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Sociale Integratie 

Geachte leden van de Commissie Evaluatie Kwaliteit Onderzoek (CEKO), 

Zuyd heeft tot op heden gekozen voor visitaties op lectoraatsniveau. In maart 2017 heeft in dat kader 

de visitatie plaatsgevonden van het lectoraat Sociale Integratie van Zuyd Hogeschool. Dit lectoraat 
staat onder leiding van de lector Nol Reverda. Het lectoraat is reeds eerder gevisiteerd in 2008 en 

2013. De laatste visitatie viel onder het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek 2009-2015. De 
visitatie van maart 2017 viel onder het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek 2016-2022. Het 
door het visitatiepanel opgestelde Beoordelingsrapport hebben wij in mei 2017 ontvangen. W i j 

danken het visitatiepanel voor hun inspanningen, hun oordeel en hun aanbevehngen. 

Het 'overall' oordeel van het visitatiepanel is 'Goed'. Het lectoraat scoort tweemaal 'Goed' op de 
standaard voor 'Organisatie' en 'Resultaten en impact onderzoek', twee maal 'Voldoende' op 
'Onderzoeksprofiel en onderzoeksprogramma' en 'Kwaliteitsborging', en zelfs 'Excellent' op 

'Methodische Iwaliteit onderzoek'. Wi j zijn uitermate tevreden met dit oordeel voor dit lectoraat 
dat in de loop der jaren is uitgegroeid naar een indrulcwekkende omvang en staat van dienst. 

Het rapport bevat 14 aanbevelingen. De lector en de interim faculteitsdirecteur hebben voor de 

zomer in een schriftelijke reactie puntsgewijs gereageerd op deze aanbevelingen. Deze leiden niet 

tot een forse koerswijziging van het lectoraat, maar eerder tot bijstellingen en aanscherpingen. Dit 

ligt gezien de gestage ontwildceling van het lectoraat en het positieve visitatierapport ook voor de 

hand. 

Kijkend naar de toekomst zijn er twee relevante ontwikkelingen. Ten eerste heeft het CvB het traject 
ingezet om de faculteit Social Studies, waar het lectoraat Sociale Integratie gepositioneerd is, samen 

te voegen met de faculteit Gezondheidszorg. Ten tweede heeft de lector aangegeven medio 2018 met 
pensioen te willen gaan. Het CvB is momenteel in gesprek met de directeur van de faculteit 
gezondheidszorg over de toekomst van het lectoraat in relatie tot de lectoraten van gezondheidszorg. 

Ofschoon er geen redenen zijn om het lectoraat Sociale Integratie niet te verlengen is een besluit 
daarover opgeschort totdat de gespreldcen tussen CvB en faculteitsdirecteur in een verder stadium 

zijn en de beelden over de toekomst helderder. 
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Het visitatierapport wordt samen met deze brief aan uw commissie verstuurd. 

Wi j danlten het visitatiepanel voor haar werkzaamheden, de prettige wijze waarop zij de visitatie 

heeft laten verlopen en de constructieve adviezen. 

Met vriendelijke groet. 

dr. C.H.E. (Kitty) Kwaicman 
lid College van Bestuur 
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