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Geachte commissie, 

Bijgaand vindt u het visitatierapport van de lectoraten Gedrag & Leerproblemen en Wetenschap & 
Techniek in het Onderwijs. Beide lectoraten zijn onderdeel van de Academie Pedagogiek en Onderwijs 
(APO) van Saxion. We bevinden ons in een overgangsperiode van visitaties op lectoraatsniveau naar 
visitaties in clusters van lectoraten. Deze visitatie heeft betrekking op twee lectoraten uit een groter 
cluster die in de huidige visitatieperiode nog niet waren gevisiteerd. 

De visitatiecommissie heeft de standaarden nagenoeg geheel als goed beoordeeld voor beide 
lectoraten met uitzondering van een voldoende voor standaard twee voor het lectoraat Gedrag & 
Leerproblemen en een excellente beoordeling voor standaard 4 voor Wetenschap & Techniek in het 
Onderwijs. Standaard 5 werd voor beide lectoraten als voldaan geëvalueerd. De beoordeling als ook 
de onderbouwing daarvan weerspiegelen mijns inziens de kwaliteit van de lectoraten op adequate 
wijze. 

De aanbeveling van de commissie om te bepalen hoe de afzonderlijke lectoraten tot hun recht kunnen 
komen in de gemeenschappelijke onderzoeksagenda van de APO en daarnaast in het meerjarige 
onderzoeksprogramma Leven Lang Ontwikkelen met de lectoraten van de AMA, past goed in de 
verwezenlijking van samenhangende clusters van lectoraten. Voor alle lectoraten in dit cluster zijn de 
thema’s Leren in en voor een Smart World en Leven Lang Ontwikkelen relevant voor het bijdragen aan 
de strategische onderzoekagenda van Saxion. Voor verdergaande samenwerking en samenhang in 
het cluster is het van belang dat er ook in gezamenlijkheid werk wordt gemaakt van heldere 
doelstellingen en de evaluatie daarvan. De aanbeveling van de commissie past daarbij. Ook peer 
review is hierbij een onderwerp voor gezamenlijke actie. De gevisiteerde lectoraten zijn begonnen met 
de werkwijze van Continu Verbeteren, zoals gebruikelijk is binnen Saxion, niet alleen om de efficiëntie 
van werkprocessen te vergroten, maar ook om de gezamenlijke doelen beter in beeld te krijgen, te 
houden en te concretiseren. Ik onderschrijf deze werkwijze die moet gaan resulteren in een 
kwaliteitsplan voor het hele cluster. 

Inhoudelijk sluit het lectoraat Wetenschap & Techniek in het Onderwijs goed aan bij de zwaartepunten 
van praktijkgericht onderzoek die Saxion heeft vastgesteld. Voor Gedrag- en Leerproblemen is deze 
aansluiting ogenschijnlijk minder evident, maar ook dit lectoraat maakt deel uit van het grotere cluster 
waarin vanuit de academies Pedagogiek & Onderwijs en Mens en Arbeid wordt gewerkt aan de 
wisselwerking tussen techniek en samenleving in interactie met maatschappelijke uitdagingen. 
Kansongelijkheid die begint bij jonge kinderen is daarbij één van de relevante thema’s. Deze goede 
inhoudelijke aansluiting geldt ook voor de beroepspraktijk van de lectoraten die beide, door de 
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commissie, worden gekenmerkt door een groot maatschappelijk belang, grote impact en bruikbare 
producten voor de beroepspraktijk. 

De commissie voorziet in aanbevelingen die goed aansluiten bij het nieuwe kwaliteitsbeleid van Saxion 
waarin concrete doelstellingen, reflectie en bijsturing als onderdeel van het werken volgens Continu 
Verbeteren in de hele organisatie gemeengoed zijn. Geïntensiveerde samenwerking met de overige 
lectoraten binnen de academie zoals de commissie benoemt, zeker waar het gaat om bedrijfsvoering, 
helpt mee aan het groeien naar robuuste lectoraten die ook op de lange termijn hun maatschappelijk 
revelante functie kunnen uitoefenen. Ook de Saxion Research & Graduate School is actief betrokken 
bij het realiseren van de groeiambities van de lectoraten. De intensivering van de samenwerking met 
andere lectoraten binnen Saxion biedt natuurlijk ook inhoudelijke verrijking en de versterking van peer 
review op verschillende manieren is een aanbeveling die ik van harte ondersteun. 

Gebaseerd op de huidige ontwikkelingen in deze lectoraten, in de academie en in het cluster zie ik de 
toekomst van de gevisiteerde lectoraten met vertrouwen tegemoet. 

Met vriendelijke groet,

Anka Mulder

Voorzitter College van Bestuur


		2022-01-20T12:06:51+0100
	Client IP: 83.162.194.146, Transaction ID: lftWvrRJn-DPPVYmoaJ0Bsy6GPQ=
	ValidSign
	E-SIGNED by j.l.mulder@saxion.nl, ID: cc06ef90-f493-48f6-ac1f-1167498e9329




