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Geachte heer Van der Duijn Schouten, 

 

Wij hebben besloten om de rapportage van de evaluatie van het onderzoek 

van de lectoraten verbonden aan de Academie Paramedische Studies, naar 

aanleiding van de visitatie zoals deze plaatsvond in november 2019, vast te 

stellen. 

 

Wij spreken hierbij onze dank uit aan de evaluatiecommissie voor de 

beoordeling van het onderzoek en de gevoelde betrokkenheid bij onze 

lectoraten. De beoordeling doet recht aan het vele werk dat de lectoraten in 

de afgelopen jaren hebben verzet. 

 
De aanbevelingen van de commissie sterken ons in de overtuiging dat de weg 
die wij met het HAN Instellingsplan 2016 - 2022 zijn ingeslagen, ons onderwijs 
en onderzoek en de verbinding ervan met het ons omringende werkveld, ten 
goede komt. 
 
De commissie adviseert de academievorming aan te grijpen om verder te 
reflecteren op de positie en inhoud van de lectoraten en aan de hand daarvan op 
zoek te gaan naar mogelijke verbeteringen voor het lectoraatsonderzoek. Wij 
ondersteunen dit advies van harte. Sinds 1 januari 2020 is de Academie 
Paramedische Studies formeel van start gegaan en zijn de lectoraten met het 
bachelor- en masteronderwijs organisatorisch samengebracht. Samen met de 
commissie zien wij in de academievorming kansen om te komen tot herijking van 
de ambities en doelstellingen van de lectoraten.  
 

In het kader van deze academievorming is al een aantal verbeteringen in gang 

gezet. Zo maakt inmiddels bijvoorbeeld een van de lectoren deel uit van het MT 

van de Academie Paramedische Studies. De komende maanden wordt het 

Academieplan voor 2020 en verder, vormgegeven in overleg met de driehoek 

onderwijs – onderzoek – praktijk.  We nemen het advies van de commissie om 

gezamenlijk in samenwerking met de onderwijsorganisatie en het werkveld, de 

discussie te gaan voeren over het onderzoeksprofiel van de lectoraten 

afzonderlijk en van de lectoraten als geheel, daarin mee. Specifieke aandacht 

heeft daarbij het komen tot een beperkt aantal thema’s die het in zich hebben om 

op te schalen, zodat ze daadwerkelijk leiden tot (landelijke) impact, en het 
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zichtbaar maken van die impact. We gaan er daarbij vanuit dat de komende jaren 

de zwaartepunten de academie verder kunnen helpen in het aanscherpen van het 

profiel van de lectoraten. 

 
We herkennen de constatering van de commissie dat de aanvraagdruk bij de 
lectoraten groot is en de eerste geldstroom beperkt. In het totale 
onderzoeksbeleid en het inrichten van een nieuw HAN breed allocatiemodel 
wordt hier aandacht aan besteed waarbij de toerekening van middelen binnen 
de academie wordt belegd bij de academiedirecteur. 
 
Daarmee menen wij recht te doen aan de belangrijkste aanbevelingen uit het 
rapport. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het College van Bestuur, 

 

 

 

 

 

 

Y.E.A.M. de Haan RE            drs. B.M. Kievits 


