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Nieuwsbrief
Van de voorzitter

Nederland kennisland, jazeker. Hoewel zojuist bekend is
geworden dat onze universiteiten op de internationale ranking
een paar plaatsen zijn gezakt doen we het over het algemeen
gesproken goed. De oorzaken van het zakken op de ranking zijn
te divers om daaruit conclusies te trekken als het om niveaus
van onze onderwijsinstellingen gaat.
Het zette mij echter wel aan het denken. Wanneer zijn
onderwijsinstellingen goed bezig? De meest bekende
voorbeelden hebben een langjarige traditie van uitstekend
onderwijs door de beste docenten en als gevolg daarvan een
goed gevulde onderzoekportefeuille met vaak baanbrekende
gevolgen, zoals het aantrekken van toppers tot en met de uiteindelijke beloning: nobelprijswinnaars.
Cambridge, Colombia, Groningen, Harvard, Oxford, de Sorbonne, noem maar op;-)
Voor ons lectoren, aangetrokken om het praktijkgerichte onderzoek in het hbo vorm te geven, is er
mijns inziens wel een trend te ontwaren. Met een grote disclaimer dat het een trend is die ik uit mijn
eigen praktijk haal en daarmee N zo’n beetje 1 is (voor een jurist meestal afdoende…) geef ik deze
grofweg weer.
Toen ik in 2004 begon als lector waren we vooral bezig de buitenwereld naar binnen te halen. Later
werd er meer aandacht geschonken aan de professionalisering van de docenten en de verbetering
van de onderzoekvaardigheden van studenten en nu zijn we aanbeland in het stadium dat innovatief
en toponderwijs centraal staat. Een omgekeerde beweging dus van de grote voorbeelden die eerder
de revue passeerden.
Of die omkering goed is of niet laat ik in het midden, maar feit is wel dat goed onderwijs, goede
studenten aantrekt, goed alumni beleid bevordert, goede docenten en onderzoekers behoudt en
daarmee uiteindelijk aantrekkelijk wordt voor onderzoeksopdrachten uit de buitenwereld. Links of
rechtsom ben ik blij dat wij ons nu structureel bezighouden met ons hoger beroepsonderwijs. In 2004
moest ik daar bij het CvB nog om vechten….
Eric van de Luijtgaarden
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Passende methodologie voor praktijkgericht ontwerponderzoek
Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA heeft aan Hogeschool Utrecht en het Network
Applied Design Research gevraagd een project te doen rondom passende methodologie voor
praktijkgericht ontwerponderzoek.

Lees meer

Themamiddag 19 april: regionale inbedding/verankering van lectoraten
Graag nodigen wij je uit voor de 2e themamiddag op 19 april in Leeuwarden die door het bestuur van
de Vereniging van Lectoren wordt georganiseerd. Wij willen met jou in gesprek over het thema
“regionale inbedding/verankering van lectoraten”.

Lees meer

Algemene ledenvergadering 30 november

30 november was de algemene ledenvergadering. Benieuwd wat er besproken is?

Lees meer

Hbo krijgt 25 miljoen euro extra voor praktijkgericht onderzoek
Lees meer
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Overleg met Vereniging Hogescholen
19 maart was er een overleg met de Vereniging Hogescholen. Deze punten zijn besproken:
• Studiedag regionale inbedding lectoren
• Postdoc-regeling-VL
• Toekomst praktijkgericht onderzoek VH-VvL
• Functiehuis lectoren

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
19 april themamiddag ‘regionale inbedding’
19 april Thoni Houtveen (Geletterdheid, Hogeschool Utrecht), afscheidscollege 'Leesstrategieën
versus achtergrondkennis?' v.a. 15:00 in Leerhotel het Klooster te Amersfoort
20 april Mauro Gallo (Aeres Hogeschool Wageningen), openbare les 'Leren van de natuur voor
duurzame oplossingen', vrijdagmiddag
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17 mei Nienke Bleijenberg (Proactieve Ouderenzorg, Hogeschool Utrecht), openbare les, v.a. 12:00
op de Uithof, Utrecht
24 mei Rick de Graaff (Hogeschool Utrecht), openbare les, v.a. 14:30 op de Uithof, Utrecht
20 juni Jeroen Onstenk (Hogeschool Inholland), afscheidsconferentie v.a. 13:00 bij Inholland den
Haag
Zie verder: https://www.lectoren.nl/activiteiten/lectorale-redes
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