

Bijdrage aan het wetenschappelijk debat   

Bijdrage aan wetenschappelijke kennis   

                                                                    
3 Vereniging Hogescholen (2017) Advies Werkgroep Kwaliteit van Prak-

tijkgericht Onderzoek en het Lectoraat. Den Haag: Vereniging Hoge-

scholen (gedownload op 2 juli 2018 op https://www.science-
guide.nl/wp-content/uploads/2017/12/Advies_Werkgroep_Kwali-
teit_van_Praktijkgericht_Onderzoek_en_het_Lectoraat.pdf) 
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In de ZER wordt in het hoofdstuk ‘behaalde resultaten en 
doorwerking’ een evaluatie geschreven van deze doorwer‐
king op deze drie terreinen.  

Daarbij wordt verwezen naar de jaarverslagen. Dit gebeurt 
zowel voor de lectoraten afzonderlijk als voor de gezamen-
lijke activiteiten.  

 

 

 

 

 



 

Kwaliteitszorg  31 

5 Kwaliteitszorg  

Dit hoofdstuk beschrijft hoe de kwaliteitszorg van de lecto-
raten is geborgd in de PDCA-cycli binnen Viaa. De systema-
tiek die de werkgroep voorstelt voldoet aan de eisen van 
het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO) 2016 – 
2020. Hierin is voorgeschreven dat elke onderzoekseenheid 
iedere zes jaar moet worden gevisiteerd. Viaa heeft gekozen 
voor de lectoraten als onderzoekseenheid. Deze worden ge-
zamenlijk gevisiteerd. In de visitatie worden zowel de lecto-
raten afzonderlijk als hun onderlinge samenwerking binnen 
de hogeschool geëvalueerd. Ook is de kwaliteit van onder-
zoek geborgd in de managementcyclus van Viaa en de B&B-
cyclus. Deze drie PDCA-cycli worden hieronder beschreven. 
Naast deze cycli op managementniveau hebben de lectora-
ten ieder hun eigen werkwijze waarmee zij de kwaliteit van 
hun onderzoeken borgen. Deze worden in de volgende pa-
ragraaf beschreven. 

5.1 Beschrijving kwaliteitszorg systematiek 

Zesjaarlijkse cyclus met visitatie en midterm review lecto-
raten 

De lectoraten worden iedere zes jaar gezamenlijk gevisi-
teerd door een externe commissie. Naast deze zesjaarlijkse 
visitatie wordt tussentijds, na drie jaar, een midterm review 
gehouden. Voor beide evaluaties schrijft elk lectoraat een 
zelfevaluatie. Daarnaast schrijven de lectoraten gezamenlijk 
een evaluatie van hun gezamenlijke activiteiten. Het College 
van Bestuur is opdrachtgever voor zowel de externe beoor-
deling als de midterm review. De resultaten van beide on-
dersteunen het College van Bestuur bij de aansturing van de 
onderzoekagenda van Viaa. Zij ondersteunen tevens de aca-
demiedirecteuren bij de aansturing van het lectoraat en bij 
het maken van adequate keuzes ter ontwikkeling en verbe-
tering van de beoogde kwaliteit. De evaluatieresultaten on-
dersteunen ook de lectoren bij het maken van afgewogen 
keuzes en het nemen van beslissingen ten behoeve van de 
doorontwikkeling en het verhogen van de kwaliteit van de 
lectoraten. Naar aanleiding van zowel de bevindingen van 

de externe commissie als de midterm review stelt elk lecto-
raat een verbeterplan op met concrete verbeteracties.  

De afdeling Kwaliteit ondersteunt het CvB bij de samenstel-
ling en opdracht van de visitatiecommissie en begeleidt de 
procesgang van zowel de zesjaarlijkse visitatie als de 
midterm-review. De afdeling Kwaliteit overlegt regelmatig 
met de lectoren over deze procesgang en over de voortgang 
van de verbeteracties. 

Managementcyclus Viaa 

In het strategisch plan en bijbehorend managementdoelstel-
lingen maken het College van Bestuur en de academiedirec-
teuren afspraken over de koers en de te behalen resultaten 
op het gebied van onderwijs en onderzoek. Twee keer per 
jaar bespreken zij de voortgang. Ook de uitvoering van het 
verbeterplan naar aanleiding van de externe beoordeling en 
de midterm-review van de lectoraten worden in deze over-
leggen gemonitord.  

Elk lectoraat stelt een vierjarenplan op dat aanhaakt bij het 
strategisch plan van de academie en bij de vijf BKO-stan-
daarden. Jaarlijks stelt elk lectoraat een jaarverslag op per 
kalenderjaar. Wij beschrijven daarin de input, output en im-
pact van ons onderzoek op beroepspraktijk, beroepsoplei-
ding en kennisontwikkeling. En we koppelen deze prestaties 
aan ons onderzoeksprofiel. Dit gebeurt in een voor alle lec-
toraten gelijk format, met een vertaalslag per lectoraat naar 
te realiseren producten en wijze van meten van de door-
werking van dit product (verslag aan de betreffende acade-
miedirecteur). Ook voor de gezamenlijke activiteiten van de 
lectoraten wordt een afzonderlijk jaarplan en jaarverslag op-
gesteld volgens hetzelfde format (verslag aan de portefeuil-
lehouder in het BO). De jaarverslagen leveren relevante ma-
nagement- en stuurinformatie op voor het CvB, de acade-
mie en ons lectoraat. De jaarverslagen vormen weer de start 
voor het maken van het jaarplan voor het volgende jaar, 
welke een update bevatten van het onderzoeksprofiel en 
het onderzoeksprogramma van het lectoraat. 
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Omdat elk lectoraat zijn eigen geschiedenis heeft en elke 
lector een andere startdatum, lopen de vierjarenplannen 
van de lectoraten niet gelijk op. Dat is een gegeven waar-
mee te werken valt. 

Cyclus Beoordelen en Belonen Viaa 

Ten slotte is er de B&B-cyclus waarin de lector en de kennis-
kringleden (onderzoekers en docent-onderzoekers) jaarlijks 
beoordeeld worden door hun leidinggevende, de academie-
directeur. De lectoren zijn op concrete momenten betrok-
ken bij de B&B-cyclus van hun kenniskringleden, waarbij zij 
adviseren over de professionalisering met betrekking tot de 
onderzoeksvaardigheden en inhoudelijke expertise. 

Gezamenlijk vormen deze drie PDCA-cycli de basis waarop 
onze lectoraten de onderzoeksactiviteiten continu aan-
scherpen, bespreken en verantwoorden.  

De resultaten stellen ons in staat om te reflecteren op ge-
maakte keuzes ten aanzien van het onderzoeksprofiel, het 
onderzoeksprogramma en de organisatie en uitvoering van 
het onderzoek. Daarnaast geven zij de lectoren en de acade-
miedirecteur een integraal beeld van de kwaliteit van ons 
onderzoek. 

5.2 Borgen kwaliteit per lectoraat 

De lectoraten hanteren binnen hun kenniskring ieder ver-
schillende werkwijzen om de kwaliteit te borgen. Ten be-
hoeve van de kwaliteitszorg wordt vanaf oktober 2018 sa-
mengewerkt tussen de lectoraten en de afdeling Kwaliteit 
van Viaa om de gehanteerde processen in kaart te brengen, 
ten behoeve van de doorontwikkeling hiervan en om onder-
ling van elkaar te kunnen leren. Ten behoeve van de ZER zal 
ieder lectoraat de eigen interne processen waarmee de 
kwaliteit gewaarborgd wordt afzonderlijk beschrijven.
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Bijlagen  

Bijlage 1  Tijdpad advies en beleidsdocument m.b.t. onderzoeksfunctie (opgesteld conform standaarden 
  ZER), zelfevaluatie en visitatie 

Concept advies klaar:     1 september 2018 

Feedback op advies4:      1 - 15 september 2018 

Verwerken feedback:     15 - 30 september 

Definitief advies klaar:     1 oktober 2018 

Instemming met advies door BO:    2 oktober 2018 

Omzetten advies in beleidsstuk:     10 oktober 2018 

Werken met beleidsstuk5 o.a. werkgroep kwaliteit onderzoek 2 oktober 2018 - 1 februari 2019 

Voorbereiden visitatie en proefvisitatie:   werkgroep opstarten in oktober 2019 

Bijstellingen in beleidsstuk:     1 – 28 februari 2019 

Schrijven ZER:      1 februari – 30 april 2019 

Concept ZER klaar:     1 mei 2019 

Feedback op concept ZER:     1 – 15 mei 2019 

Verwerken feedback op concept ZER:   15 mei - 1 juni 2019 

Proefvisitatie:      eind augustus 2019 

Opleveren eindversie ZER:      1 september 2019 

ZER naar vormgever en drukker6:    1 september - 1 oktober 2019 

ZER klaar ter verspreiding:     1 oktober 2019 

Visitatie lectoraten:     tweede helft november 2019 

                                                                    
4 Feedback door onderzoekers, kwaliteitscontroller, portefeuillehoudende directeur en BO. 
5 Gewenste aanpassingen in advies worden in deze periode bijgehouden door de lectoren. 
6Inclusief correctiewerk. 



 

34  Viaa onderzoeksbeleid 2018 - 2022 
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Bijlage 2  Format jaarplannen/jaarverslagen 

 

Jaarplan domeinoverstijgende activiteiten lectoraten Viaa 

Voorstel MJV, 6 september 2018  
 

Over dit jaarplan 

De drie lectoraten van Viaa werken samen aan het vormgeven van de onderzoeksfunctie van Viaa. Elk van de lectoraten 
doet dat voor het specifieke werkveld en stelt daarvoor een eigen jaarplan en jaarverslag op. De lectoraten werken sa-
men aan domeinoverstijgende activiteiten, waaronder gezamenlijke subsidieaanvragen en gezamenlijke bijeenkomsten 
en aan de organisatie en randvoorwaarden van de onderzoeksfunctie, waaronder gezamenlijk kwaliteitsbeleid. Dit jaar-
plan beschrijft deze gezamenlijke activiteiten. Voor een compleet beeld van de activiteiten van de drie lectoraten wordt 
verwezen naar de afzonderlijke jaarplannen van de lectoraten.  
 
Voor de domeinoverstijgende activiteiten is een deel van de formatie van de lectoraten gereserveerd (zie ‘input’). Over 
de gezamenlijke activiteiten wordt overlegd in het lectorenberaad, dat elke zes weken plaatsvindt. Daarnaast worden 
ten behoeve van de uitvoering van concrete activiteiten werkgroepen of projectgroepen gevormd. 
 
In 2018 wordt een belangrijk deel van de tijd van de lectoren voor de domeinoverstijgende activiteiten besteed aan het 
opstellen van een advies over de inrichting van de onderzoeksfunctie van Viaa. Dit heeft geen directe doorwerking in 
het werkveld. 
 
Dit jaarplan is vastgelegd in het lectorenberaad en overlegd met de portefeuillehouder. 

Input en output (conform format jaarplannen/jaarverslagen) 

Input:  

Omvang kenniskring Voor deze activiteiten worden gereserveerd: 
0,1 fte lector (of waarnemer) per lectoraat (totaal 0,3 fte) 
0,2 fte docent-onderzoeker per lectoraat (ca. 0,6 fte) 

Kwaliteit kenniskring Lectoren: dr. 
Kenniskringleden: allen master of dr. 

1e geldstroom (deel lumpsum) Personele kosten voor deze formatie 

2e geldstroom (programmasubsidies) N.v.t. 

3e geldstroom (contractactiviteiten) N.v.t. 
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 Indicator Product(en) Hoe wordt doorwerking geme-
ten? 

Doorwerking op de 
beroepspraktijk 

Verandering van de 
beroepspraktijk 

Subsidieaanvragen van 2 of 3 
lectoraten samen met partijen 
uit de beroepspraktijk 

2 ingediende subsidieaanvragen 
waar meerdere lectoraten bij be-
trokken zijn 

Zichtbaarheid resul-
taten onderzoek in 
publicaties voor be-
roepspraktijk 

Gezamenlijke nieuwsbrief lecto-
raten 

Tenminste 3 gezamenlijke 
nieuwsbrieven in 2018 

Indirect: samenwerking aan 
kwaliteitscriteria voor onder-
zoek 

3 gezamenlijke kenniskringen 
waarin kwaliteit onderzoek cen-
traal staat 

Bijdrage aan het 
maatschappelijk de-
bat 

Netwerkbijeenkomst met do-
meinoverstijgend werkveld 

1 gezamenlijk georganiseerde 
netwerkbijeenkomst (ggz) 

Doorwerking op be-
roepsopleidingen 

Versterking van het 
curriculum 

Betrokkenheid in de vorm van 
advies bij: 
- ontwikkeling domeinover-

stijgende master MIJ 
- ontwikkeling Studium Ge-

nerale 

Plaatsvinden van gesprekken van 
eigenaren genoemde onderwijs-
eenheden met tenminste 2 lecto-
ren, of bespreking onderwerp in 
lectorenberaad 

Vergroten onderzoe-
kend vermogen do-
centen en studenten 

Advies aan werkgroep(?) over 
benodigde deskundigheidsbe-
vordering 

Bespreking in lectorenberaad, 
advies aan werkgroep 

Doorwerking op 
kennisontwikkeling 

Bijdrage aan het we-
tenschappelijk debat 

Gezamenlijk participeren in sa-
menwerkingsverbanden: 
- ZEG 
- Campus Kind en Educatie 
- Samenwerking UvH 

Deelname ZEG-overleg 
Deelname bijeenkomsten Kind en 
Educatie 
Samenwerkingsovereenkomst 
met UvH 

Bijdrage aan weten-
schappelijke kennis 

Rapportage onderzoek ‘Bezielde 
professionaliteit’ en besluit over 
mogelijkheden voor  vervolg 

Publicatie en presentatie van de 
resultaten 

Overig Organisatie onder-
zoeksfunctie Viaa 

Gezamenlijk advies over onder-
zoeksfunctie Viaa aan BO 

Adviesrapport aan BO 

Samenwerking aan kwaliteits-
beleid 

Overleg met (Staf)afdeling Kwali-
teitszorg ter voorbereiding visita-
tie 2019 
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Bijlage 3  Taakverdeling lectorenberaad 

 

 
Marja René Tamme Totaal 

Lectorenberaad, voorzitten 48 
  

48 

Lectorenberaad, deelname 
 

24 24 48 

Aanspreekpunt intern voor BO en afdelingen 32 
  

32 

Gezamenlijke kenniskringvergaderingen (3/jr) 12 12 12 36 

Aansturen KennisOffice 16 
  

16 

Kwaliteitsbeleid, trekker/contactpersoon naar  
(Staf)afdeling Kwaliteitszorg 

24 
 

24 

Kwaliteitsbeleid werkgroep t.b.v. visitatie 2019 24 24 24 72 

Vertegenwoordiging in ZEG 
  

12 12 

Vertegenwoordiging in Kindcampus 12 
  

12 

Contactpersoon voor SIA 
  

12 12 

Contactpersoon voor ZonMW 6 6 
 

12 

Overige vertegenwoordigende taken 
 

8 8 16 

Gezamenlijke subsidieaanvragen, trekker (2x) 
 

24 24 48 

Gezamenlijke subsidieaanvragen, deelnemer 10 10 10 30 

Organisatie gezamenlijk symposium en magazine 32 32 64 

Opstellen gezamenlijk jaarplan/jaarverslag 8 
  

8 

Commissie internationalisering 
 

8 
 

8 

p.m. Inzet in masters Moet onderdeel zijn van onderwijstaaklasten 

Totaal 168 172 158 498 

Check 0,1 fte/p 166 166 166 498 



 

 

 

 



 

 

 

 

 






