
 

 
 
 
Geachte Commissie Evaluatie Kwaliteit Onderzoek, 
 
Op 2 juni 2022 ontvingen wij het visitatierapport Centre of Expertise Healthy Ageing (CoE 
HA) dat is opgesteld naar aanleiding van de onderzoeksvisitatie op 6 en 7 april 2022.   
  
Wij bedanken de panelleden voor hun inzet en heldere onderbouwing van hun oordelen in 
het visitatierapport. Het panel heeft voor de standaarden over het Onderzoeksprofiel, 
Organisatie en Impact van het onderzoek het oordeel “goed” toegekend, voor de standaard 
Kwaliteit van het Onderzoek “voldoende” en voor Kwaliteitszorg het oordeel “voldaan”.   
Het panel waardeert het onderzoek in het CoE Healthy Ageing ronduit positief: “Het panel 
is heel positief over de wijze waarop en de mate waarin het CoE HA doorwerking realiseert 
naar de drie impactgebieden. Er is ontzettend veel bereikt in de afgelopen 20 jaar. Met de 
vernieuwde strategische visie geeft het Centre een belangrijke impuls aan de potentie voor 
duurzame doorwerking van het onderzoek dankzij de domeinoverstijgende thema’s en de 
transitieversnellers.”  
Het panel heeft in haar rapport naar aanleiding van de visitatie een aantal aanbevelingen 
gedaan. De aanbevelingen categoriseren we in het verder onderbouwen van de impact, het 
versterken van de professionalisering en de doorwerking van het onderzoek in het 
onderwijs. Hieronder zetten we verder uiteen het vervolg dat we geven aan de 
aanbevelingen.   
  
Impact  
“Het panel ondersteunt het Centre in zijn voornemen om op korte termijn te komen tot 
concrete indicatoren waarbij er aandacht is voor de specifieke positie en doelstellingen van 
respectievelijk het Centre als organisatiestructuur, de inhoudelijke doelstellingen van de 
lectoren en onderzoeksprogramma’s, in relatie tot de overkoepelende missie en visie van 
het CoE HA.”  
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Instellingsbreed heeft de Hanzehogeschool zich ten doel gesteld om de impact van ons 
praktijkgericht onderzoek verder en rijker inzichtelijk te maken en te versterken. Deze 
ambitie is in het studiejaar 2021/22 ingezet en leidt in het komend studiejaar tot een 
gedragen impact-beeld en indicatoren set waartoe ook de lectoraten binnen het CoE HA 
zich zullen verhouden.  
De vierde aanbeveling rondom de begripsbepaling van innovatie zal hierin ook zeker 
worden meegewogen.   
  
Professionaliseren  
Het panel moedigt het CoE HA aan een aantal randvoorwaarden en 
professionaliseringsactiviteiten te intensiveren om de onderzoekscultuur nog verder te 
verstevigen, onder andere door middel van peer review op het CoE-niveau. In de afgelopen 
periode heeft het CoE HA hier positieve ervaringen mee opgedaan en wil dit zeker 
voortzetten.   
De professionaliseringsmodules die het panel suggereert ter ondersteuning van het 
onderzoek zijn zeker interessant. Elementen hiervan komen terug in de Leergang 
Bouwstenen Praktijkgericht Onderzoek waarin de Hanzehogeschool actief participeert. Ook 
de interne professionaliseringsorganisatie Hanze PL Academy met aanbod op het gebied 
van praktijkgericht onderzoek neemt deze suggesties in samenwerking met het CoE HA 
mee in de evolutie van het aanbod.  
 
Doorwerking 
Doorontwikkeling van de onderzoekspiramide en de waardering en impact van 
studentenonderzoek zijn onderwerpen die instellingsbreed hoog op de agenda staan. De 
vorming van kennisagenda’s bij de Schools ondersteunt dit proces. 
  
Hiermee hopen we u als commissie voldoende geïnformeerd te hebben over de wijze 
waarop wij opvolging geven aan de aanbevelingen van het panel. Mochten er nog vragen of 
verduidelijkingen nodig zijn dan horen wij dat graag.   
Rest ons het panel nogmaals te danken voor de ronduit positieve feedback in het rapport 
en de herkenbare aanbevelingen.   
  
Hoogachtend,   
Namens het College van Bestuur,  

  
   
Mr. P.H.J. (Petra) Smeets 
Lid College van Bestuur  
 


