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Naar aanleiding van de algemene ledenvergadering
hebben we als bestuur van de VvL een survey onder
(associate) lectoren uitgezet. De resultaten van de survey
bespreken we in deze nieuwsbrief.

Benoeming hoogleraar
Eric van de Luijtgaarden
benoemd tot bijzonder
hoogleraar Preventive Law

Eric van de Luijtgaarden, voormalig voorzitter van de VvL,
bekleedt sinds 1 juni 2020 naast zijn lectorfunctie binnen
het lectoraat Preventive Law aan Zuyd Hogeschool ook de
positie als hoogleraar aan de Universiteit Maastricht.
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Evaluaties
Aan tafel bij de evaluatie van
Regieorgaan SiA
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De VvL wordt regelmatig gevraagd om input te geven en
mee te denken over de invulling van o.a. nationale
organen en financieringsinstrumenten. Dit gebeurt veelal
door in gesprek te gaan met bestuurders, waarin het
perspectief van lectoren naar voren komt. Hiernaast levert
de VvL ook regelmatig een bijdrage aan

Evaluatie NWO
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verschillende evaluaties. In deze editie brengen we
verslag uit van onze deelname aan de evaluaties van de
NWO en regieorgaan SIA.
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RESULTATEN LECTOREN SURVEY

APRIL 2020 |

De VvL l ui st er t naar haar l eden

Hoe moet de toekomstige invulling van de Vereniging van Lectoren eruit
gaan zien? Dat was de hoofdvraag in de online enquête die lectoren,
associate lectoren en niet-lectoren de afgelopen tijd invulden. Hierbij
delen we graag de belangrijkste uitkomsten met jullie.

Aanleiding voor de online enquête was de jaarlijkse ledenvergadering op
31 januari 2020, waarin het bestuur van de VvL haar ideeën over
mogelijke activiteiten presenteerde. “We waren het er al snel over eens
dat we deze herziening van de activiteiten wilden toetsen aan de wensen
van onze leden”, vertelt de kersverse VvL-voorzitter Mariska van der
Giessen. “Zo gezegd, zo gedaan.”
Via een online enquête inventariseerde het bestuur de wensen,
behoeften en verwachtingen die lectoren hebben ten aanzien van de
vereniging. “Via de persoonlijke netwerken van onze leden hebben we
de enquête zo breed mogelijk uitgezet”, legt Mariska uit. “Ook via onze
nieuwe LinkedIn-groep hebben we heel wat respons kunnen ophalen.”
In totaal werd de enquête door 67 mensen ingevuld, waarvan 57
lectoren, twee associate lectoren en 6 mensen die geen lector of
associate lector waren. Van de respondenten waren 29 mensen lid van
de VvL. Mariska: “Deze groep stelden we een aantal vragen die specifiek
op de VvL waren toegespitst. De andere deelnemers werden direct naar
het algemene vragendeel geleid.”

Belangenbehartiging en netwerk-functie
De vragen die betrekking hadden op de
verwachtingen ten aanzien van het
lidmaatschap wezen uit dat twee meningen
dominant waren. “Ten eerste vonden de
respondenten dat onze vereniging als
belangrijkste taak de belangenbehartiging
van lectoren en lectoraten zou moeten
hebben”, vertelt Mariska.

Mariska van der Giessen
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vervolg De VvL luistert naar haar leden
“Hierbij stonden aspecten als het volgen van landelijke
ontwikkelingen en het ‘samen sterk’ opkomen voor de rol en taken van
lectoren en lectoraten centraal. Ook het verstevigen van de rol als
lector werd vaak genoemd.”Sommige respondenten lichtten het begrip
van belangenbehartiging nog verder toe. Mariska: “Zij doelden
hiermee op een gezamenlijke lectoren-stem die zowel op
politiek/landelijk niveau als ook binnen hogescholen moet worden
gehoord.”

De Vereniging van Lectoren
als belangenbehartiger en
lectoren-netwerk.
Bijna even vaak als de taak belangenbehartiging werd het netwerkaspect als taak van de vereniging genoemd. Mariska: “Men verwacht
van onze vereniging dat je andere lectoren (buiten de eigen
hogeschool) tegenkomt, dat er zowel vakinhoudelijke als ook
methodische verbinding en kennistransfer plaatsvindt en dat nieuwe
samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan. De termen ‘uitwisseling’
en ‘verbinding’ werden het meest vaak genoemd als redenen voor het
lidmaatschap.”
Betere zichtbaarheid
Alle lectoren, ongeacht of ze lid zijn van de VvL, konden vragen
beantwoorden over de inhoud, de doelstellingen, de activiteiten en de
rol van een vereniging. In totaal gaven 57 lectoren hier hun input. “De
activiteit ‘mee-ontwikkeling van landelijk beleid lectoraten en
praktijkgericht onderzoek’ werd als hoogste gerankt”, wijst de
voorzitter. “Dit sluit aan bij de punten die door respondenten eerder
werden genoemd, zoals ‘belangenbehartiging’ en ‘lobbywerk’. Verder
scoorde het voorgestelde punt ‘lectoren leren van lectoren’ hoog. Dat
verbaast ons niet, want ook de punten ‘kennisdelen’ en ‘verbinden’
kregen hoge scores.”
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vervolg De VvL luistert naar haar leden
De concrete voorstellen van de VvL over mogelijke lectoraatsoverstijgende thema’s op het gebied van professionalisering werden
door de meeste respondenten als ‘goed’ beoordeeld. Mariska: “Aan
het eind van de enquête hadden de respondenten de gelegenheid
om nog aanvullende suggesties voor ons in te vullen. Die gingen
veelal over een betere zichtbaarheid van de VvL, betere
communicatie en het meer zichtbaar maken van (nieuwe) lectoren.
Punten die we zeker mee gaan nemen.”

Grafiek 1: Samenvatting resulaten lectoren-survey: wensen en doelstellingen
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vervolg De VvL luistert naar haar leden
Tevredenheid over lidmaatschap
Deelnemers konden via een ranking aangeven hoe tevreden ze waren
over hun lidmaatschap. Mariska: "De uiteindelijke score komt uit op
'matig tevreden'. Toch gaf bijna de helft van de deelnemers aan
lidmaatschap van de VvL wel aan te bevelen." Op de vraag of er ook
andere personen lid zouden mogen worden van de VvL vonden 7
respondenten dat de VvL alleen voor lectoren open zou moeten staan.
Een overgrote meerderheid gaf aan ook associate lectoren als lid te
willen zien.

Grafiek 2: Samenvatting resulaten lectoren-survey: lidmaatschap

Hoe nu verder?
De VvL-voorzitter is tevreden met de uitkomsten van de enquête. “Ik
wil iedereen die de tijd heeft genomen om deze vragenlijst in te
vullen heel erg bedanken. Velen hebben goeddoordachte en zeer
waardevolle antwoorden gegeven, die ons een frisse blik op ons
bestaansrecht, onze toekomstige invulling en op onze prioriteiten
qua activiteiten hebben geven.”
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vervolg De VvL luistert naar haar leden
De komende maanden gaat het bestuur van de VvL aan de slag met een
actieplan, waarin concrete activiteiten worden uitgewerkt, zoals
verbetering van de communicatie en professionalisering. “Daarnaast
blijven we aanspreekpunt, belangenbehartiger en spreekbuis voor alle
lectoren in Nederland”, benadrukt Mariska. “Maar een vereniging is
niets zonder haar leden. Daarom willen we als bestuur nog beter
communiceren met onze leden.”
Om die communicatie te verbeteren, ontvangen alle leden een
regelmatige update in de vorm van een nieuwsbrief. “Ook zullen we
mogelijk oproepen doen om mee te denken over bepaalde thema’s die
lectoraats-aangelegenheden en/of praktijkgericht onderzoek betreffen”,
verklapt de voorzitter. “We willen meer op de input vanuit onze leden
bouwen als het gaat om de formulering van meningen en of het maken
van statements. Vandaar dat we iedereen vragen om zelf punten in te
brengen, te reageren, ons op zaken te attenderen en de verbinding te
zoeken in onze nieuwe LinkedIn-groep.”

Dr. Mariska van der Giessen
Voorzitter VvL
Lector Internationaal Ondernemen, NHL Stenden Hogeschool
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ERIC VAN DE LUIJTGAARDEN BENOEMD TOT
BIJZONDER HOOGLERAAR PREVENTIVE LAW
Sinds 1 juni dit jaar mag bestuurslid Eric
van de Luijtgaarden zich naast lector ook
hoogleraar Preventive Law aan de
Universiteit Maastricht noemen. Binnen dit
tamelijk nieuwe wetenschapsgebied legt
hij de basis voor wetenschappelijke
borging van best practices om juridische
problemen te voorkomen.

In Nederland is Eric van de Luijtgaarden
de expert op het terrein van Preventive
Law. Sinds 2011 is hij als lector
Preventive Law verbonden aan Zuyd
Hogeschool. “Al enige tijd werken we
samen met de faculteit der
rechtsgeleerdheid van de Universiteit
Maastricht”, vertelt Eric. “Daarbij staat
het uitwisselen van ervaringen met
curriculumvernieuwing en de doorstroom
van hbo-juristen naar de universiteit
centraal.”
Daarnaast richt Eric zich als lector samen
met het werkveld op het verzamelen van
best practices om juridische problemen
te voorkomen. Om deze
praktijkvoorbeelden wetenschappelijk te
borgen, is Eric benoemd tot bijzonder
hoogleraar Preventive Law. “Als
bijzonder hoogleraar wil ik deze unieke
propositie in de regio versterken.
Juristen uit Limburg worden niet alleen
opgeleid om juridische problemen op te
lossen, maar veel beter nog: we leiden ze
op om deze problemen te voorkomen.”
Eric van de Luijtgaarden
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vervolg Eric van de Luytgaarden benoemd tot
bijzonder hoogleraar preventive law
Ook het Limburgse werkveld vraagt om
juridische hbo- en wo-professionals die
gezamenlijk optrekken om de toegang tot het
recht beter te bedienen. Eric: “Dit noemen we
de T-shaped lawyers, studenten die de
maatschappelijke context van het recht
begrijpen en over 21e-eeuwse juridische
vaardigheden beschikken.”
Tot slot richt Eric zich op de implementatie
van legal tech applicaties in de digitale
economie, voor zover deze kunnen bijdragen
aan het voorkomen van juridische problemen.
“Mijn doel is om onderwijs te ontwikkelen en
te verzorgen in vakgebieden die bijdragen
aan de academische ontwikkeling van
Preventive Law.”
Prof.dr.mr. Eric van de Luijtgaarden
Lector Preventive Law,
Zuyd Hogeschool

Benieuwd naar het lectoraat van
Eric?
Kijk op:
www.zuyd.nl/onderzoek/lectora
ten/preventive-law

Meer weten over de
benoeming?
Kijk op:
www.maastrichtuniversity.nl/nl/
over-deum/faculteiten/rechtsgeleerdhei
d
www.preventivelaw.nl
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AAN TAFEL BIJ DE EVALUATIE VAN
REGIEORGAAN SIA
Hoe ervaren wij als lectoren de opzet, de eisen en de praktische
procedures rondom onderzoeksfinanciering bij Regieorgaan SIA?
Die vraag stond centraal tijdens de tweede evaluatieronde, waarin
het regieorgaan benieuwd was naar haar rol binnen praktijkgericht
onderzoek aan hogescholen. Voorzitter Mariska van der Giessen
schoof graag aan tafel om de inbreng en standpunten van de
Vereniging van Lectoren te delen.

Regieorgaan SIA werd in 2013 opgericht door het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en diverse partners. Het regieorgaan
kreeg als opdracht om vraaggestuurd praktijkgericht onderzoek van
hogescholen te versterken en te vernieuwen. In 2017 werd deze
doelstelling voor het eerst geëvalueerd. Dit jaar volgde de tweede
evaluatieronde. "In de rol als voorzitter van de VvL werd ik gevraagd om
onze ervaringen met praktijkgericht onderzoek in samenwerking en
contact met SIA toe te lichten", vertelt Mariska. "Naast financiering van
onderzoek kwam ook de netwerkfunctie van SIA in het gesprek naar
voren. Ter voorbereiding op het gesprek had ik onze standpunten en
ervaringen met de andere VvL-bestuursleden afgestemd. In deze
nieuwsbrief zetten we de belangrijkste punten van het gesprek op een
rijtje."
Onderzoeksfinanciering

Mariska van der Giessen
mariska.van.der.giessen@
nhlstenden.com

Op het gebied van onderzoeksfinanciering stelt de
VvL dat zowel groot- als kleinschalige financiering
voor praktijkgericht onderzoek voor hboinstellingen een vervolg moet krijgen.Mariska: “Ik
heb wel kritische kanttekeningen gemaakt m.b.t.
de communicatie en de procedures van calls en de
procedures rondom goed- en afkeuringen van
ingediende projectaanvragen.” Ondanks de
kritische vooral procesmatige details staat de VvL
positief tegenover de (regionale)
voorlichtingsactiviteiten van SIA en de relatief
geringe administratieve last in de
aanvraagprocedures.
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vervolg Aan tafel bij de evaluatie van Regieorgaan SIA
Mariska: “Op grote lijnen pleiten we voor een continuering van
projectfinanciering, waarbij financiering van alleen hogescholen (in
combinatie met externe partijen zoals MKB of overheid) ook een plek
zou moeten houden. Een samenwerking met universiteiten kan in
principe ook, maar is niet altijd even wenselijk, nodig of mogelijk als
we kijken naar projectinhoud en mogelijke output.”
Netwerkfunctie
Betreffende de netwerkfunctie van SIA heeft de VvL een positief
beeld van het werk van SIA. Mariska: “SIA kan gelden als een
landelijke verbinder in praktijkgericht onderzoek tussen lectoren.
Daarvoor zou het goed zijn om nog nauwer met elkaar samen te
werken en nog regelmatiger afstemming te zoeken. Ook op het
gebied van het creëren van een landelijk praktijkgericht
onderzoeksnetwerk kunnen we onze krachten nog beter bundelen.
Alles staat en valt op dit gebied met communicatie, transparantie en
zichtbaarheid.”
Inhoudelijke doelstellingen en inbreng
Betere afstemming op het gebied van methodologie van
praktijkgericht onderzoek, de kwaliteitscontrole op praktijkgericht
onderzoek en het opbouwen van capaciteit van en voor
praktijkgericht onderzoek staat binnen regieorgaan SIA hoog op het
prioriteitenlijstje. "Ook willen we verder in gesprek gaan over
loopbaanperspectieven voor postdocs en lectoren", vult Mariska aan.
Daarnaast blijft het thema derde cyclus binnen lectoraten en de
samenwerking met universiteiten hoog op de agenda van de VvL
staan. Mariska: "Ook thema’s als de maatschappelijke relevantie en
de aansluiting van het bedrijfsleven bij praktijkgericht onderzoek
blijven in de toekomst relevant en zullen we in contact met SIA
steeds naar voren brengen."

VvL nieuwsbrief juni2020 | pagina 10

EVALUATIE NWO
Er is een duidelijke maatschappelijke
behoefte aan praktijkonderzoek. De praktijk
vraagt hogescholen om de brug te slaan
tussen de laatste wetenschappelijke
inzichten vanuit de universiteit en op basis
hiervan met praktische oplossingen te
komen voor bedrijven en overheden. Een
groeiende vraag die de Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek (NWO) ook in de praktijk merkt.
Om onze zienswijze en standpunten te delen,
participeert de Vereniging van Lectoren in
de Evaluatiecommissie NWO.

De minister van OC&W heeft eind 2019 de
Evaluatiecommissie NWO ingesteld onder
voorzitterschap van Alexander Rinnooy Kan.
Deze commissie heeft als taak NWO te
evalueren over de periode 2014-2018 en
aanbevelingen te doen voor de periode
2019-2022. Het bestuur van de Vereniging
van Lectoren is benaderd om deel te nemen
aan een evaluatiesessie rondom de
verhouding tussen WO en HBO met
betrekking tot onderzoek. "Een reactie
vanuit de Vereniging van Lectoren is
belangrijk omdat in het
subsidieverleningsproces de lectoren van
wezenlijk belang zijn en ook als ‘dragers’
van onderzoek binnen het HBO worden
gezien", legt VvL-bestuurslid Jack
Doomernik uit.

Jan Jurriëns

Onvoldoende her- en erkenning
Voor praktijkgericht onderzoek is onder de
vlag van de NWO regieorgaan SIA in het
leven geroepen. “Met SIA hebben we als
hogescholen een eigen identiteit”, knikt
Jack.

Jack Doomernik
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vervolg Evaluatie NWO
“De gerichte subsidies, het instellen van lectorenplatforms en de
post-doc-regeling zijn voor het HBO waardevolle instrumenten
gebleken. Hogescholen hebben meer dan universiteiten een
regionale focus, beschikken over een uitgebreid netwerk en maken
deel uit van het lokale innovatie ecosysteem. Als hogescholen
vervullen wij een wezenlijke rol in de onderzoeksketen, die nog
onvoldoende wordt herkend en erkend. Werk aan de winkel dus.”
vult Jan Jurriëns aan.
Op zoek naar waardering
Binnen de NWO is praktijkgericht onderzoek een fenomeen dat nog
volop in ontwikkeling is. De hiermee gepaard gaande
subsidiebedragen staan daardoor nog lang niet op hetzelfde niveau
als de basisfinanciering van het NWO. "De waardering van
onderzoeksvoorstellen voor ‘wicked problems’, waar meerdere
disciplines en de praktijk bij betrokken zijn, wordt als lastig ervaren”,
merkt Jack op. “Vanuit het oogpunt van de hogescholen is het
volledig op laten gaan van SIA in de NWO dan ook nog niet
verstandig. Dit standpunt hebben we duidelijk laten horen."
Samenwerking met universiteiten
Gezien de historie zijn universiteiten beter georganiseerd als het
gaat om het aanboren van NWO-gelden. Subsidie aanvragen voor
NWO-onderzoek waarin hogescholen participeren, blijkt in de
praktijk nog niet eenvoudig. Jan: “Soms zijn er wel hoogleraren te
vinden die de context en praktijkkennis (met name aanwezig bij het
MKB) en de daarbij behorende netwerken waarderen en willen
samenwerken. Maar dat is eerder uitzondering dan regel.
Samenwerking blijft veelal beperkt tot de universiteiten die ook in
dezelfde regio zitten.”
Hoe nu verder?
De Evaluatiecommissie NWO is gevraagd vóór 1 september 2020 haar
eindrapport uit te brengen aan de minister. Op basis van deze
rapportage zal de Vereniging van Lectoren een nader standpunt
bepalen.
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LID WORDEN VAN DE
VERENIGING VAN LECTOREN?
Vul het formulier om je aan te melden hier in.
Heb je vragen over een lidmaatschap?
Neem dan contact op met Heleen Valkema
heleen@secretarialservices.nl of met een van de
onderstaande bestuursleden.

BESTUURSLEDEN VVL
Dr. Mariska van der Giessen (voorzitter),
Lector International Entrepreneurship,
NHL Stenden Hogeschool
mariska.van.der.giessen@nhlstenden.com
Dr. drs. ir. Christoph Maria Ravesloot (secretaris),
Lector Duurzaam Bouwproces met BIM, Hogeschool
Rotterdam
c.m.ravesloot@hr.nl
Dr. Jan Jurriëns (penningmeester),
Lector Sustainable Strategy and Innovation,
Het Groene Brein
jan.jurriens@hetgroenebrein.nl
Prof.dr.mr. Eric van de Luytgaarden,
Lector Preventive Law,
Zuyd hogeschool
eric.vandeluytgaarden@zuyd.nl

Dr. Jack Doomernik,
Lector Smart Energy,
Avans Hogeschool
jemj.doomernik@avans.nl
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