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Nieuwsbrief
Van de voorzitter
Als lectoren hebben wij de taak, misschien wel het voorrecht, praktijkgerichtonderzoek te doen en te
leiden. De kracht van dit onderzoek ligt niet alleen in de
vernieuwing maar vooral ook in de toepasbaarheid. We doen
onderzoek voor en in samenwerking met het werkveld, zoals dat
zo mooi heet. Die verbinding is niet alleen inspirerend, maar
vaak ook dankbaar. Concrete verbeteringen van praktijken die
men in de alledaagse werkelijkheid terugziet. Voorbeelden zijn er
te over: betere zorgvoorzieningen, nieuwe
materiaaltoepassingen, duurzame oplossingen en juristen die
rechtszaken voorkomen in plaats van ze te voeren ;-).
Toch verdient zo’n verbinding ook een waarschuwing. In een
recente bijeenkomst van vele vertegenwoordigers van het
midden- en kleinbedrijf, waar ik bij mocht zijn, werd door deze
vertegenwoordigers nogal fel uitgehaald naar het opleidingsniveau. Nu vind ik, en velen met mij, dat
ons Nederlands onderwijsniveau gemiddeld gesproken en naar internationale maatstaven, goed is.
Mijn studenten zijn niet alleen goed juridisch onderlegd, maar weten eveneens creatieve oplossingen
te verzinnen voor problemen en kunnen deze zowel schriftelijk als mondeling goed overbrengen.
Vergeleken met de ons omringende landen in de Limburgse Euregio steken zij gunstig af tegen de
Belgische en Duitse juristen.
Maar terugkomend op de waarschuwing, roep ik collegae op om de focus niet alleen op het werkveld
te hebben, maar ook op het opleidingsniveau. Dit echter niet zozeer vakgericht, maar Bildungs-gericht.
Het is mijn ervaring dat een investering in, om een vergeten woord nog maar eens van stal te halen,
vorming, intellectueel en praktisch minstens even belangrijk is als gerichtheid op het beroep of de
praktijk. Die vorming is zo breed als mogelijk, studenten aanspreken (en het voorleven) op
bijvoorbeeld kennis van taal, geschiedenis en omgangsvormen is ook echte praktijkgerichtheid.
Dat lijkt me een van de (wellicht vergeten) kernen van het hoger beroepsonderwijs en -onderzoek. We
weten immers helemaal niet voor welke beroepen we onze studenten opleiden in de nabije en verre
toekomst. Daarom kunnen we beter ons onderzoek en onderwijs naast praktijkgericht ook
vormingsgericht maken.
Eric van de Luijtgaarden
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Welkom aan nieuw bestuurslid: Mariska van der Giessen
Voor mij is het hoger beroepsonderwijs een fantastische wereld waarin jonge
mensen echt volwassen worden, hun weg vinden in de samenleving en daar actief
een bijdrage aan gaan leveren. Ruim vier jaar geleden ben ik met mijn eerste
aanstelling als lector International Business en Management in Euregional
Perspective (Fontys International Business School, Venlo) deze wereld
binnengestapt en ik heb me nog geen dag verveeld.

Lees meer

Welkom aan nieuw bestuurslid Gerry Geitz
Mijn leven was, is en blijft onderwijs. Ik ga al sinds mijn jonge jaren ‘naar
school’, dat is nooit veranderd. Mijn rol in het onderwijs wel. Van leerling,
student, docent, naar leidinggevende en onderzoeker, maar in de
praktijk nog steeds een lerende.
Als lector bij Stenden Hogeschool heb ik een prachtige
onderzoeksopdracht, namelijk het doen van onderzoek naar ons
onderwijs. Zeker nu onze hogeschool gaat fuseren met een collega-hogeschool worden mijn
onderzoeksopdracht en onderzoeksomgeving alleen maar uitdagender. Er is ruimte en gelegenheid
om kritisch te kijken of we dat bereiken wat we beogen, welke interventies we kunnen vormgeven om
onze doelen nog beter te bereiken.

Lees meer

Algemene ledenvergadering 30 november
Ook dit jaar willen wij u weer graag vertellen wat wij het afgelopen jaar voor u gedaan hebben. En
natuurlijk zijn wij ook heel benieuwd naar uw mening en/of interesse over onderwerpen. Om dit met
elkaar te bespreken, houden wij op 30 november, na het SIA-congres, een algemene
ledenvergadering van 16.45 uur tot 17.30 uur.
Wilt u zich aanmelden voor de ledenvergadering? Stuurt u dan een e-mail naar
heleen@secretarialservices.nl of beantwoord deze mail.
Het SIA-congres is in Nieuwegein en u kunt zich hier aanmelden. (even naar onder scrollen voor het
aanmeldformulier)
Tijdens het SIA-congres geven wij een themasessie Promotierecht. Wij nodigen u graag uit hieraan
deel te nemen. U kunt zich hier niet voor inschrijven. Deze is waarschijnlijk van 14.30 – 15.15 uur.
Maar houdt u de website van SIA of van ons in de gaten voor de juiste tijd.
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Themasessie Promotierecht
Het huidige promotierecht (ius promovendi)
In Nederland hadden tot voor kort alleen hoogleraren het recht om de graad van Doctor toe te kennen
(ius promovendi). Sinds 1 september 2017 hebben ook andere gepromoveerde personeelsleden van
een universiteit dit recht. Art. 7.18, vierde lid WHW luidt met het in werking treden van de Wet
bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek sinds 1 september
2017:
Lees meer

BKE en SKE voor lectoren
Certificeren voor examenbevoegdheid
In oktober 2013 publiceerde een expertgroep in opdracht van de vereniging van Hogescholen een
voorstel voor een programma van eisen voor een basiscertificatie en seniorcertificatie examinering
(BKE / SKE). Het beleid geeft invulling aan verantwoord toetsen in het hoger beroepsonderwijs.
Lectoren hebben direct met examinering te maken, als zij betrokken zijn bij beoordeling van
eindscripties of bij beoordeling van studentenwerk in minoren of andere onderdelen van het
curriculum. Lectoren zijn indirect bij examinering betrokken, doordat bijgedragen wordt aan
onderwijsvernieuwing. Toetsing en examinering is een belangrijk onderdeel van curriculum
vernieuwing, of zou dat moeten zijn.
Lees meer

Nieuwe gedragscode wetenschappelijke integriteit ook geschreven voor hbo
Er rouleert op dit moment een concept voor een nieuwe gedragscode wetenschappelijke integriteit
geschreven in opdracht van de KNAW, de VSNU en de Vereniging Hogescholen. De bedoeling is dat
deze code de oude code van de KNAW vervangt maar ook onze eigen Gedragscode
praktijkgerichtonderzoek in het hbo (2010). We krijgen dan een code die van toepassing is op al het
wetenschappelijk onderzoek in Nederland, ongeacht of dat fundamenteel, toegepast of
praktijkgerichtonderzoek is. Vanuit de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Lectoren zat
lector Daan Andriessen van de Hogeschool Utrecht in de commissie.
Lees meer

OPROEP!!!
informatie delen over lectorale redes/openbare lessen/pgo-evenementen
Wie kan er van jouw hogeschool optreden als contactpersoon voor het secretariaat van de VvL om
informatie over lectorale redes en andere voor ons van belang zijnde evenementen te delen?
Graag aanmelden via secretaris@lectoren.nl.
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Congressen en lectorale redes
2 november Arjen van Klink, lector Next Strategy bij Hogeschool Rotterdam, houdt op 2 november
zijn openbare les
9 november Marlies van Steenbergen (Digital Smart Services) geeft haar openbare les aan de
Hogeschool Utrecht, v.a. 14.30 uur.
14 november Martijn Stuiver (lector Functioneel Herstel, Hogeschool van Amsterdam), verwelkomt u
voor zijn lectorale rede vanaf 15:30
30 november Het jaarlijkse SIA-congres, deze keer in Nieuwegein! http://www.regieorgaansia.nl/kalender/sia-congres-2017
7 december Saskia Wijsbroek en Micha de Winter geven hun openbare les i.h.k.v. het lectoraat Jeugd
bij de Hogeschool Utrecht, va. 14:30
25 januari Katarina Jerković-Ćosić (Innovaties in de preventieve zorg) geeft haar openbare les aan de
Hogeschool Utrecht, v.a. 13:00
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