vervolg voorwoord

Voordelen van het PD-programma

vervolg professional doctorate

Aard van de PD

Op weg naar de pilots

vervolg professional doctorate

Aandachtspunten

BKZ en SKZ

Brainstormsessies

87 RESPONDENTEN

In hoeverre denken lectoren te kunnen
inschatten welke bijdrage (nieuwe)
lectoraatsonderzoekers kunnen leveren aan
het onderzoek binnen hun lectoraten:

69 lectoren
14 onderzoekers
4 andere
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van de lectoren geeft
5
tussen "8-10" aan. 0
1
Meer dan de helft van
de lectoren kan een
goede inschatting
maken.

Op welke manier schatten de
lectoren de
onderzoekscapaciteiten van
(lectoraats-) onderzoekers in:

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 = geen inschatting mogelijk/
10 = zeer goed in te schatten

Verdeling van een onderzoekskwalteitsinschatting
in 3 categorieën:
toetsing verleden:
publicaties,
onderzoeksrapport
en,
onderzoeksoutput,
informeren bij
voormalige
leidinggevende e.a.

toetsing
toekomst:
opdoen van
ervaring in
onderzoeksprojecten

toesting heden:
persoonlijke
gesprekken

verleden
verleden en heden

Het merendeel van de
lectoren toetst de
onderzoeksbekwaamhei
d vanuit meerdere
perspectieven.

heden
heden en toekomst
toekomst
verleden en toekomst
verleden, heden en toekomst
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om onderzoekskwalificaties van
lectoraatsonderzoekers te verhogen en
te verbeteren:

schat de
mogelijkheden
in met

gemiddeld
rapportcijfer

25

Een certificering van lectoraatsonderzoekers op
onderzoeksvaardigheden...

om onderzoekskwalificaties
van lectoraatsonderzoekers te
meten:

25

schat de
mogelijkheden
in met

20

gemiddeld
rapportcijfer

15
10
5
0

Stelling 1
Stelling 2
Stelling 3
Stelling 4
(donkergrijs: helemaal niet mee eens/ donderblauw: volledig mee eens)

... (1) verhoogt de hbo-interne bekendheid van
praktijkgericht onderzoek
... (2) bevordert de hbo-interne verbinding tussen
(lectoraats)- onderzoek en onderwijs
... (3) zou voor lectoraats-onderzoekers een eerste
verkenning op een mogelijk PD en PhD-traject kunnen zijn
... (4) zou ertoe bij kunnen dragen dat hbo’s nog beter de
ontwikkelslag van educatieve instellingen naar
kennisinstellingen kunnen maken

waarin een traject ter verhoging van
onderzoekskwaliteit zou kunnen
bijdragen aan het beter laten
functioneren van lectoraten:

schat de
mogelijkheden
in met

gemiddeld
rapportcijfer

52x
positieve input

11x
negatief t.o.v. certificering,
waarvan de helft wel
positief is over
kwaliteitsverhoging
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Welke lectoren werken er tot

vervolg

nu toe mee?

verhoging onderzoekscapaciteiten in

Kelly Beekman (Fontys)
Martine van den Boomen (HR)

lectoraten

Jack Doomernik (Avans)
Michael Echteld (Avans)
Dinand Ekkel (Aeres)
Sui Lin Goei(Windesheim)
Jan Jurriëns (het Groene Brein)
Leo Klienbannink (HR)
Erwin Losekoot (NHL Stenden)
Eric van de Luijtgaarden (Zuyd)
Frans Tillema (HAN)
Bart Visser (HvA)
Siebrich de Vries (NHL Stenden)

Oproep

Hoe gaat het verder?

Heeft dit initiatief je
interesse gewekt?

De Support Champions van 2021
In de categorie Universiteiten
Maria Kamp, Coördinator
Research Support bij
Universiteit Twente.
In de categorie HBO
Mariëtte van Selm, Coördinator
Research Data Management
(RDM) ondersteuning bij de
Bibliotheek UvA-HvA.
In de categorie UMC &
Research
Bob van Dijk, adviseur High
Performance Computing bij
Amsterdam UMC.

IN GESPREK MET ANKA MULDER

Robuuster onderzoek

Betere profilering

Stevigere financiering

vervolg emancipatie van onderzoek aan hogescholen
De praktijkgerichte derde cyclus

Emancipatie van onderzoek

Het moment pakken

MAAK STRESS BESPREEKBAAR

Werkdruk
Een minder bekende
eigenschap behorende
bij het ervaren van
werkdruk is dat de
persoon die werkdruk
ervaart, daar vaak door
iemand anders op
gewezen wordt of moet
worden. Werkdruk is
eigenlijk normaal en in
bepaalde perioden in
het jaar is werkdruk
sociaal geaccepteerd.
Werkdruk in
teamverband
bespreekbaar maken, is

Waarom doe ik dat eigenlijk?

de eerste stap naar het
beheersbaar houden.
Zet werkdruk daarom
iedere maand op de
agenda, met de vraag:
wat doet werkdruk met
jou en hoe zie jij
werkdruk in het team?

vervolg werkdruk onder lectoren
Stresshormoon

Hoe zijn de ontwikkelingen?

Al ver voordat werkdruk in
je bewustzijn komt, is je
lichaam volop belast door
permanent hoge niveaus
van het stresshormoon
Cortisol. Helaas went je
lichaam hieraan en dus is
je lichaam permanent in
ongezonde onbalans.

Anti-stress remedie
Er zijn verschillende manieren om dat op te lossen. Stresseten, stress-drinken, duursporten en ademhalingsregulering bijvoorbeeld. Kijk bijvoorbeeld bij
https://www.heartmath.org en op youtube onder
Respiroguide, dan krijg jij hulpmiddelen in handen om jouw
ademhaling dusdanig te vertragen, dat het stresshormoon
afgebouwd wordt. Doe jij de oefening twee keer per dag of
meer, dan gaat jouw stressniveau steeds meer en
makkelijker omlaag. Bij mij werkt het uitstekend. Wat
overigens vooral betekent dat ik werkdruk nog meer op de
agenda zet, omdat ik vind, dat ik ook zonder zo’n
ademhalingsoefening, normaal stressvrij zou moeten
kunnen werken.

Vul het formulier om je aan te melden hier in.

