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Onderdeel 1 Realisatie van de doelen van het lectoraat 
 
 
In het voorjaar van 2015 is het lectoraat gevisiteerd. Op basis van die visitatie is een nieuw strategisch 
beleidsplan voor 2015-2019 opgesteld, waarin onderstaande doelen zijn opgenomen.  
 
 
Tabel 1: Overzicht beoogde doelen (sept 2015) en mate van realisatie (juni 2016) 
 

Beoogde resultaten lectoraat (zie bijlage 5 in Strategisch Beleidsplan) Mate van realisatie doel 
juni ‘16 

Onderzoekslijn 1 
1. Minimaal een groot curriculumonderdeel is systematisch verbeterd op basis van 

onderzoek vanuit lectoraat c.q. kwaliteitszorg. 

 
Beschrijvend onderzoek 
‘zelfsturing’ in eindfase. 

2. Een adequaat curriculum voor beginnende leerkrachten gericht op basisbekwaamheid 
(eerste 3 jaar), bestaande uit werkplekbegeleiding, coaching en gemeenschappelijke 
(kennis-)bijeenkomsten, overdraagbaar aan andere opleidingen. In 2018 zijn minimaal 
30 beginnende leerkrachten op deze manier opgeleid. Na 2018 wordt dit de standaard 
voor alle beginnende leerkrachten in de regio, mits geaccordeerd door de betrokken 
besturen. 

 
Gerealiseerd: 
‘Doorbraakproject EAL’ 
Pilot gestart in sept ’15 met 12 
pp. Komend jaar groep van 20. 

3. Een kader voor een curriculum voor leerkrachten gericht op vakbekwaamheid (tussen 4 
en 7 jaar), bestaande uit een combinatie van vakprofileringen en andere vormen van 
professionalisering. In 2020 zijn minimaal 200 leerkrachten verder bekwaamd in hun vak. 

Start gemaakt: 
‘Leerlandschap van 
Communities.” 
Er is een aanbod van 4 
vakprofileringen.  

Onderzoekslijn 2  

4. Beschrijving van de werking en opbrengsten van COPs binnen professionele 
leergemeenschappen (PLG). In 2017 zijn er 40 scholen met CoPs, met als doel om in 2022 
op elke opleidingsschool een CoP te hebben. Minimaal 100 leerkrachten, 100 studenten 
en 30 instituutsopleiders hebben ervaring met het werken in CoPs. 

Gerealiseerd: VELON artikel dec 
2015 
Activiteitenverslagen CoPs 
2014-2016 

5. Meta-evaluatie betreffende het leren in CoPs binnen PLG. 
 

Dataverzameling gestart naar 
wat en hoe leren CoPs. 

6. Beschrijving van de werking en opbrengsten van CoLs. In 2017 zijn er 6 CoLs die boven-
bestuurlijk functioneren. Elk jaar wordt minimaal 1 nieuwe Col ingericht op basis van 
een systeem van vraagarticulatie dat verankerd is in het samenwerkingsverband. 

Nog niet aan de orde 

Onderzoekslijn 3 
7. Herdefiniëring taken (rollen) van betrokkenen bij OidS. 

Onderzoek mentoren 
geïnitieerd. 

8. Gekwalificeerde lerarenopleiders op het gebied van begeleiden en beoordelen. In 2018 
is 50% van instituuts- en schoolopleiders VELON-geregistreerd. In 2018 is 25% van de 
groepsleerkrachten van academische basisscholen geschoold in 
onderzoeksvaardigheden. 

2016: 23 instituut- en 21 
schoolopleiders VELON- 
geregistreerd (…%?) 

9. Beschrijving van innovatieve competenties van leerkrachten waardoor innovaties 
geborgd kunnen worden. 

Nog niet aan de orde 

Ter ondersteuning van de overige functies van het lectoraat  

10. Verspreiding van de kennis zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal via websites, 
artikelen, presentaties en congressen. Zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal zijn er 
jaarlijks minimaal twee momenten waarop kennis verspreid wordt. 

Gerealiseerd: 
Onderzoeksmiddag 11 mei 
2016; vele presentaties en 
publicaties, zie lijst 

11. Het lectoraat levert een bijdrage in de organisatie van minimaal 1 internationaal congres 
op het gebied van opleiden van leraren en specifiek opleiden in de school. 

Gerealiseerd: ATEE augustus 
2016 Eindhoven 

12. Het lectoraat werkt samen met minimaal een nationale en een internationale partner. Gerealiseerd: EAL Limburg, 
Pracnet, EAGLE & Universiteit 
van Salamanca 

13. Het lectoraat levert jaarlijks minimaal een bijdrage aan het ontwikkelen van het leren 
in communities binnen Zuyd Hogeschool. 

Gerealiseerd: KIB-dagen 
Heerlen, Sittard, M’tricht, Zuyd-
project CvC (2015 en 2016) 

14. Het onderzoeksprogramma en de werkwijze van het lectoraat zijn bekend bij de 
betrokkenen via nieuwsbrieven, presentaties, gesprekken, etc. Omtrent de 
praktijkrelevantie vindt er jaarlijks overleg plaats met directeuren en bestuurders van 

Gerealiseerd: Er is een nieuwe 
website gelanceerd in juni 2016 
met alle info van het lectoraat. 
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PO, en omtrent de wetenschappelijke relevantie met onderzoekers van UM en OU. 
15. De lector maakt jaarlijks het onderzoeksplan voor de Nieuwste Pabo en legt dit ter 

goedkeuring voor in september van het studiejaar. 
Elk jaar in MT. 

16. Het lectoraat initieert scholing van leerkrachten en lerarenopleiders en implementatie 
van wetenschap in het onderwijs. Elk jaar wordt minimaal 1 training aangeboden voor 
leraren en lerarenopleiders. 

Gerealiseerd: Training OU-OvL 
(1gr) 
Mentoren (6gr), 
schoolopleiders (1gr), VELON-
registratie (1 gr) 

17. Het lectoraat begeleidt docenten die gekozen hebben voor wetenschappelijke oriëntatie 
of ingezet worden bij een wetenschappelijk project. Binnen het lectoraat participeren 
twee leden in een promotietraject of zijn gepromoveerd naast de lector.  

Gerealiseerd: Begeleid 2 OU-
master-studenten buiten 
kenniskring en 2 a.s. 
promovendi uit kenniskring 

18. In de kenniskring zit naast een aantal instituutsopleiders van dNP, minimaal een 
leerkracht uit het PO. 

Gerealiseerd: 1 schoolopleider 
voor 0,2 fte, overigen zijn 
instituutsopleiders 

19. De borging van de kwaliteit van het werk van het lectoraat is beschreven waarbij de 
tevredenheid van het beroepenveld nadrukkelijk wordt meegenomen. 

Gerealiseerd: 
Kwaliteitsmetingen aopol, 
leerlandschap. 

 
 
Onderdeel 2. Resultaten voor Onderwijs en professionalisering van docenten  
 
Geef een genummerd 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 onderwijsmodules, onderzoeksleerlijnen, minoren, 
trainingen, scholingen, workshops, lezingen en dergelijke.  
 
In te vullen door lectoraat of verwijzen naar een bijgevoegde bijlage : 

1. Producten voor / bijdragen aan curricula.  
- Zie Tabel 1. Een curriculum in de vorm van de aansturing vanuit de opleiding 
valt onder onderzoekslijn 1 (doelen 1 t/m 3 uit Tabel 1), terwijl de vorm van 
realiseren van adequate leeromgeving op de werkplek onder onderzoekslijn 2 
valt (doelen 4 t/m 6 uit Tabel 1).  
- Daarnaast is de lector betrokken bij opzet van dNP-Masterprogramma i.s.m. 
OSO, is er sprake van regelmatig overleg met curriculumcoördinator (tevens lid 
van de kenniskring). 
- Bijdrage aan Zuyd Professional in de vorm van gesprek over soft skills (160614) 
en de start van de ontwikkeling van ZOEC (Zuyd Onderwijskundige Expertise 
Community) 
 

2. Producten voor / bijdragen aan minoren (Geen specifieke bijdrage) 
 

3. Producten voor / bijdragen aan professionalisering docenten (Zie Tabel 1 met 
doelen 7 t/m 9; dit is onderzoekslijn 3 van het lectoraat) 
 

4. Overige producten / bijdragen voor onderwijs en docenten (Zie Tabel 1 met 
doelen 10, 13, 16, 17, 18) 

 
 
 
 
Onderdeel 3. Resultaten voor Kennisontwikkeling  
 
Geef een genummerd overzicht van alle producten van het lectoraat die impact hebben 
op de kennisinfrastructuur en bijdragen aan kennisontwikkeling en kenniscirculatie. 
Denk daarbij in eerste instantie aan wetenschappelijke artikelen en artikelen in 
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vakbladen. Maar ook aan lezingen, artefacten, presentaties, demonstraties en 
expertmeetings door (onderdelen van) de onderzoekseenheid voor onderzoekers buiten 
de eigen instelling. Bijdragen die eerder buiten het kennisdomein liggen, komen bij 
onderdeel 4 (beroepspraktijk en maatschappij) aan de orde.  
Gelieve ook informatie aan te leveren over de stand van zaken omtrent de promoties.  
 
 

1. Vak & wetenschappelijke publicaties 
 
1a. Ehlen, C., & Hennissen, P. (2016). The Co-Creation-Wheel is spinning: Application of the wheel in 
CoPs in academic primary schools in the Netherlands. Paper, Conferentie UFHRD (University Forum 
for Human Resource Development), 7 juni 2016 te Manchester. 
1b. Geerdink, G., Geldens, J., Hennissen, P., Katwijk, L. van, Koster, B., Onstenk, J., Pauw, I., Ros, A., 
Snoek, M., & Timmermans, M. (2015). De kern opgaven bij het opleiden van leraren: kwalificatie, 
socialisatie en persoonsvorming van leerlingen, studenten en lerarenopleiders. Science Direct, 
http://www.lerarenopleider.nl/velon/wp-
content/uploads/2015/11/De_kernopgaven_van_de_lerarenopleidingen_20151110-DEF2.pdf 
1c. Hennissen, P., & Kierkels, R., (2015). Schoolleiding en CoP stimuleren de ontwikkeling van de 
professionele leergemeenschap. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 36 (4), 123-136. 
 

2. Overige publicaties 
 
2a. Ooit van gehoord: interprofessioneel Onderwijs. Editie Zuyd 2016, editie 4. (artikel over het leren 
in communities op basisscholen als voorbeeld van interprofessioneel Onderwijs). 
2b. Hennissen, P. (2015). Leraarsnesten: Opleiden van leraren op de werkplek. Webtijdschrift EAL. 
http://www.educatieveagendalimburg.nl/bijdragen/leraren/leraarsnesten-opleiden-van-leraren-op-
de-werkplek 
2c. Hennissen, P. (2016). De M(atch)-factor in begeleidingsgesprekken. Webtijdschrift EAL. 
http://www.educatieveagendalimburg.nl/bijdragen/talentontwikkeling/de-match-factor-
begeleidingsgesprekken 
2d. Hennissen, P. (2016). Kwaliteitsslag voor behoud beginnende leerkrachten. Webtijdschrift EAL. 
http://www.educatieveagendalimburg.nl/bijdragen/leraren/kwaliteitsslag-voor-behoud-beginnende-
leerkrachten 

 
3. Overige bijdragen en producten 

 
3a. Hennissen, P.  (2016). De organisatie van de begeleiding en beoordeling van het werkplekleren. 
Utrecht: Steunpunt Opleidingsscholen (PO-Raad/VO-Raad). 

 
4. Promoties (concept onderzoeksaanvraag is ingediend bij Zuyd; niet ontvankelijk 

verklaard) 
 
 
Onderdeel 4. Resultaten voor Beroepspraktijk en Maatschappij 
 
Geef een genummerd 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 schriftelijke bijdragen (rapporten, adviezen) en fysieke producten (artefacten, 
prototypen, modellen).  
Denk vervolgens aan mondelinge bijdragen (lezingen, congresbijdragen, demonstraties 
en dergelijke).  
Als laatste vragen we gewonnen prijzen te vermelden. 
 

1. Schriftelijke of fysieke bijdragen 

http://www.lerarenopleider.nl/velon/wp-content/uploads/2015/11/De_kernopgaven_van_de_lerarenopleidingen_20151110-DEF2.pdf
http://www.lerarenopleider.nl/velon/wp-content/uploads/2015/11/De_kernopgaven_van_de_lerarenopleidingen_20151110-DEF2.pdf
http://www.educatieveagendalimburg.nl/bijdragen/leraren/leraarsnesten-opleiden-van-leraren-op-de-werkplek
http://www.educatieveagendalimburg.nl/bijdragen/leraren/leraarsnesten-opleiden-van-leraren-op-de-werkplek
http://www.educatieveagendalimburg.nl/bijdragen/talentontwikkeling/de-match-factor-begeleidingsgesprekken
http://www.educatieveagendalimburg.nl/bijdragen/talentontwikkeling/de-match-factor-begeleidingsgesprekken
http://www.educatieveagendalimburg.nl/bijdragen/leraren/kwaliteitsslag-voor-behoud-beginnende-leerkrachten
http://www.educatieveagendalimburg.nl/bijdragen/leraren/kwaliteitsslag-voor-behoud-beginnende-leerkrachten
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- 1a. Feedback op nieuw te verschijnen boek Uitgeverij Coutinho ‘Reflecteren’ (door I.Pauw; juni 

2016) 
- 1b. Reviewen artikel uit vaktijdschrift van de vereniging voor lerarenopleiders (VELON) – 

september 2015 
- 1c. Reviewen artikel uit wetenschappelijke internationaal tijdschrift European Journal of 

Teacher Education (EJTE) – december 2015. 
- 1d. Reviewen artikel uit wetenschappelijk internationaal tijdschrift Teaching and Teacher 

Education (TATE) – juni 2016. 
- 1e. Reviewen proposals t.b.v internationaal congres EAPRIL in november 2015 
- 1f. Reviewen proposals t.b.v internationaal congres ATEE in augustus 2016 

 
2. Mondelinge bijdragen 

 
Presentaties voorjaar 2016 

- 2a. Paul Hennissen. Scenario’s voor Opleiden in de School. PO-Raad, Utrecht, 21 juni (20 deelnemers) 
- 2b. Paul Hennissen. ‘Development of (new) teachers in the workplace.’ Presentatie voor PhD-

studenten van de University of Mary Hardin-Baylor. 15 juni te Sittard (25 deelnemers) 
- 2c. Corry Ehlen & Paul Hennissen. The Co-Creation-Wheel is spinning: Application of the wheel in 

CoPs in academic primary schools in the Netherlands. University Forum for Human Resource 
Development, 7 juni 2016 te Manchester. 

- 2d. Paul Hennissen & Chris Kroeze. Begeleiden en beoordelen toekomstbestendig. Presentatie tijden 
het Jaarcongres Steunpunt Opleiden in de School. 31 mei te Vianen. (30 deelnemers) 

- 2e. Onderzoeksmiddag Veldwerk. Organisatie lectoraat ism Leerlandschap met Communities. 11 mei 
te Sittard (300 deelnemers) 

- 2f. Hoefnagels, A., Graus, M., Broek, van de A., e.a. Curious People crossing borders: learning by 
reflective blogging. Jaarcongres VH, 21 april te Rotterdam. 

- 2g. Emily van Gool over doorbraakproject & Marco Buijsers over CoPs; EAL voor delegatie Ministerie 
OC&W & PO-CO-Raad. 15 april te Obbicht. 

- 2h. O.l.v. Paul Hennissen ronde tafelgesprek betreffende ‘het leren en innoveren in communities’. 
Start-Up bedrijvendag 3 maart te Sittard. 

- 2i. Henk Acampo, Rick Kierkels, Dennis Wetzels, Paul Hennissen, Frank Crasborn. Symposium 
‘Community of Practice als voertuig voor ontwikkeling‘ tijdens het VELON-congres. 4 februari te 
Brussel. 

- 2j. Paul Hennissen Organisatie van het begeleiden en beoordelen 
van het werkplekleren, Opleiden in de School , Steunpunt OidS PO Raad. 18 januari te Utrecht. 

 
Presentaties najaar 2015  

- 2k. Wilmie Jenniskens, Paul Hennissen, Henk Acampo, Ankie van de Broek, Marcel Graus, Jack Meis. 
Symposium ‘Leren en Innoveren in Communities en 21ste vaardigheden’. Kennis-in-bedrijf-dag Zuyd 
Hogeschool. 26 november te Heerlen. 

- 2l. Paul Hennissen. Start doorbraakproject beginnende leerkrachten EAL. 16 oktober te Sittard. 
- 2m. Paul Hennissen. ‘De weg omhoog of de weg omlaag’. Presentatie voor PO-bestuurders omtrent 

Beginnende leerkrachten. 3 oktober te Berg en Dal. 
 

3. Overige bijdragen voor de beroepspraktijk 
 
Regionaal / Zuyd 
3a. Gesprek MT dNP met gedeputeerde Hans Theunissen en medewerkers provincie; 24 maart 
2016 te Sittard. 
3b. Vertegenwoordiging van Zuyd Hogeschool in de stuurgroep van de Educatieve Agenda 
Limburg. (6x per jaar) 
3c. Jaarlijks overleg met elk der 9 besturen PO (CvB-lid en lid coördinatiegroepleden project 
“Versterken Samenwerking” omtrent voortgang project. 
3d. Gesprek met Paul Jungbluth omtrent zijn onderzoek naar achterstanden in het Limburgse 
onderwijs (4 november 2015 te Sittard). 
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3e. Organiseren bijeenkomst rondom ‘Professionele Leergemeenschappen’ voor directeuren en 
kartrekkers van 40 CoP-scholen. (7 januari) 
3f. Deelname aan kernteam Zuyd Innoveert. 

 
Landelijk 
3g. Gesprekken op landelijk niveau omtrent de doorontwikkeling van Opleiden in de School: als 
lid van de landelijke voorlopersgroep Opleiden in de School (4x per jaar bijeenkomst), ingesteld 
door de minister. 
3h. Gesprekken op landelijk niveau omtrent de doorontwikkeling van Opleiden in de School: in 
opdracht van de PO-Raad Steunpunt ‘Opleiden in de School’ (4x per jaar) 
3i. Gesprekken op landelijk niveau omtrent de ontwikkeling van het register voor 
lerarenopleiders o.l.v. de beroepsvereniging VELON. 
3j. Gesprekken als ‘Kritische Lectoren’ rondom actuele ontwikkelingen omtrent de 
lerarenopleidingen (5x per jaar in Utrecht) 
3k. Gesprek met OU (Wim Didderen) en docenten Nederlandse Antillen en feedback op 
voorgestelde organisatieopzet (Paul Vermeulen) rondom het professionaliseren van 
leerkrachten (oktober 2015 en voorjaar 2016 te Sittard). 
 

4. Prijzen 
 

 
Onderdeel 5. Aantoonbaar gebruik en aantoonbare erkenning van producten 
 
In lijn met het BKO, waarin naast input en output ook outcome van onderzoek van 
belang is, wordt gevraagd om voor elk van de drie gebieden het aantoonbare gebruik en 
de aantoonbare erkenning van de producten aan te geven. Kies voor elk van de drie 
gebieden één product en beschrijf van dat product hoe dit in het betreffende gebied 
gebruikt wordt. Beschrijf daarnaast de aantoonbare erkenning van één product. Naast 
het noemen van een getal, bestaat hier dus de ruimte voor een kwalitatieve 
beschrijving.  
 
Aantoonbaar gebruik en erkenning van één product in het gebied Onderwijs en professionalisering van 
docenten 
 

Beschrijf het product :  
Binnen de onderzoekslijn ‘Kwaliteit van opleiders’ wordt er een training, bestaande uit 7 
dagdelen, verzorgd omtrent begeleidingsvaardigheden voor mentoren (dit zijn 
leerkrachten in de klas die studenten begeleiden). 

 
Beschrijf het aantoonbaar gebruik:  
Het afgelopen jaar zijn 6 groepen van 17 leerkrachten (100 in totaal) getraind. Studenten 
merken direct dat mentoren ander gedrag vertonen. 
Beschrijf de aantoonbare erkenning:  
Uit de onderzoeksevaluaties blijkt dat de waardering gemiddeld 4.5 op een 5-puntsschaal is.  

                                                                                                                                                          
Aantoonbaar gebruik en erkenning van één product in het gebied Kennisontwikkeling 
 

Beschrijf het product :  
Het MERID-model als middel om rollen van deelnemers in gesprekken in kaart te brengen. 
MERID betekent MEntor Roles In Dialogues; de rol die mentoren (werkplekbegeleiders) 
vervullen in gesprekken met leerkrachten in opleiding. 

 
Beschrijf het aantoonbaar gebruik:  
In een Zwitserse (Futter, 2016) dissertatie is gebruik gemaakt van het MERID-model.  
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Beschrijf de aantoonbare erkenning: 
In een Zwitserse (Futter, 2016) dissertatie is gebruik gemaakt van het MERID-model.  

 
Aantoonbaar gebruik en erkenning van één product in het gebied Beroepspraktijk en maatschappij 
 

Beschrijf het product :  
Werken in ‘Communities of Practice’ binnen scholen. In elke CoP-school werkt een groep, 
bestaande uit leerkrachten, studenten en opleider, aan een urgent schoolprobleem op een 
onderzoekende wijze. 

 
Beschrijf het aantoonbaar gebruik:  
Er zijn nu 40 scholen die op deze wijze werken. Dat is meer dan de helft van het totale 
aantal opleidingsscholen waarmee de opleiding samenwerkt. 
Beschrijf de aantoonbare erkenning: 
Er zijn niet-opleidingsscholen die ook op deze wijze hun professionalisering inrichten. Er 
zijn opleidingsscholen die niet 1 CoP inrichten, maar alle leerkrachten in CoPs laten 
werken en professionaliseren.  

 
 
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 2015/2016 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 2015/2016 en realisatie): 

Tekst:  
De bijdrage die het lectoraat kan bieden ligt op het leerproces van mensen bij het realiseren van productdoelen. 
Het lectoraat werkt intensief jaarlijks samen tijdens de KIB-dag met Applied Science en CHILL onder het thema 
‘Samen leren en innoveren in communities’. In november 2015 werd het gezamenlijk symposium bezocht door 
150 deelnemers uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid. 

 
 
 
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. Aanbevelingen van visitaties dienen hier ook 
meegenomen te worden.  
 
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 het vigerende lectoraatsplan: 

Tekst: (Tabel 1, doel 14 en 19) 
14. Het onderzoeksprogramma en de werkwijze van het lectoraat zijn bekend bij de betrokkenen via 
nieuwsbrieven, presentaties, gesprekken, etc. Omtrent de praktijkrelevantie vindt er jaarlijks overleg plaats met 
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directeuren en bestuurders van PO, en omtrent de wetenschappelijke relevantie met onderzoekers van UM en 
OU. 
Het afgelopen jaar is er een klankbordgroep ingericht met onderzoekers en bestuurders, een website met alle 
informatie ontwikkeld, etc. Verdere ontwikkeling vindt plaats via allerlei communicatiemedia. Het lectoraat 
heeft een aparte communicatiemedewerker in dienst voor 0,2 fte. 
 
19. De borging van de kwaliteit van het werk van het lectoraat is beschreven waarbij de tevredenheid van het 
beroepenveld nadrukkelijk wordt meegenomen. 
De kwaliteitsborging maakt deel uit van bestaande instrumenten. Verdere doorontwikkeling is nodig. De 
kwaliteitsborging zou een boost kunnen krijgen door dit samen met andere lectoraten op te pakken, zowel met 
de onderwijslectoraten bij Zuyd als landelijk. 

 
 
Onderdeel 8. Financieel 
 
Vermeld de inkomsten van het lectoraat voor onderzoek in 2015/2016. Indien mogelijk 
verzoeken wij u de voornemens jaarplan 2016/2017 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 2015/2016           Voornemens jaarplan 2016/2017        

1. Inkomsten 1ste geldstroom  159 220 
2. Inkomsten 2de geldstroom  92 178 
3. Inkomsten 3de geldstroom 2 2 
4. Overige middelen voor onderzoek 
die niet vallen onder voorgenoemde 
categorieën. 

  

Totaal 1 t/m 4 254 400 
 
Toelichting (vermeld ook duidelijk de verschillen tussen voornemens 2015/2016 en realisatie daarvan):  

Eerste geldstroom  
In 2016-2017 zijn er t.b.v. twee promotietrajecten extra financiën beschikbaar binnen het 
lectoraat. Het budget is ipv 150K nu 200K. (Dit is bekostigd op basis van de landelijke 
afspraak rondom bekostiging Pabo’s na de MBO-maatregel.) Bovendien participeert de 
lector in het nieuwe ZOEC voor 20 K. 
Tweede geldstroom 
Daarnaast is het lectoraat de hoofdverantwoordelijke binnen het doorbraakproject van de 
Educatieve Agenda Limburg en is er een project in het kader van de KIEM-regeling 
goedgekeurd. 

                                                                                                                                                                      
Consequenties verschillen voor het volgende jaarplan 2016/2017: 

Tekst: Meer aandacht voor de volgende doelen 
- Doel 17: Meer aandacht voor onderzoekslijn 1 (curriculum) en 3 (kwaliteit 

opleiders) i.v.m. de promotietrajecten van twee kenniskringleden. 
- Doel 17: Aandacht voor computational thinking in het onderwijs als 

21eeuwse vaardigheid via de KIEM-regeling, en daarmee een inhoudelijke 
bijdrage leveren aan de vernieuwing en samenwerking met het onderwijs 
in de regio. 

- Doel 2: Volle aandacht voor onderzoekslijn 1 ‘ontwikkeling van een 
curriculum voor beginnende leerkrachten’ in het kader van het 
doorbraakproject van de EAL, inclusief onderzoek. 

- Doel 4/5: Onderzoek naar de economische meerwaarde van het werken 
in CoPs op scholen (passend binnen onderzoekslijn 2). 
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- Doel 4/5: Aandacht voor en onderzoek naar de doorontwikkeling van 
instrumenten voor het leren in CoP in de vorm van het Co-Creatie-Wiel. 

 
 
 
Onderdeel 9. Personele inzet 
 
Vermeld de personele inzet in het lectoraat voor onderzoek in 2015/2016. Indien mogelijk 
verzoeken wij u de voornemens jaarplan 2016/ 2017 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 2015/2016                                              Voornemens Jaarplan 2016/2017 
   Aantal personen   fte’s       Aantal personen                        fte’s                                   

1. Lectoren     
- Gepromoveerde 

lectoren  
1 0,8 1 0,8 

2. Docenten en 
andere 
onderzoekers 

8 (en meer) 1,7  10 (en meer) 1,3 

- Waarvan 
gepromoveerd 

0  1  

3. Promovendi 0  2 0,8 
4. Ondersteuners 2 0,4 2 0,4 

Totaal 1 t/m 4 11 2,9 14 3,3 
 
 
Toelichting (vermeld ook duidelijk de verschillen tussen voornemens 2015/2016 en realisatie 
daarvan): 

Tekst:  
- Twee kenniskringleden staan op het punt om te starten met een promotietraject. 

Daardoor verschuiven fte’s van punt 2 naar punt 3. 
- Twee onderzoekers (een gepromoveerd) participeren in het KIEM-project voor 0,2. 

 
Consequenties verschillen voor het volgende jaarplan 2016/2017: 

Tekst: Dubbele formatie voor het promotietraject van beide kenniskringleden. 
                                                                                                                                                              
 
Geef aan wie u contactpersoon bij F&C en HR is: 

F&C: Pascal Limpens 
 

HR: Sandy Puts 
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Bijlage: definities financiële en personele inzet conform BKO 
  
 

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

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. 
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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 verrichten 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. 

 
 


	Beoogde resultaten lectoraat (zie bijlage 5 in Strategisch Beleidsplan)

