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

 

Op 28 september 2021 heeft de tweede visitatie plaatsgevonden van het lectoraat 

Professionalisering van het Onderwijs. Deze visitatie werd uitgevoerd volgens het 

Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek 2016-2022 (BKO). Het door het visitatiepanel 

opgestelde beoordelingsrapport hebben wij in november 2021 ontvangen. U vindt het in 

de bijlage. 

 

Op de vijf standaarden uit het BKO werd het lectoraat als volgt beoordeeld:  

- standaard 1: goed 

- standaard 2: excellent 

- standaard 3: goed 

- standaard 4: goed 

- standaard 5: voldaan 

 

Op basis hiervan heeft de visitatiecommissie de kwaliteit van het onderzoek en de 

organisatie van het Lectoraat Professionalisering van het Onderwijs van Zuyd Hogeschool 

als goed beoordeeld. 

 

Het rapport bevat een vijftal aanbevelingen.  

Standaard 1  

De keuze voor en inhoud van de drie onderzoekspijlers van het lectoraat zijn duidelijk 

maar gezien de breedte ervan beveelt de commissie aan deze te expliciteren op inhoud 

en omvang zodat de verschillen duidelijker zijn en afbakening eenvoudiger. Een 

afwegingskader waar indicatoren deel van uitmaken, kan helpen bij het komen tot een 

passend portfolio van verschillende soorten projecten.  
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De commissie ziet dat indicatoren voor het doen van impactvol onderzoek weliswaar 

impliciet gebruikt worden, maar dat deze nu niet expliciet uitgewerkt zijn. De commissie 

beveelt aan om deze indicatoren op korte termijn met elkaar expliciet te maken en te 

verbinden aan streefwaarden. Hiermee kan het lectoraat de bijdrage aan de 

onderwijsontwikkeling en -innovatie beter in beeld brengen en daarmee de voortgang 

nog gerichter monitoren en successen vieren.  

 

Standaard 3 

Als advies wil de commissie het lectoraat meegeven de theoretische kaders bij 

onderzoeken die intern gecomprimeerd gepresenteerd worden, ook aan te leveren bij 

output producten en publicaties, zodat medewerkers dit kunnen benutten voor hun eigen 

professionalisering.  

 

Standaard 4 

De commissie adviseert om de kennisontwikkeling bij alle rapportages zichtbaar te 

maken, zodat hier op voortgebouwd kan worden of het door geïnteresseerden nagelezen 

kan worden.  

 

Standaard 5 

De commissie adviseert het proces van monitoring en evaluatie ook meer formeel vast te 

leggen zodat bevindingen structureel met elkaar gedeeld en intern en extern 

gecommuniceerd kunnen worden.  

 

Het lectoraat herkent de aanbevelingen, die deels al in het zelfevaluatierapport waren 

opgenomen als wenselijke ontwikkelingen voor de komende jaren en heeft in een 

schriftelijke reactie op het rapport een aantal concrete acties geschetst die ofwel reeds 

ingezet zijn, ofwel opgestart zullen worden om aan de aanbevelingen van het 

visitatiepanel tegemoet te komen. De uitkomsten van de visitatie en de bijbehorende 

acties zijn op 1 februari 2022 door de lector en de betrokken directeur besproken met 

het College van Bestuur.  

 

Het College heeft met veel waardering voor de inzet van alle betrokkenen kennis 

genomen van de uitkomsten van de visitatie en de wijze waarop het lectoraat de 

aanbevelingen gaat opvolgen. De acties ter verdere verbetering zullen in de reguliere 

P&C-cyclus worden gemonitord en de resultaten ervan zullen voorgelegd worden bij de 

komende interne audit van het lectoraat die ongeveer drie jaar na deze visitatie gaat 

plaatsvinden.  
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Wij danken het visitatiepanel voor zijn werkzaamheden, de prettige wijze waarop het de 

visitatie heeft laten verlopen en de constructieve adviezen die het lectoraat mocht 

ontvangen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het College van Bestuur 

 

 

 

 

  

prof. dr. F.L.J.M. (Saskia) Brand-Gruwel 

portefeuillehouder Onderwijs en Onderzoek 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon Ann Spaas 

 

ann.spaas@zuyd.nl - +31 (0) 6 18 46 27 06  

 

 

 

cc:  Josje Knoop, directeur dienst Onderwijs en Onderzoek 

Marcel van der Klink, lector Professionalisering van het Onderwijs 

 

 

mailto:ann.spaas@zuyd.nl

