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Geachte leden, 

Hierbij bieden we u het visitatierapport aan van het lectoraat Verpleegkunde (o.l.v. Dr. Jan Jukema), 
samen met deze bestuurlijke reactie. Het lectoraat heeft als missie bij te dragen aan het ontwerpen, 
realiseren en verbeteren van gepersonaliseerde zorg met en voor zorgvragers en hun naasten in een 
interdisciplinaire context, met focus op de adoptie en het gebruik van technologie. Daarmee sluit het 
nauw aan bij het Saxion Strategisch Plan. 

Met genoegen heeft het College van Bestuur gelezen dat de commissie het lectoraat heeft beoordeeld 
met twee keer een voldoende (standaard 1 en 4), twee keer een goed (standaard 2 en 3) en één 
voldoet (standaard 5).

Wij kunnen ons vinden in de bevindingen van de commissie. Het lectoraat functioneert goed, de 
samenstelling en omvang zijn dusdanig dat de onderzoekslijnen goed vormgegeven kunnen worden. 
Kennisontwikkeling in de vorm van publicaties is aanzienlijk en praktische relevantie, methodische 
grondigheid en ethische verantwoording zijn leidend in de onderzoeksaanpak van het lectoraat. De 
aanbevelingen die de commissie heeft gedaan zijn door het lectoraat opgepakt. 

De aanbevelingen van de commissie waren:

 Standaard 1: Ga op zoek te gaan naar een overkoepelend thema dat de samenhang tussen de 
drie onderzoeklijnen logisch en natuurlijk maakt. 

 Standaard 2: Maak de gesignaleerde ontwikkelpunten concreter
 Standaard 3: Maak meer werk van evaluatie van het onderzoeksproces.
 Standaard 4: Leg meer nadruk op daadwerkelijke implementatie van de ontwikkelde producten 

in beroepspraktijk en onderwijs
 Standaard 5: Doorontwikkeling kwaliteitszorg

Wij zien dat het lectoraat haar kwaliteit bewijst en binnen en buiten Saxion nog meer gezichtsbepalend 
wil zijn als het gaat om het ontwerpen en evalueren van gepersonaliseerde zorg.
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Wij complimenteren het lectoraat met de bereikte resultaten en voor het maken van vervolgstappen, 
rondom teamambities, corporate onderzoek, teamleren en meer integrale onderzoeksthema’s. De 
aanbevelingen per standaard zijn vertaald naar concrete acties voor de komende periode.  Het 
lectoraat vervult een centrale rol in het nieuwe multidisciplinaire programma voor inclusive health. En is 
er in geslaagd om via de Regio Deal langjarige financiering te genereren voor het TOPFIT-programma. 
Mooie vervolgstappen. We zien de verdere ontwikkeling van het lectoraat dan ook met vertrouwen 
tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Anka Mulder,
Voorzitter CvB Saxion
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