
Betreft: Bestuurlijke reactie onderzoeksevaluatie Kenniscentrum Zorginnovatie 2015 

Geachte heer de Witte, geachte commissie, 

Het door de commissie opgestelde rapport onderzoeksevaluatie van het Kenniscentrum Zorginnovatie hebben 

wij op 1 december 2015 ontvangen. Wij danken de commissie voor het weloverwogen oordeel dat spreekt uit 

dit concreet geformuleerde rapport.  

De bevindingen van de commissie geven een heel positief beeld van het onderzoek. Het onderzoeksprofiel,  het 

onderzoeksprogramma en de impact van het onderzoek zijn met een goed beoordeeld. De randvoorwaarden 

voor het onderzoek aan het kenniscentrum zorginnovatie en de kwaliteitszorg krijgen de kwalificatie excellent.   

Wij zijn verheugd over de positieve waardering van de commissie over ons kwaliteitszorgsysteem en de 

kwaliteitscultuur aan het kenniscentrum zorginnovatie. Met dit fundament willen wij de komende periode 

blijven inzetten op verbetering. 

We herkennen ons in het beeld dat de commissie schetst over het feit dat veel aanbevelingen uit het 

evaluatierapport 2010 zijn opgevolgd en dat de verbeteringen in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de 

(zeer ) goede kwaliteit van de organisatie en het onderzoek van het Kenniscentrum Zorginnovatie aan de 

Hogeschool Rotterdam. De conclusies van de commissie zien wij als ondersteunend aan de door ons in 2010 

ingezette verandering.  

Het rapport besluit met een aantal aanbevelingen naar verdere optimalisatie. Zo moedigt de commissie KZCI –

onderzoekers aan de externe samenwerking binnen de regio te verstevigen en te verbreden met onderzoekers 

van andere faculteiten op nationaal en internationaal niveau. Een belangrijk punt blijft de aandacht voor data-

management. Het advies van de commissie is om dit onderwerp hogeschool breed op te pakken en te 

organiseren. Wij herkennen uw observatie dat data-management nodig is om aan te sluiten bij de nieuwe fase 

in ontwikkeling van praktijkgericht onderzoek aan de hogeschool. 

Het doet ons deugd te kunnen melden dat het verstevigen en verbreden van de samenwerking op regionaal, 

nationaal en internationale niveau nu al gaande is, hetzij qua voorbereiding, hetzij qua realisatie. We zien in de 

resultaten uit de visitatie bevestigd dat onze systematiek van sturen vanuit een vierjarig strategisch plan, 

gekoppeld aan jaarlijks te produceren jaarplannen, werkt. Dat wordt dan ook onze werkwijze voor de periode 

2016 -2020. De uitkomsten van de visitatie, vertaald in het visitatierapport, zullen mede drager zijn voor de 

strategische koers voor de genoemde beleidsperiode.  

Qua proces kijken we terug op een traject dat voor een behoorlijke workload heeft gezorgd, maar rimpelloos is 

verlopen en waarin het goede gevoel over de samenwerking met de visitatiecommissie overheerst.  

Wij danken de commissie voor de consistentie in planning en terugkoppeling en -niet in de laatste plaats- voor 

de uiterst consciëntieuze wijze waarop zij inhoudelijk hun opdracht hebben uitgevoerd. 

Met vriendelijke groeten, 

College van Bestuur.                                                                                                                                                           

Angelien Sanderman 

 


