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Praktijkgericht onderzoek in het hbo
Hogescholen verrichten praktijkgericht onderzoek. Dit onderzoek is gericht op het verhogen 

van de kwaliteit van de hbo-afgestudeerden, op het responsief houden van het onderwijs én  

op het innoveren van de beroepspraktijk. Kortom, praktijkgericht onderzoek is cruciaal voor de 

aansluiting tussen het hbo-onderwijs en de arbeidsmarkt. De wisselwerking en co-creatie die 

ontstaat tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk is kenmerkend voor praktijkgericht 

onderzoek dat onder leiding van lectoren wordt uitgevoerd. Deze samenwerking betreft  

zowel de vraagstelling, de uitvoering als de toepassingen van de resultaten in de praktijk en  

het onderwijs. Om dit te kunnen realiseren vindt praktijkgericht onderzoek vrijwel altijd plaats 

in netwerken en is het vaak kortcyclisch om aan te sluiten bij de behoeften van de praktijk.  

In dit onderzoek worden verschillende soorten kennis gecombineerd; zowel wetenschappelijke 

kennis als kennis, ervaring en kunde van praktijkprofessionals. Daarbij wordt er nauw samen-

gewerkt met de praktijk om te zorgen dat onderzoeksresultaten ook begrepen en gebruikt 

worden. Praktijkgericht onderzoek draagt op deze manier er aan bij dat het onderwijs aan 

hogescholen verbonden wordt met de actuele ontwikkelingen in de samenleving en 

arbeidsmarkt.

Praktijkgericht onderzoek heeft zich de afgelopen twee decennia in een hoog tempo 

ontwikkeld tot een onmisbare vorm van wetenschappelijk onderzoek in de Nederlandse 

kennisinfrastructuur. De breedte van onderzoeksproducten biedt een kans om op een meer 

gedifferentieerde manier naar wetenschap te kijken. Praktijkgericht onderzoek verruimt 

hiermee het beeld van wat wetenschap is en hoe wetenschap bij kan dragen aan 

maatschappelijke uitdagingen. Daarnaast vormt praktijkgericht onderzoek een cruciale 

schakel tussen het meer fundamentele onderzoek en de implementatie van deze nieuwe 
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Ontwikkeling van het lectoraat 1

1  De afgelopen jaren is er een diversiteit ontstaan in de terminologie voor het lectoraat of onderzoekseenheid. Naast 
‘lectoraat’ en ‘kenniskring’ worden in toenemende mate de termen ‘onderzoekseenheid’ en ‘onderzoeksgroep’ gebruikt.
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https://www.vereniginghogescholen.nl/system/knowledge_base/attachments/files/000/000/601/original/Onderzoek_met_Impact_(website).pdf?1471955342
https://www.vereniginghogescholen.nl/system/knowledge_base/attachments/files/000/000/489/original/BKO_2016-2021_-_okt_2015_%2812-1-2016_definitief%29.pdf?1452598575
https://www.openscience.nl/het-nationaal-platform-open-science/bijeenkomsten/lancering-nationaal-plan
https://www.vereniginghogescholen.nl/system/knowledge_base/attachments/files/000/000/961/original/RAPPORT_MEER_WAARDE_MET_HBO.pdf?1537795313
https://www.vereniginghogescholen.nl/atlas
https://www.vereniginghogescholen.nl/actueel/actualiteiten/vereniging-hogescholen-en-minister-ocw-sluiten-sectorakkoord-hbo-2018
https://www.vereniginghogescholen.nl/actueel/actualiteiten/nieuwe-gedragscode-wetenschappelijke-integriteit-voor-nederlandse-wetenschap
https://www.vereniginghogescholen.nl/actueel/actualiteiten/publicatie-verkenning-toekomst-praktijkgericht-onderzoek
https://www.vereniginghogescholen.nl/actueel/actualiteiten/hogescholen-zetten-opnieuw-stappen-met-de-sustainable-development-goals
https://www.vereniginghogescholen.nl/system/knowledge_base/attachments/files/000/001/175/original/Advies_werkgroep_functieprofielen_onderzoek_-_2019.pdf?1607939753
https://deltapremie.nl/deltapremie-2019/#terugblik
https://www.topsectoren.nl/missiesvoordetoekomst
https://www.uasnl.eu/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/18/brief-inzake-visie-op-het-lectoraat
https://www.vereniginghogescholen.nl/kennisbank/praktijk-en-onderzoek/artikelen/aanmelden-voor-nieuwsbrief-hbo-kic-inzet
https://regieorgaan-sia.nl/over-regieorgaan-sia/over-ons/evaluatie-2020/
https://www.vereniginghogescholen.nl/actueel/actualiteiten/praktijkgericht-onderzoek-en-coronacrisis
https://www.surf.nl/nppo
https://www.nwo.nl/investeringsagenda-kenniscoalitiepartners
https://www.vereniginghogescholen.nl/actueel/actualiteiten/hogescholen-introduceren-professional-doctorate
https://www.vereniginghogescholen.nl/kennisbank/praktijk-en-onderzoek/artikelen/brancherapport-praktijkgericht-onderzoek-2020

