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Nieuwsbrief
Van de voorzitter
De vereniging van lectoren is in haar 4e jaar en bijna alle lectoren zijn lid……
We zijn nog een laatste actie begonnen waarmee we hopen dat echt alle lectoren lid worden van deze
belangenvereniging. Waarom? Omdat we staan voor het sterk
maken van het belang van ons werk het belang van
praktijkgerichtonderzoek.
De wetgever is het met ons eens; immers de wettelijke
bescherming van onze functie is een feit en daarmee een
verankering van het belang van het praktijkgerichte onderzoek
aan hogescholen, en in het werkveld waarvoor we het allemaal
doen.
Ik was afgelopen periode veel op reis, en mij viel op dat in de
vele landen die ik bezocht niemand vroeg naar het onderscheid
tussen onderzoek van hogescholen en/of universiteiten. Dat
wisten we natuurlijk allang, ook wij spreken over goed en slecht
onderzoek zonder gewag te maken van de herkomst. Echter
niemand in buitenlandse instellingen van hoger onderwijs die ik bezocht was geïnteresseerd in het
verschil tussen applied sciences en sciences. Het wordt tijd dat we dat in Nederland ook achter ons
laten. We maken ons sterk voor de toepassing en de verbinding van onze kennis in de praktijk, om
daarmee bij te dragen aan de kenniseconomie en uiteindelijk een betere wereld.
Dat betekent in de volwassenwording ook actieve participatie in promotieonderzoek, daarover is
inmiddels een eerste stapje gezet, lectoren mogen UHD worden en daarmee meedingen naar
promotietrajecten. Volwassenheid is meer, is volwaardig partner zijn voor het bedrijfsleven, is proactief
onderzoek genereren over hoe processen waarbij mensen betrokken zijn in bijvoorbeeld de zorg beter
kunnen, is duurzame modellen ontwikkelen voor een emissie neutrale industrie: daar kunnen wij
lectoren aan bijdragen.
Op een netwerkbijeenkomst sprak ik een hoogleraar die mij vroeg wat ik deed. ‘Lector,’ zei ik. ‘Mijn
God,’, antwoordde hij, ‘wat een k-baan!’. Op mijn vraag waarom hij dat oordeel uitsprak zei hij: ‘je
moet goed onderzoek doen, werkveldcontacten aanhalen, je bent uithangbord van besturen en je
moet volop bijdragen in het onderwijs en docenten professionaliseren en coachen, verschrikkelijk! ik
hoef me alleen maar te beperken tot mijn vakspecialisme’.
Terug naar huis bedacht ik me dat hij precies had aangegeven waarom dit werk zo mooi is, schaken
op verschillende borden, disciplines en werelden met elkaar verbinden, en dat allemaal gericht op en
met de toekomstige beroepspraktijk van jonge mensen die onze wereld een stukje aantrekkelijker,
leefbaarder en duurzamer gaan maken. Leuker werk is er niet. Ik wens u met deze gedachte een fijne
zomer toe.
Eric van de Luytgaarden
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Onderzoek naar research integrity in hbo van start
De Hogeschool Arnhem-Nijmegen heeft samen met Fontys en
Hogeschool Utrecht subsidie verworven van NWO voor een onderzoek
naar onderzoeksintegriteit in het hbo. Het doel is inzicht te krijgen in de
huidige praktijken en het huidige beleid in het hbo gericht op het
bevorderen van verantwoord onderzoek.
Lees meer

2 oktober consultatiebijeenkomst over nieuwe
gedragscode wetenschappelijke integriteit
Een commissie onder leiding van prof. Keimpe Algra is in opdracht van de
VSNU, de Vereniging Hogescholen, de KNAW, NWO, NFU en de TO2
instellingen een nieuwe gedragscode voor wetenschappelijk onderzoek
aan het ontwikkelen. Het doel is dat deze zowel De Nederlandse
Gedragscode Wetenschapsbeoefening van de VSNU vervangt als de
Gedragscode Praktijkgericht Onderzoek voor het hbo.
Lees meer
Prof. Keimpe Algra

Themamiddag Vereniging van Lectoren over kwaliteit van onderzoek en Open
Science
Op 12 april 2017 hield de Vereniging van Lectoren een themamiddag over kwaliteit van onderzoek en
Open Science. In het eerste deel van de bijeenkomst bespraken de aanwezige lectoren, onderzoekers
en beleidsmedewerkers het rapport ‘Advies Werkgroep Kwaliteit van Praktijkgericht Onderzoek en het
Lectoraat’ van de Commissie Pijlman (hier te downloaden).
Lees meer

Welkom aan nieuw bestuurslid Jan Jurriëns
Bij de bestuursvergadering van 12 juni jl. hebben we Jan Jurriëns (lector
Sustainable Strategy and Innovation bij Avans) mogen verwelkomen als nieuw
bestuurslid. Hij vervult de rol van penningmeester en neemt daarmee het stokje
over van Robert Jan de Boer (HvA), die uit het bestuur treedt.
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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Ben jij enthousiast en initiatiefrijk en wil je graag meedenken?
Het bestuur streeft naar een levendige vereniging waar ruimte is voor initiatieven en activiteiten. Dat
moet natuurlijk wel georganiseerd worden! Het bestuur zou graag uitbreiden met 1 of 2 nieuwe
enthousiaste algemene bestuursleden. Daarnaast zijn er natuurlijk diverse commissies die versterking
nodig hebben....of opgericht moeten worden. Denk en doe mee en meld je aan als actief (bestuurs)lid
door een mail te sturen naar Rogier Nijssen via secretaris@lectoren.nl.

Congressen en lectorale redes
10 oktober is er op de Hogeschool Rotterdam een evenement: "Onderweg naar een Duurzame
HavenStad". Er worden verschillende openbare lessen gegeven:
Marit van Lieshout
"Veranderingen in de procesindustrie"
Verschillende sessies door de lectoren van de onderzoekslijnen van Kenniscentrum Duurzame
Havenstad
Ron van Duin
"Slim bewegen tussen havens en steden"
Haico van Nunen
"#Duurzaam renoveren, hoe het wonen stap voor stap duurzaam wordt"
Hans van den Broek
'Techniek is belangrijk, maar het zijn de mensen die het verschil maken: de relevantie van Human
Factors voor maritieme automatisering"
Lees meer
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