
Rotterdam, 6 juli 2021 

Betreft: Bestuurlijke reactie onderzoeksevaluatie Kenniscentrum Zorginnovatie 2021 

Geachte Prof. dr. van der Duyn Schouten, geachte commissieleden, 

Het door de commissie opgestelde rapport onderzoeksevaluatie van het Kenniscentrum Zorginnovatie (KcZi) 

van de Hogeschool Rotterdam (HR) hebben wij op 21 mei 2021 ontvangen. Wij danken de commissie voor het 

weloverwogen oordeel dat spreekt uit dit concreet geformuleerde rapport.  

De bevindingen van de commissie geven een zeer positief beeld van het onderzoek. Zo worden Standaard 1 

onderzoeksprofiel en  het onderzoeksprogramma, standaard 2 randvoorwaarden en standaard 3 

(Methodische) kwaliteit van onderzoek, met de kwalificatie excellent beoordeeld. Standaard 4, resultaten en 

impact met een goed, en aan standaard 5 kwaliteitszorg is voldaan. Hiermee beoordeelt de visitatiecommissie 

Kenniscentrum Zorginnovatie als excellent.   

Wij zijn uitermate verheugd over de waardering die de commissie over het kenniscentrum uitsprak. Dit 

niettegenstaande blijven wij de komende periode inzetten op verdere verbetering. 

We herkennen ons in het beeld dat de commissie schetst over het leveren van consistente kwaliteit door het 

kenniscentrum sinds de vorige visitatie in 2015. De conclusies van de commissie zien wij als een bevestiging van 

de door het kenniscentrum ingezette lijn en de sterke inbedding in de regio.  

Het rapport besluit met een aantal aanbevelingen naar verdere optimalisatie. Zo adviseert de commissie om de 

ingeslagen weg wat betreft aansluiting bij de masteropleiding te vervolgen,  en de aansluiting met het MBO te 

verstevigen. Momenteel is deze aansluiting van de masteropleidingen één van de prioriteiten van het 

kenniscentrum, en is dit dossier in het geheel één van de speerpunten van de hogeschool. Ten slotte adviseert 

de commissie om het patiëntenperspectief nog breder en structureler in de projecten in te bedden. Waar van 

toepassing zal het kenniscentrum dit in nog verdere mate in de werkwijze integreren. De komende jaren zal HR 

nog meer inzetten op centrale speerpunten en bijdragen aan de nationale kennis en innovatieagenda's.  Hierbij 

zal ook het KcZi een belangrijke speler zijn. Het rekenschap geven aan de quadruple helix is daarbij een 

belangrijk onderdeel van onze werkwijze. 

Qua proces kijken we terug op een traject dat de nodige inspanning vergde, maar uiterst soepel is verlopen en 

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

Wij danken de commissieleden 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. 

Hoogachtend, 

Namens het College van Bestuur Hogeschool Rotterdam.   

Drs. Zakia Guernina               

lid College van Bestuur            

Bijlage: NQA onderzoeksevaluatie kenniscentrum Zorginnovatie                                                                                                                       

 


