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Van de voorzitter
Het is alweer even geleden sinds de laatste nieuwsbrief. Ondertussen is er in lectorenland
weer veel gebeurd. Er is een werkgroep bezig met het professioneel omschrijven van onze
functie en dit blijkt nogal een weerbarstig thema te zijn. Er zijn lectoren in allerlei soorten en
maten, in diverse salarisschalen en met variërende arbeidsovereenkomsten. Hogescholen
zijn in beginsel vrij in hun visie op deze belangrijke functie
en dat merkt men aan de diverse kleuren die lectoren
hebben. Essentieel is wel dat er een fundamentele
onderzoeksbasis is, dat de lector een boegbeeld in
haar/zijn vakgebied is en dat de verbinding tussen
onderwijs en onderzoek centraal staat. Samenwerken met
docenten en studenten is ook een kardinaal punt. Al met al
veel meer gericht op de hbo professional en de bijdragen
van een hogeschool aan de praktijk via gericht onderzoek
dan bijvoorbeeld de publicatie-prikkel die aan de
universiteit aan ‘ons soort mensen’ wordt gegeven.
Toch wordt het langzaamaan tijd dat de diversiteit samenkomt in één focus op
praktijkgericht onderzoek, dienstbaar aan onderwijs, student en samenleving. Een
ongelooflijk belangrijke focus, waar mijns inziens een enorme vraag naar is, getuige de vele
ondersteuningen die deze focus kreeg in de recent ervaren talloze openingen van het
hogeschooljaar in ons land. U zult zeggen is dat nog niet zo dan? Nee, zou mijn preliminaire
antwoord zijn, als we zien hoezeer er gerommeld wordt met aanstellingen,
functieomschrijvingen, rechtsposities en dergelijke dan is er nog een wereld te winnen.
Uiteraard hoort dat bij volwassenwording van de functie van de lector en in die zin hoort u
mij niet klagen, het is immers een van de redenen dat wij als vereniging bestaan. Maar als bij
een recent bezoek dat wij als bestuur brachten bij het ministerie van OCW nog opmerkingen
gepareerd moeten worden als, hebben jullie 15 of 20 post-docs in je onderzoeksgroep, dan
zinkt de moed soms heel even in onze lectorenschoenen.
Tegelijkertijd mocht ik afgelopen jaar in het buitenland als gast-professor werken met
studenten van verschillende (applied) science universiteiten in Europa, en dan merk je weer
hoe ver we vooroplopen als hogescholen, universities of applied sciences, in Nederland om
onze studenten juist de innovatiekracht voor hun beroep bij te brengen via praktijkgericht
onderzoek. Het past ons ook, we zijn immers innovatief, gericht op diverse verbinding en
sterk in het uitdragen waar we goed in zijn. Het ware mooi dat we komend jaar deze
kwaliteiten ook thuis erkend zouden zien in een strak geregelde (rechts-)positie van ons
mooie lector-vak.
Eric van de Luytgaarden, voorzitter
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Nieuwe gedragscode voor ons onderzoek
Op vrijdag 14 september is de nieuwe Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit
gelanceerd. Dit is een gezamenlijke code voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek van de
KNAW, Vereniging Hogescholen, VSNU, NWO, de TO2 federatie en de Nederlandse Federatie van
Universitaire Medische Centra. Daarmee is er voor het eerst één code voor al het wetenschappelijk
onderzoek in Nederland. Er is ook een Engelse versie beschikbaar. De code vervangt de oude KNAW
code en ook onze eigen Gedragscode praktijkgericht onderzoek in het hbo (2010). Vanuit de
Vereniging Hogescholen zat lector Daan Andriessen van de Hogeschool Utrecht in de
schrijfcommissie. Daan is ook lid van het bestuur van de Vereniging van Lectoren.

Lees meer

Is de functie associate lector een paard van Troje? Geef jouw mening.
Het bestuur vraagt haar leden om hun argumenten voor een advies aan een commissie van
de Vereniging van Hogescholen over de functieomschrijving van associate lector.
Het bestuur vindt het strategisch van belang om met de leden een sluitende argumentatie te
kunnen maken, waarmee de positie van de lector nu en in de toekomst veilig gesteld is. Nu
wordt een besluit genomen, waarmee de toekomst van het vak van lector in hoge mate
bepaald kan worden, in beperkende mate of juist in ondersteunende mate voor de lector en
de organisatie daar omheen.

Lees meer

Geen valorisatie maar doorwerking
Op 24 september werd het rapport 'Meer waarde met hbo' overhandigd aan Marcelis Boereboom,
directeur-generaal van het ministerie van Onderwijs en Bertholt Leeftink, directeur-generaal van het
ministerie van Economische Zaken. Het rapport is geschreven door een aantal auteurs uit het hbo in
opdracht van de Vereniging Hogescholen. Een van de auteurs was Daan Andriessen, vice-voorzitter
van de Vereniging van Lectoren.

Lees meer
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Oproep: Doe mee aan SKE voor lectoren
Certificeren voor examenbevoegdheid
Een deel van het werk van een lector bestaat uit het verbinden van praktijkgericht onderzoek via
bedrijven en organisaties aan het hoger beroepsonderwijs. Op die manier hoopt een lector bij te
dragen aan de noodzakelijke professionalisering van docenten en aan het opleiden van studenten.
Die opleiding heeft als uitdaging om zo goed mogelijk aan te sluiten op de snelle veranderingen in de
beroepspraktijk. En daar zit voor lectoren de uitdaging: praktijkgericht onderzoek levert kennis voor
bedrijven om zich te blijven aanpassen aan veranderingen, maar dan moet het onderwijs ook mee,
anders worden junior collega’s afgeleverd, die niet mee kunnen in die veranderingen.

Lees meer

Inspraak voor lectoren en onderzoekers
Hogescholen worden geleid door een College van Bestuur. Deze hebben de wettelijke verplichting om
hun beleid te laten toetsen door een medezeggenschap van medewerkers van hogescholen. Op
welke wijze worden de belangen van lectoren en onderzoekers vertegenwoordigd? Voor studenten en
medewerkers van Hogescholen is op centraal en op decentraal niveau geregeld dat instemming en
advies nodig is op een aantal onderwerpen, voordat een college van bestuur of een directeur van een
onderdeel een besluit kunnen nemen en uitvoeren. Voor deelname daarvan worden verkiezingen
gehouden.

Lees meer

Algemene ledenvergadering 17 december
17 december is de algemene ledenvergadering om 17.00 uur in Utrecht. Locatie volgt nog. Zet de
datum alvast in je agenda, want wij praten je dan graag bij over wat wij het afgelopen jaar voor jullie
gedaan hebben.
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Versterk ons bestuur voor nog meer daadkracht!
Omdat Daan Andriessen ons bestuur per 1 januari na 6 jaar verlaat, zijn wij op zoek naar een nieuw
bestuurslid.
Heb je altijd al mee willen praten over lectorale zaken? Ben je geïnteresseerd in wat er speelt?
Bezoek dan eens onze bestuursvergadering. Het is niet alleen interessant, het is ook nog eens
gezellig. Meld je aan bij Rogier Nijssen via secretaris@lectoren.nl.

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.

Congressen en lectorale redes

15 november themamiddag ‘regionale inbedding’ tijdens SIA-congres
Lees meer

