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Management samenvatting

Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) kiest er uitdrukkelijk voor om als University of 
Applied Sciences kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden én praktijkgericht onder-
zoek uit te voeren. Hogeschool VHL wil daarbij onderscheidend zijn op de domeinen 
Animals and Business, Delta Areas and Resources en Food and Dairy. Als de grootste 
groene hogeschool draagt Hogeschool VHL met onderwijs en praktijkgericht onderzoek 
bij aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving. 
Hogeschool VHL borgt en verbetert de kwaliteit van het onderwijs, onderzoek en staf-
diensten door middel van een Planning & Control (P&C) cyclus. De kwaliteitszorg van het 
onderzoek van de instelling voldoet aan de eisen in het Brancheprotocol Kwaliteitszorg 
Onderzoek (BKO). In deze zelfevaluatie is tevens aangegeven waar wij de kwaliteitszorg 
van het onderzoek nog verder willen verbeteren. 

1.   Is er sprake van voldoende structuur en samenhang in de kwaliteitszorg  
van de hogeschool (ten aanzien van onderzoek)?

Hogeschool VHL heeft duidelijke bestuurlijke kaders geschapen voor onderzoek, met 
een doordachte reeks van missie, doelen en kritische prestatie-indicatoren (kpi’s). Met 
de gekozen profilering en zwaartepuntvorming creëert de hogeschool focus en massa 
in het onderzoek en ligt de nadruk op meer synergie tussen onderzoekslijnen. De kwali-
teitszorg is verder uitgewerkt en vertaald in acties voor de komende planperiode. De 
vier kerntaken – kennisontwikkeling, professionalisering van docenten, kenniscirculatie, 
en onderwijsontwikkeling – zijn nadrukkelijk toegespitst op door de hogeschool nage-
streefde profilering en komen consistent terug in het beleid en in de kwaliteitszorg van 
onderzoek. De rollen van een lector zijn expliciet toegesneden op de gewenste ontwik-
keling tot kenniscentrum. 

2.    Zijn er voldoende randvoorwaarden voor de uitvoering van de kwaliteitszorg  
ten aanzien van onderzoek?

Hogeschool VHL kent met ingang van september 2014 een versterkte lijnorganisatie. De 
centrale aansturing van onderwijs en onderzoek is uitgewerkt en de verantwoordelijk-
heden zijn helder belegd op het niveau van College van Bestuur (CvB), domeindirecteur 
en leading lector. De domeindirecteur is integraal verantwoordelijk voor onderwijs en 
onderzoek. De externe oriëntatie is versterkt. De ondersteuning van praktijkgericht 
onderzoek door de stafdiensten is de afgelopen jaren uitgebreid en versterkt. 

3.   Worden onderzoeksevaluaties op deskundige en onafhankelijke wijze uitgevoerd, 
conform brancheafspraken hierover?

In 2013 en 2014 zijn vier externe onafhankelijke onderzoeksevaluaties uitgevoerd met 
een positief oordeel als resultaat. De externe evaluaties zijn uitgevoerd op basis van het 
vernieuwde Draaiboek Onderzoeksevaluatie Hogeschool VHL. 
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4.   Worden evaluaties gebruikt voor de handhaving en verbetering van de kwaliteit  
van het onderzoek en de organisatie? 

Bij de ontwikkeling van haar nieuwe instellingsplan, de nieuwe organisatiestructuur, de 
kadernotities en in de uitvoering van de P&C-cyclus heeft Hogeschool VHL de aanbeve-
lingen betrokken van de VKO juni 2013, de externe onderzoeksevaluaties en de daarop 
gebaseerde meta-analyses. De betrokken lectoren hebben de aanbevelingen uit de 
externe onderzoeksevaluaties vertaald naar verbeterplannen en zijn gestart met de 
implementatie. Hogeschool VHL betrekt de aanbevelingen van de Reviewcommissie 
Hoger Onderwijs en Onderzoek bij de besluitvorming over de inzet van uren en middelen 
van de hogeschool in de CoE's.
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1  Inleiding

Op 21 maart 2013 heeft de Visitatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO) haar 
eerste bezoek gebracht aan Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL). Zoals ook de VKO 
heeft geconstateerd, bevond Hogeschool VHL zich in een overgangsfase, van onderdeel 
zijn van Wageningen UR naar een zelfstandige instelling met een helder omschreven 
strategie, gericht op onderwijs en onderzoek. 
In haar eindrapport constateert de VKO dat naast positieve ontwikkelingen als de relatief 
grote omvang van het praktijkgericht onderzoek, de tevredenheid van externe stake-
holders en de kritische houding van Hogeschool VHL, het ontwikkelde beleid veelal nog 
een intentioneel karakter heeft en de hogeschool nog onvoldoende ervaring heeft opge-
daan met de meeste kwaliteitsinstrumenten. 
Daarom heeft de VKO de kwaliteitszorg van Hogeschool VHL als voorwaardelijk gevali-
deerd en moet binnen een termijn van twee jaar opnieuw een validatie plaatsvinden. 

Op 2 april 2015 komt de VKO daarom opnieuw op bezoek bij Hogeschool VHL. Tijdens dit 
bezoek staat met name de vraag centraal op welke wijze de hogeschool vorm en inhoud 
heeft gegeven aan haar verbeterbeleid, gegeven de twaalf aanbevelingen uit het beoor-
delingsrapport van de VKO juni 2013. Ook zal aandacht worden besteed aan de laatste 
twee uitgevoerde onderzoeksevaluaties, te weten van de lectoraten Kust en Zee, respec-
tievelijk Biobased Economy.

In deze zelfevaluatie doet Hogeschool VHL verslag van de wijzigingen en verbeteringen 
die zij heeft doorgevoerd in de periode 2013-2015. In hoofdstuk 2 reflecteert Hoge-
school VHL op de aanbevelingen van de VKO en de daarop volgende acties en wordt 
schematisch weergegeven welke concrete verbeterresultaten in de periode 2013-2015 
zijn geboekt per aanbeveling van de VKO. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op 
het nieuwe Instellingsplan ‘Op weg naar de groenste hogeschool’ 2014-2017, op basis 
waarvan onder meer wijzigingen in de organisatiestructuur en daarmee de aansturing 
van het onderzoek zijn doorgevoerd. De invulling, aansturing en inbedding van het  
praktijkgericht onderzoek staan centraal in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 wordt de visie  
op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van het onderzoek beschreven. Hogeschool VHL 
heeft de vier validatievragen beantwoord in hoofdstuk 6. 
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De zelfevaluatie en bijbehorende stukken laten zien dat Hogeschool VHL belangrijke 
stappen heeft gezet in de:
· organisatie, inbedding en aansturing van het onderzoek; 
· versterking van de inhoud en profilering van onderzoek op het niveau van  

onderzoeksgroep en onderzoekslijnen; 
· uitwerking, samenhang en borging van de P&C-cyclus;
· ondersteuning van het onderzoek door de stafdiensten. 

Hogeschool VHL is trots op de kwaliteit van het onderwijs én het praktijkgericht onder-
zoek dat zij uitvoert en onderschrijft dit met een openhartige, kritische reflectie. Wij 
kijken uit naar de feedback van en discussie met de VKO, opdat we de kwaliteit van ons 
praktijkgericht onderzoek verder kunnen verbeteren. 
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2  Overzicht realisatie 
aanbevelingen VKO 

De jaren 2012 tot heden zijn voor Hogeschool VHL een periode geweest met grote en 
kleine veranderingen.
In november 2012 heeft de hogeschool een eigen Raad van Toezicht gekregen, als een 
eerste formele stap in het proces van ontvlechting met Wageningen UR. In augustus 
2013 is een nieuw CvB aangetreden, dat voortvarend aan de slag is gegaan met onder 
andere het vaststellen van een nieuw instellingsplan en daarop voortbordurende kader-
notities. Per september 2014 is de organisatiestructuur ingrijpend gewijzigd en op dit 
moment wordt hard gewerkt aan de implementatie van de nieuwe onderwijs- en onder-
zoeksvisie in het schooljaar 2015-2016, inclusief een instellingsbrede onderzoeksleerlijn. 
Vanaf september 2015 wordt de locatie Wageningen eveneens gehuisvest op het land-
goed in Velp.

Hogeschool VHL is op basis van het vastgestelde beoordelingsrapport van de VKO  
d.d. juni 2013 aan de slag gegaan met de twaalf geformuleerde aanbevelingen. De 
aan bevelingen heeft Hogeschool VHL vertaald naar een Checklist VKO. Op basis hiervan 
is binnen de hogeschool de voortgang van de invulling van de aanbevelingen gemoni-
tord. De checklist is regelmatig besproken in het CvB, het lectorenoverleg en in 
september 2014 met de Raad van Toezicht. De aanbevelingen zijn onder andere 
mee genomen bij de opzet en invulling van het nieuwe instellingsplan, dat eind 2013  
is vastgesteld. Ook bij het schrijven van de Kadernotitie Praktijkgericht Onderzoek  
2014-2017 heeft de hogeschool deze aanbevelingen meegenomen, evenals de geformu-
leerde aanbevelingen in de twee opeenvolgende meta-analyses (2012 en 2013) op basis 
van de uitgevoerde onderzoeksevaluaties. 

In dit hoofdstuk koppelt Hogeschool VHL de resultaten van haar verbeterbeleid in de 
periode 2013-2015 aan de twaalf aanbevelingen van de VKO. We hebben de twaalf 
aanbevelingen onderscheiden in vier thema’s, die nader worden uitgewerkt in de  
paragrafen 2.1 t/m 2.4:
1. organisatie, inbedding en aansturing van het onderzoek; 
2. de versterking van de inhoud en profilering van onderzoek op het niveau van  

onderzoeksgroep en onderzoekslijnen; 



10 Zelfevaluatierapport Kwaliteitszorg Praktijkgericht Onderzoek  maart 2015

3. uitwerking, samenhang en borging van de P&C-cyclus;
4. de ondersteuning van het onderzoek door de stafdiensten. 

Per thema geven we een korte samenvatting van de belangrijkste wijzigingen in de 
afgelopen twee jaar. In tabel 1 in paragraaf 2.5 worden schematisch per aanbeveling de 
daadwerkelijke resultaten beknopt weergegeven en wordt vermeld in welk hoofdstuk 
van deze zelfevaluatie een nadere onderbouwing is te vinden. De laatste kolom geeft een 
overzicht van de onderliggende documenten. 

2.1   Organisatie, inbedding en aansturing  
van het onderzoek 

Het VKO had als aanbeveling gegeven dat de organisatie, aansturing en inbedding van 
het onderzoek verbetering behoefden. Het nieuwe CvB onderschreef deze aanbeveling 
volledig. Dit is opgepakt in het nieuwe Instellingsplan ‘Op weg naar de groenste hoge-
school’ 2014-2017. In hoofdstuk 3 wordt de nieuwe missie en visie van de hogeschool 
uitgewerkt, aangevuld met enkele in dit kader van belang zijnde ontwikkelingen.
 
Met de per september 2014 ingevoerde nieuwe organisatiestructuur kiezen we voor 
sterkere horizontale en verticale verbindingen binnen de organisatie en voor synergie 
in het onderzoek. Opleidingen en lectoraten maken onderdeel uit van één van de 
domeinen: Animals and Business, Delta Areas and Resources en Food and Dairy (bijlage 
1). Met de VKO zijn we van mening dat de portefeuille onderzoek eenduidig moet zijn 
belegd bij een lid van het CvB. De uitgangspunten voor de integrale sturing op het 
versterken van de verbinding tussen onderwijs en onderzoek zijn uitgewerkt in de rollen 
en verantwoordelijkheden van de belangrijkste organen, afdelingen en management-
functies. Dit betekent ook dat er een directeurenoverleg en een leading lectorenoverleg 
is ingericht. In het directeurenoverleg worden onderwerpen met betrekking tot onder-
wijs, onderzoek en ondersteunende diensten besproken; in het leading lectorenoverleg 
staan de ontwikkelingen in het onderzoek centraal. 

In aansluiting op de aanbevelingen van de VKO hebben we als hogeschool gewerkt aan 
een duidelijke koppeling tussen het instellingsplan, het onderzoeksbeleid en de bijbe-
horende kpi’s. Deze koppeling wordt nu ook gemaakt op het niveau van het domein, 
opleidingen en Applied Research Centre (ARC). 

In hoofdstuk 5 schetsen we een beeld van de wijze waarop we de kwaliteitszorg binnen 
de hogeschool hebben verbeterd. De aanbevelingen van de VKO hebben ons gesteund 
om nadrukkelijker in te zetten op het standaardiseren van processen en formats en een 
verbeterde aansluiting tussen de verschillende fasen van de PDCA-cyclus. Hierbij ligt 
de nadruk op samenhangende sturing via de lijnorganisatie, op procesafspraken en de 
uitvoering van de gemaakte afspraken. Het werken met processen en formats is relatief 
nieuw en vraagt daarom van de hogeschool de komende vier jaar extra aandacht. In de 
afgelopen twee jaar hebben we ook meer aandacht gegeven aan de invulling van de 
ondersteuning: bijvoorbeeld door het benoemen van domeincontrollers en het invullen 
van de secretariële ondersteuning van lectoren. De aanbevelingen van de VKO zijn door 
medewerkers van Beleid en Finance & Control (F&C) vertaald naar een intensievere 
samenwerking. 
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2.2  Versterking inhoud en profilering van onderzoek 

De aanbevelingen van de VKO betroffen ook de profilering van het onderzoek van de 
hogeschool. De profilering van Hogeschool VHL komt nadrukkelijk terug in het nieuwe 
instellingsplan. In hoofdstuk 4 worden de vernieuwde missie en visie met betrekking 
tot onderzoek uitgewerkt en wordt de aanscherping van de kerntaken van de lectoren 
beschreven. 
In aansluiting op de door ons gekozen speerpunten kent elk domein een ARC met een 
beperkt aantal onderzoeksthema’s die leiden tot meer focus en massa in het onderzoek. 
We maken duidelijker keuzes inzake de inzet in en de bijdrage aan samenwerkings-
verbanden. We hebben onze profilering en koers kunnen valideren bij het bezoek van 
de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek. We zijn tevreden dat de Review-
commissie haar vertrouwen heeft uitgesproken in de nieuwe koers van Hogeschool VHL 
wat betreft de zwaartepuntvorming en dat de commissie een duidelijke verbinding ziet 
tussen de prestatieafspraken gemaakt in 2012 en de recente keuzes in het Instellingsplan 
Hogeschool VHL 2014-2017.

De VKO beval aan om de aanstellingsomvang van een lector te vergroten, opdat meer 
ruimte ontstaat voor o.a. het ontwikkelen van nieuwe kennis. De uitgevoerde onderzoeks-
evaluaties in 2013 en 2014 onderschrijven deze aanbeveling. Gelet op deze aan bevelingen 
en onze eigen wens om de kerntaken en rollen van lectoren te versterken is in de Kader-
notitie Praktijkgericht Onderzoek verwoord dat de minimale omvang van een lector 0,6 fte 
bedraagt. Intern is dat de inmiddels gehanteerde lijn. In hoofdstuk 4 wordt hier nader op 
ingegaan. De verbeterde invulling van de administratieve ondersteuning biedt de lector en 
kenniskring ruimte om zich te richten op de uitvoering van de kerntaken en rollen van een 
lector, kwaliteitszorg en intensivering van de samenwerking met het werkveld. 

2.3   Uitwerking, samenhang en borging  
van de P&C-cyclus 

Zoals in hoofdstuk 4 verder zal worden toegelicht, hebben wij ons in het verbeteren van 
ons kwaliteitssysteem gericht op de volgende aandachtspunten: integrale benadering 
onderwijs en onderzoek, de verbinding tussen de oude ACT- en PLAN-fase en verbeter-
trajecten naar aanleiding van evaluaties en reviews, waaronder de externe onderzoeks-
evaluaties. Met andere woorden: de PDCA-cyclus volledig doorlopen en duidelijke inhou-
delijke sturing in het kwaliteitszorgsysteem. Om de integrale kwaliteit van het onderzoek 
te garanderen wordt de PDCA-cyclus systematisch doorlopen op minimaal drie niveaus 
binnen de hogeschool: op het niveau van een ARC, op het niveau van het domein en op 
instellingsniveau. Deze cycli samen vormen de P&C-cyclus en staan met elkaar in verbin-
ding (bijlage 5). Hoofdstuk 5.2 beschrijft de PDCA-cyclus op het niveau van een ARC. In 
het bijlagenboek (bijlage 6) illustreert Hogeschool VHL  de P&C-cyclus met een aantal 
voorbeelden.

In aansluiting op de aanbevelingen van de VKO hebben we de uitvoering van de P&C-
cyclus verbeterd door veel steviger te sturen op de vier kerntaken van lectoren en de 
kwaliteitszorg van onderzoek. Het CvB en domeindirecteuren besteden extra aandacht 
aan het rond krijgen van de cyclus bij het bespreken en vaststellen van jaar-/meerjaren-
plannen en voortgangsrapportages, waaronder verbeterplannen na evaluaties op het 
niveau van het lectoraat, ARC en op instellingsniveau. 
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We zijn van mening dat het kwaliteitszorgsysteem de afgelopen twee jaar een duidelijke 
verbeterslag heeft ondergaan. Tot onze tevredenheid heeft het visitatiepanel voor de 
aanvullende opleidingsbeoordelingen gezien dat de (PCDA)-kwaliteitscycli daadwerkelijk 
gesloten zijn. Het panel herkent de toegenomen instellingsbrede aanpak en het daarbij 
steeds beter van elkaar leren, en moedigt aan dit verder uit te bouwen.
Als gevolg van de vele veranderingen (nieuw instellingsplan, nieuwe kadernotities, 
nieuwe organisatiestructuur) zijn er relatief veel wijzigingen doorgevoerd in het kwali-
teitssysteem. De aangepaste formats van het jaarplan zijn mede daardoor bijvoorbeeld 
nog niet overal consequent gebruikt. Desalniettemin wordt de P&C-cyclus doorlopen, 
maar vraagt de zorgvuldigheid van de uitvoering nog verdere verbetering.

2.4   Ondersteuning van het onderzoek  
door de stafdiensten 

In 2013 constateerde de VKO dat het takenpakket van de stafdiensten in de ondersteu-
ning van onderzoek en de lectoraten nog niet optimaal was afgestemd op de wensen 
van de lectoren en directeuren. Ook werd geadviseerd de verbinding tussen Beleid/HRM 
en de ontwikkeling van personeel betrokken bij onderzoek te versterken en aandacht 
te besteden aan het verbeteren van de managementinformatie. In aansluiting op deze 
aanbevelingen hebben we in de afgelopen twee jaar de ondersteuning van de staf-
diensten ten behoeve van het praktijkgericht onderzoek versterkt en vastgelegd. Enkele 
uitkomsten van deze verbetering zijn: gerichte advisering op kwaliteitszorg, onder-
steuning in de verantwoording aan de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO), 
advies over internationale subsidies en richtlijnen voor professionalisering van de kennis-
kring en docent-onderzoekers. 

De stafdiensten Beleid en F&C bieden gerichte ondersteuning in de kwaliteitszorg op het 
niveau van de instelling, domein/ARC, opleidingen lectoraten. Komend jaar wordt binnen 
Beleid de expertise met betrekking tot (internationale) subsidieregelingen uitgebreid, 
opdat de doelstellingen inzake de binnen te halen subsidiebedragen worden gereali-
seerd.
Beleidsmedewerkers zijn regelmatig sparringpartners ten aanzien van kwaliteitszorg 
van onderzoek. Lectoren en domeindirecteuren weten daardoor beter wat ze kunnen 
verwachten van de stafdiensten. Omgekeerd sluiten de geboden diensten meer aan op 
verwachtingen en de vragen. De aanstelling van domeincontrollers is een belangrijke 
stap in de financiële dienstverlening. Daarnaast wordt de communicatie tussen de  
lectoraten en de stafdiensten verbeterd, opdat lectoren nog beter weten welke onder-
steuning ze kunnen verwachten en kunnen vragen. In hoofdstuk 5 wordt dit meer  
gedetailleerd uitgewerkt. 

2.5  Uitwerking aanbevelingen VKO juni 2013

In tabel 1 worden per aanbeveling de daadwerkelijke resultaten beknopt weergegeven 
en wordt vermeld waar een nadere onderbouwing is te vinden. In de laatste kolom 
worden de onderliggende documenten benoemd. 
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Aanbeveling VKO  
juni 2013

Hoofd-
stuk 

Antwoord Relevante documenten 

1. Zet het intentioneel 
karakter van het beleid 
om in goed doordachte 
daadwerkelijke acties 
die tot verbetering van 
de kwaliteitszorgsyste-
matiek leiden.

5.1 Daadwerkelijke resultaten:
–  Uitwerking P&C-cyclus inclusief planning en cyclus 

jaarverslag, jaarplan en evaluaties 
P&C-cyclus is aangepast conform nieuwe structuur

–  Kpi’s vastgelegd in het instellingsplan en kadernotitie 
onderzoek 
Kpi’s onderdeel van de P&C-cyclus

–  Kwaliteitshandboek eerste versie vastgesteld
–  Duidelijke sturing in managementgesprekken

–  Uitwerking P&C-cyclus Hoge-
school VHL

–  Planning P&C-cyclus 2015
–  Formats meerjarenplannen en 

jaarplannen 
–  Instellingsplan Hogeschool  

2014-2017
–  Kadernotitie Praktijkgericht 

Onderzoek 2014-2017
–  Kwaliteitshandboek 
–  Notulen management-

gesprekken
2. Bevorder de synergie 

tussen de onder-
zoeksprogramma’s en 
onderzoekslijnen om 
focus en massa in het 
onderzoek te bevor-
deren.

4.2 Daadwerkelijke resultaten: 
–  Organisatie-inrichting gewijzigd in domeinen /Applied 

Research Centres
–  Aanstelling domeindirecteuren integraal verantwoor-

delijk voor onderwijs en onderzoek, inclusief nieuwe 
functieomschrijving

–  Inrichting nieuwe functie leading lector en aanstellen 
leading lectoren

–  Notitie ‘Besturingsfilosofie en 
organisatie-inrichting Hoge-
school VHL. Resultaatverant-
woordelijke teams als basis’

–  Functieprofiel Leading lector 
opgesteld 

3. Bevorder een grotere 
externe oriëntatie bij 
het verder ontwikkelen 
van de kwaliteits-
systematiek. Veel infor-
matie is beschikbaar 
buiten Hogeschool VHL 
en het hoger agra-
risch onderwijs. Het 
wiel hoeft niet altijd 
opnieuw uitgevonden 
te worden.

5.1 Onderwerpen waar informatie is gehaald bij anderen: 
–  Kadernotities Praktijkgericht Onderzoek en Internati-

onalisering: o.a. bij Vereniging Hogescholen en VSNU. 
Kpi’s: Valorisatie – werkset Indicatoren van de  
Vereniging Hogescholen (AV, 31 januari 2013)

–  Onderzoeksleerlijn: informatie verzameld bij  
Vereniging Hogescholen en collega- hogescholen

–  Notitie Wetenschappelijke Borging van praktijkgericht 
onderzoek: Vereniging Hogescholen, VSNU en anderen

–  Integriteitscode van vijf andere hogescholen als input 
gebruikt

–  Gedragscode: mede gebaseerd op de codes van 
collega-hogescholen

–  Kadernotitie Praktijkgericht 
Onderzoek 2014-2017

–  Protocol Onderzoeksleerlijn 
Hogeschool VHL

–  Notitie Borging wetenschap-
pelijke validiteit

–  Integriteitscode Hogeschool VHL
–  Gedragscode Hogeschool VHL

4. Ontwikkel een duide-
lijk bestuurlijk kader 
op basis van een goed 
doordachte reeks van 
missie – doelen – indi-
catoren.

3 
4.1 t/m 
4.3

Daadwerkelijke resultaten: 
–  Duidelijke koers en beleidskaders vastgesteld
–  Vertaling in P&C-cyclus voor onderwijs, onderzoek en 

stafdiensten
–  Meetbare doelen en kritische prestatie-indicatoren in 

het Instellingsplan, kadernotities en MIP

–  Instellingsplan Hogeschool VHL 
2014-2017 

–  Notitie ‘Besturingsfilosofie en 
organisatie-inrichting Hoge-
school VHL. Resultaatverant-
woordelijke teams als basis’

–  MIP 2014-2015
–  Kadernotities (Onderzoek,  

Internationalisering, 
Onderwijsconcept, Alumni)

–  Kwaliteitszorgplan
–  Handboek Kwaliteitszorg
–  Jaarverslag Hogeschool VHL 

2013
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Aanbeveling VKO  
juni 2013

Hoofd-
stuk 

Antwoord Relevante documenten 

5. Verstevig de centrale 
aansturing van het 
onderzoek door o.a.:
a.  Het handhaven van 

de verantwoordelijk-
heid voor het onder-
zoeksbeleid bij één 
portefeuillehouder 
onderzoek in het 
College van Bestuur

b.  het opleidingsdirec-
tieoverleg (ODO) 
te splitsen in een 
onderwijs- en een 
onderzoeksgedeelte

c.  van het lectorencol-
lectief een gestruc-
tureerd adviesli-
chaam te maken

a. 
3 
4.3 
4.5
5.2

b. 3

c. 4.4

Daadwerkelijke resultaten: 
a.  Portefeuille onderzoek is belegd bij lid CvB, op dit 

moment bij de voorzitter van het CvB. 
Een domeindirecteur is integraal verantwoordelijk 
voor alle opleidingen en het ARC binnen zijn domein. 
Onze visie is dat onderwijs en onderzoek sterk met 
elkaar verweven zijn en dat aansturing in één hand de 
samenhang versterkt. 
De leading lector is hiërarchisch leidinggevende van 
(associate) lectoren. Hij functioneert onder verant-
woordelijkheid van de domeindirecteur.

b.  De hogeschool is van mening dat één directeuren-
overleg bijdraagt aan een betere afstemming tussen 
en samenhang in onderwijs, onderzoek en de onder-
steunende diensten. 

c.  M.i.v. september 2014 overlegt het CvB drie keer per 
jaar met leading lectoren, domeindirecteur en direc-
teur Beleid. Een beleidsmedewerker treedt op als 
secretaris. Doel: het afstemmen van te ontwikkelen 
en uit te voeren beleid en het bewaken van de samen-
hang in en tussen onderzoeksgroepen en opleidingen. 

a.  Portefeuilleverdeling CvB  
gepubliceerd op inter- en 
intranet

b.  Notitie ‘Besturingsfilosofie en 
organisatie-inrichting Hoge-
school VHL. Resultaatverant-
woordelijke teams als basis’

c.  Overzicht ‘Vergaderstructuur 
studiejaar 2014-2015’

6. Bevorder de verticale  
verbinding in de 
onder zoeksorganisatie 
door:
a.  het toedelen van 

duidelijke rollen, 
verantwoordelijk-
heden en bevoegd-
heden aan personen 
en organisatie-
eenheden die een 
rol dienen te spelen 
in het kwaliteits-
zorgsysteem van het 
onderzoek

b.  het verder ontwik-
kelen van duidelijke 
processen voor-
zien van adequate 
formats en proto-
collen

c.  een goed gecoördi-
neerde aansturing 
van de staf- en hulp-
diensten

d.  het toezien op het 
juist hanteren van 
de ontwikkelde 
processen.

a.  
3 
4.2 en 
4.4
5.2
 
 
 
 
 
 
 

b.  
4.2 
5.1

 
c.  
4.2 
5.4
 
d.  
3  
4.2

Daadwerkelijke resultaten: 
a.  Organisatie-inrichting gewijzigd: portefeuille belegd bij 

lid CvB, domeindirecteur integraal verantwoordelijk 
voor onderwijs en onderzoek, leading lector aange-
steld. Onderzoek onderdeel jaarplan domeindirecteur 
en van resultaatsafspraken tussen domeindirecteur en 
CvB.  
Leading lectorenoverleg (3x per jaar). Resultaatverant-
woordelijke teams als basis.

b.  Kwaliteitshandboek met processen en formats. Staf-
diensten zien toe op en adviseren bij implementatie.

c.  Aanstelling projectcontroller vanuit F&C bij elk 
domein. Secretariële ondersteuning lectoren.  
Een beleidsmedewerker volledig ingezet op ondersteu-
ning onderzoek.  
In begrotingen lectoraten zichtbaar; ook in de voort-
gangsrapportage. Beleid en F&C werken meer gestruc-
tureerd samen. 
Duidelijke afspraken inzake de te leveren ondersteu-
ning in de jaarplannen Stafdiensten

d.  CvB is sturender en legt de nadruk op de lijnorga-
nisatie en uitvoering van de procesafspraken. De 
domeindirecteuren zijn expliciet verantwoordelijk  
voor de verantwoording van de resultaten in een ARC.  
Processen zijn vastgelegd en afspraken worden  
gemonitord (o.a. managementgesprekken).

a.  Kadernotitie Praktijkgericht 
onderzoek 2014-2017 
Notitie ‘Besturingsfilosofie en 
organisatie-inrichting Hoge-
school VHL. Resultaatverant-
woordelijke teams als basis’ 
Uitwerking P&C-cyclus 
Kwaliteitshandboek 
Overzicht ‘Vergaderstructuur 
studiejaar 2014-2015’

b. Handboek Kwaliteit (versie 1.0)
c. Jaarplannen stafdiensten
d. Handboek en checklist VKO
e.  HRM-beleid inzake praktijk-

gericht onderzoek 
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Aanbeveling VKO  
juni 2013

Hoofd-
stuk 

Antwoord Relevante documenten 

7. Doorbreek de ‘archi-
pelstructuur’ van 
de onderzoeksorga-
nisatie die momen-
teel kenmerkend is 
voor VHL. Dat kan 
geschieden door het 
bevorderen van hori-
zontale verbindingen 
tussen de diverse 
onderzoekseenheden, 
tussen de staf- en 
hulpdiensten onderling 
en de onderzoeks-
eenheden enerzijds 
en de staf- en hulp-
diensten anderzijds. 
Dat kan gebeuren 
door het inrichten van 
goed functionerende 
besprekingsplatforms.

4.2
4.5 
5.2 t/m 
5.4

a.  Meer samenwerking tussen de stafdiensten m.b.t. 
ondersteuning onderzoek, dit blijkt o.a. uit samen-
werking rondom Tussen- en Eindrapportages RVO en 
(onderzoeks)project- en GP-/IMPACT-aanvragen. 
Beleid en F&C toetsen of de procedures goed zijn 
uitgevoerd en of documenten voldoen aan de eisen en 
kaders van Hogeschool VHL.

b.  De inhoudelijke samenwerking tussen Beleid en de 
lectoren is duidelijk verbeterd; dit blijkt uit meer 
wederzijdse uitwisseling van ideeën, analyses, feed-
back en advisering.

a.  Gezamenlijk aangeboden 
stukken voor overleg CvB

b.  Notitie ‘Verbeterbeleid Lecto-
raat Groene Leefomgeving van 
Steden’ 
Notitie ‘Wetenschappelijke 
borging van het praktijkgericht 
onderzoek’ 
Verslagen ARC’s/Lectoren-
overleg ‘oude stijl’/workshops

8. Stem het takenpakket 
van de staf- en hulp-
diensten beter af op de 
eisen en wensen van 
de onderzoekspraktijk. 
Met name de verbin-
ding met de dienst 
HRM is van cruciaal 
belang voor het bevor-
deren van de compe-
tentieontwikkeling van 
de onderzoekers en 
het inbedden van de 
onderzoeksfuncties in 
de organisatie.

4.2 
5.4

Ondersteuning van de stafdiensten t.b.v. het praktijk-
gericht onderzoek is de afgelopen twee jaar versterkt. 
Lectoren en Beleid weten elkaar beter te vinden, wat zich 
uit in verbeterde afstemming over meerjarenplannen, 
aanvragen voor subsidies zoals IMPACT, discussie over 
inhoud en teksten zelfreflecties, Tussen- en Eindrap-
portages of meer specifiek het verbeterplan Lectoraat 
Groene Leefomgeving van Steden.  
Ook de onderlinge samenwerking tussen Beleid en F&C is 
verbeterd, wat o.a. tot uitdrukking komt in meer gecoör-
dineerde afstemming inzake tussen- en eindrapportages 
RVO en voorbereidingen m.b.t. RAAK-aanvragen. 

–  HRM-professionaliseringsplan
–  HRM-beleid inzake praktijk-

gericht onderzoek 

9. Spits de management-
informatiesystemen 
meer toe op de eisen 
en wensen die de 
onderzoekfunctie 
daaraan stelt en zorg 
voor een goede onder-
linge afstemming van 
de deelsystemen.

5.2 De (voortgang van de) kpi’s voor onderzoek is opge-
nomen in het managementinformatiesysteem. Afspraken 
zijn gemaakt met de domeindirecteuren, verantwoor-
delijk voor de deelsystemen, over wanneer en op welke 
manier de managementinformatie geleverd wordt.  
Vanaf 2015 is de begroting vastgesteld op het niveau van 
het domein, het ARC en de afzonderlijke lectoraten per 
ARC. De domeincontroller biedt gerichte ondersteuning.

–  Overzicht Management-
informatie in Management-
informatiesysteem

–  Begrotingen 2015

10. Besteed intensief 
aandacht aan het 
sluitend maken van de 
PDCA-cycli met name 
waar deze gericht zijn 
op de overgang van de 
oude act-fase naar de 
nieuwe plan-fase. 

5.2 t/m 
5.4.

Check aansluiting ACT en PLAN is onderdeel van formats 
voor en adviezen over de jaarplannen. 
Verbeteringen naar aanleiding van de onderzoeksevalu-
aties, meta-analyses en andere metingen zijn onderdeel 
van de nieuwe jaarplannen van een lectoraat en worden 
vertaald waar nodig naar het jaarplan van de ARC. 

–  Jaarplannen lectoraat
–  Jaarverslagen lectoraat
–  Verbeterplannen na onderzoeks-

evaluatie

11. Besteed intensief 
aandacht aan de 
verbetertrajecten in 
het proces van externe 
evaluaties door deze 
duidelijk te structu-
reren.

5.3 Bij twee van de vijf onderzoeksevaluaties is een gestruc-
tureerd verbeterplan vastgesteld. Bij één van de vijf is 
kort na de zelfevaluatie de aanstelling beëindigd.  
Een lectoraat heeft een jaar na dato, bij beëindiging van 
aanstelling, een beknopte schets opgesteld als leidraad 
voor eventuele opvolgers. Prioriteit is gelegd bij onder 
meer het organiseren van een symposium en het ople-
veren van een boek.  
Opbrengsten onderzoeksevaluaties zijn verwerkt in 
meerjarenplannen nieuwe lectoraten 

Notitie ‘Verbeterbeleid Lectoraat 
Groene Leefomgeving van Steden’
Jaarplan 2014/jaarplan 2015  
Lectoraat Welzijn van Dieren
Verbeterplan Lectoraat  
Geïntegreerd Natuur- en 
Landschaps beheer
Meerjarenplannen vier nieuwe 
lectoraten
Update zelfevaluatie lectoraat 
Biobased Economy
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Aanbeveling VKO  
juni 2013

Hoofd-
stuk 

Antwoord Relevante documenten 

12. Besteed zorgvuldig 
aandacht aan de bezet-
ting van de externe 
evaluatiecommissies. 
Met name de domein-
specifieke kennis dient 
daarin voldoende 
aandacht te krijgen.

5.3 NQA ingezet bij de onderzoeksevaluaties 2014-2015; 
voorzitter is tevens domeindeskundige. 

Overzicht samenstelling commissie 
lectoraat Kust en Zee: bijlage 
beoordelingsrapport
Overzicht samenstelling commissie 
lectoraat Biobased Economy: 
bijlage beoordelingsrapport

Tabel�1.�Overzicht�Uitwerking�aanbevelingen�VKO�juni�2013�met�bijbehorende�resultaten�en�documenten.
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3   Hogeschool VHL

Hogeschool VHL, gevestigd in Leeuwarden, Velp en tot september 2015 in Wageningen, 
is de grootste hogeschool in de sector Hoger Agrarisch Onderwijs (HAO). Gedurende een 
periode van meer dan honderd jaar heeft de hogeschool zich door fusies en verhuizingen 
ontwikkeld tot de huidige instelling. Op 2 november 2012 is de bestuurlijke ontvlechting 
uit Wageningen UR gerealiseerd door de benoeming van een eigen Raad van Toezicht. 
Het in augustus 2013 aangetreden College van Bestuur is aan de slag gegaan met de 
opzet en invulling van een nieuw instellingsplan, dat december 2013 is vastgesteld.

3.1  Missie, visie en kernwaarden 

In het Instellingsplan ‘Op weg naar de groenste hogeschool’ 2014-2017 is de missie van 
de hogeschool omschreven: ‘Hogeschool�VHL�is�een�University�of�Applied�Sciences.�Wij�
leiden�hoogwaardige,�ambitieuze�en�innovatieve�professionals�op�die�bijdragen�aan�een�
duurzame�wereld’. Op basis van de omgevingsanalyse kiest de hogeschool er uitdrukke-
lijk voor onderscheidend te zijn op het gekozen profiel: 
· Water & land/natuur 
· Voedsel & Dairy
· Dier/dierenwelzijn.

Wat de hogeschool is en wat de hogeschool wil bereiken, is verankerd in acht punten die 
gezamenlijk de visie vormen: 
· Hogeschool VHL is de meest duurzame hogeschool van Nederland en laat dit zien in 

elke opleiding, in de inhoud van haar onderzoek en in haar bedrijfsvoering;
· Hogeschool VHL kiest een duidelijk inhoudelijk profiel dat het kader vormt voor alle 

strategische keuzes op het gebied van onderwijs en praktijkgericht onderzoek;
· Elke opleiding van Hogeschool VHL levert een bijdrage aan minimaal één van de 

speerpunten van het profiel, waarbij alle studenten leren multi- en interdisciplinair te 
werken;

· Hogeschool VHL is gericht op regionale, nationale en internationale studenten;
· Naast het reguliere onderwijs wil Hogeschool VHL in de vraag van het werkveld voor 

scholing voorzien;
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· Hogeschool VHL is een persoonlijke hogeschool en wil daarom ruimte geven aan  
de individuele student voor het ontwikkelen van zijn talenten in een inspirerende 
omgeving;

· Hogeschool VHL levert met onderzoek en kennisvalorisatie een bijdrage aan innova-
tieve en duurzame ontwikkelingen in samenwerking met partners uit het werkveld;

· Hogeschool VHL is een financieel solide en toekomstbestendige organisatie.

De kernwaarden die de basis van de identiteit van Hogeschool VHL vormen, zijn:
· Duurzaam: bij alles wat we doen worden wij gedreven door de ambitie een bijdrage 

te leveren aan een duurzame samenleving, waarbij de aspecten people, planet en 
profit in evenwicht zijn;

· Betrokken: wij zijn betrokken bij de student, bij elkaar, bij de organisatie en bij onze 
samenwerkingspartners. Wij zijn ook inhoudelijk betrokken bij het domein van  
Hogeschool VHL;

· Ondernemend: wij zijn innovatief, we volgen wat er om ons heen gebeurt en grijpen 
kansen aan om onze doelen te realiseren;

· Verantwoordelijk: we doen wat we zeggen en laten zien wat we doen. We zijn 
aanspreekbaar op de bijdrage die wij leveren aan de te realiseren doelstellingen.

Het profiel van de drie samenhangende speerpunten vormt de kaders voor beleids-
keuzes op het gebied van onderwijs, praktijkgericht onderzoek en contractactiviteiten. 
De visie en strategische doelen zijn vertaald in kritische prestatie-indicatoren. Missie, 
visie en profiel zijn vervolgens uitgewerkt in kadernotities voor onderwijs, onderzoek, 
internationalisering, alumni en communicatie, die op één na zijn vastgesteld voor de 
zomer 2014. 

3.2  De organisatie Hogeschool VHL

Hogeschool VHL kiest er uitdrukkelijk voor om als University of Applied Sciences kwali-
tatief hoogwaardig onderwijs te bieden én praktijkgericht onderzoek uit te voeren. De 
verbinding en uitwisseling van kennis tussen onderzoek en onderwijs voor en mét de 
(internationale) praktijk is essentieel voor het onderwijs en om zich verder te ontwik-
kelen als kenniscentrum. Per september 2014 is de nieuwe organisatie-inrichting 
ingevoerd (bijlage 1), conform de notitie ‘Besturingsfilosofie�en�organisatie-inrichting�
Hogeschool�VHL.�Resultaatverantwoordelijke�teams�als�basis’.�De uitgangspunten voor 
de sturing en inrichting zijn uitgewerkt in de rollen en verantwoordelijkheden van de 
belangrijkste organen, afdelingen en managementfuncties. 

College van Bestuur
Het College van Bestuur (CvB) is belast met het bestuur van de hogeschool in zijn geheel 
en met het beheer ervan. De taken en bevoegdheden van het CvB zijn vastgelegd in het 
Bestuurs- en Beheersreglement.
Binnen het CvB wordt gewerkt met een portefeuilleverdeling; de portefeuille Praktijk-
gericht Onderzoek is belegd bij de voorzitter van het CvB.

Domeindirecteuren 
Per domein is een directeur binnen de vastgestelde beleidskaders van de hogeschool 
integraal verantwoordelijk voor alle tot het domein behorende opleidingen en het 
hieraan verbonden Applied Research Centre (ARC). Hij is binnen het domein eerst-
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verantwoordelijke en is het gezicht naar buiten zowel regionaal voor zijn standplaats, 
nationaal en internationaal. Hij legt verantwoording af aan het CvB over onderwijs en 
onderzoek. 
Hij borgt de samenhang en samenwerking tussen opleidingen over de domeinen, tussen 
zijn opleidingen en de twee andere onderzoeksgroepen en tussen de onderzoeks-
programma’s. Hij is budgethouder voor onderwijs én onderzoek. Hij is verantwoordelijk 
voor het realiseren van organisatorische randvoorwaarden met betrekking tot onderzoek 
in samenwerking met de stafdiensten.
Een domeindirecteur wordt bijgestaan door een adjunct-directeur. De adjunct-directeur 
legt verantwoording af aan de domeindirecteur. De adjunct-directeur is complementair 
aan de domeindirecteur het gezicht naar buiten in (met name regionale) netwerken en 
kan de domeindirecteur vervangen in zijn extern vertegenwoordigende rol.

Stafdiensten Beleid, Services en Finance & Control
De hogeschool kent drie stafdiensten: Beleid, Services en Finance & Control. Elke staf-
dienst staat onder leiding van een stafdirecteur, die verantwoordelijk is voor de betref-
fende werksoorten (zie hieronder). De stafdirecteur legt verantwoording af aan het CvB. 
In de samenwerking tussen verantwoordelijk leidinggevenden voor het primaire proces 
en de ondersteunende processen is sprake van partnership. 
De stafdirecteur Beleid is integraal verantwoordelijk voor de samenhangende beleids-
ontwikkeling en beleidsadvisering aan het CvB op de terreinen: Onderwijs, Onderzoek  
en Kwaliteit, HRM, Corporate Communicatie en Markt Analyse, Internationalisering. 

De directeur Services is integraal verantwoordelijk voor de samenhangende uitvoering 
van ondersteunende processen op het terrein van onder andere Student Service, ICT, 
onderwijs, onderzoek , bedrijfsvoering en mediatheek. 

De directeur F&C is integraal verantwoordelijk voor finance, control, personeels- en  
salarisadministratie, P&C-cyclus, auditing in de brede zin. Tevens is de directeur de 
concerncontroller. 

Applied Research Centre
Ingaande september 2014 kent elk domein een ARC, in de Kadernotitie Praktijkgericht 
Onderzoek 2014-2017 omschreven als onderzoeksgroep. Een ARC heeft de functie van 
kenniscentrum en omvat meerdere onderzoekslijnen (lectoraten). 

De leading lector is hiërarchisch leidinggevende van de binnen het ARC ondergebrachte 
(associate) lectoren. Hij legt verantwoording af aan de domeindirecteur. De leading 
lector stuurt op synergie, samenhang van de onderzoekslijnen die behoren tot het ARC. 
Tevens is de leading lector verantwoordelijk voor de plannen en begroting van het ARC.
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Animals and Business ARC
Leading lector Dr. R. Eweg
Lectoraten Lector(en) (fte)
Welzijn van Dieren Dr. ing. H. Hopster (0.5)
Duurzame Agribusiness in Metropolitane 
Gebieden

Dr. R. Eweg (0.8)

Delta Areas and Resources ARC
Leading lector Kwartiermaker drs. P. Prins (interim)
Lectoraten Lector(en) (fte)
Stadslandbouw als ontwerpopgave Dr. R. Roggema (0.8)
Groene Leefomgeving van Steden Dr. W. Timmermans (0.8)
Kust en Zee  
–   Marine Ecosystems Management 
–   Duurzame Visserij en Aquacultuur

–   
Mw. dr. P. Walker (0.4)

Food and Dairy ARC
Leading lector Mw. dr. ir. W. Voskamp-Harkema
Lectoraten Lector(en) (fte)
Food, Health and Safety 
–  Health and Food 
–   Food Safety

Dr. F. van der Leij (0.2) 
Dr. ing. A. Schaafsma (0.6)

Food Physics Mw. dr. L. Oudhuis (0.5 )
Melkveehouderij:
1. Duurzame Melkveehouderij
2. Herd Management and Smart Dairy Farming 
3. Rendabele grootschalige Melkveehouderij

Mw. dr. ir. W. Voskamp-Harkema (0.6)
Dr. ir. K. Lokhorst (0.4)
vacature

Zuivelprocestechnologie Dr. ir. P. de Jong (0.6)
Gezonde en duurzame voeding & welvaartziekten vacature
Sustainable Water Systems Dr. ir. P.J. van Eijk (0.8)
Biobased Economy Dr. H. Derksen (0.6)

Tabel�2.�Overzicht�Lectoraten�en�Lectoren�per�domein�Hogeschool�VHL�per�15�februari�
2015.

Resultaatverantwoordelijke Teams
De Resultaatverantwoordelijke Teams (RT’s) binnen opleidingen en stafdiensten zijn een 
belangrijke basis voor de organisatie. Een RT is een team van professionals van tussen de 
tien en twintig medewerkers; een onderwijs-/opleidingsteam is verantwoordelijk voor 
uitvoering en ontwikkeling van een of meer opleidingen. Er is een aantal (coördinerende) 
teamrollen binnen het team. Het totale pakket aan coördinatietaken is verdeeld in een 
aantal teamtaken of teamrollen, die vervolgens aan verschillende teamleden worden 
toegewezen. Een teamrol is geen functie. De rollen zullen regelmatig rouleren over de 
leden van het team en toebedeeld worden op basis van expertise, affiniteit en ambitie. 
In de periode juli-september 2014 is het implementatieplan opgesteld voor de invoering 
van de RT’s binnen de gehele instelling. 

Meerjaren Investeringsprogramma 
Hogeschool VHL heeft in het najaar 2013 haar Meerjaren Investeringsprogramma (MIP)  
ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken (EZ). Doel van het MIP is inzichtelijk 
maken van de besteding en de te realiseren doelen met de laatste tranche (2014-2015) 
van de Groene Plusmiddelen. Op grond van dit MIP worden de middelen per jaarschijf 
vrij gegeven. Activiteiten en resultaten in het MIP zijn een afgeleide van het Instellings-
plan 2014-2017 en dekken zowel de aanpassingen van het onderwijsconcept en -port-
folio als de inrichting van de nieuwe ARC’s. Voor onderzoek is in het MIP in totaal 
€ 4.273.000 beschikbaar. Daarmee draagt het bij aan de verdere vormgeving van de 
hogeschool als kenniscentrum.
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Over het MIP-budget wordt apart verantwoording afgelegd, gekoppeld aan het jaar-
verslag en de jaarrekening. 

3.3  Onderwijsaanbod 

Het onderwijsaanbod van Hogeschool VHL omvat veertien Bacheloropleidingen, zes 
Associate Degrees (Ad’s) en drie Masteropleidingen (bijlage 2). Per oktober 2013 telt de 
instelling 4.162 studenten, waarvan bijna elf procent een vooropleiding in het buitenland 
heeft gevolgd. Er zijn 551 medewerkers werkzaam met een totale omvang van 394 fte. 

Elke opleiding is ondergebracht in een domein (bijlage 1). Een aantal opleidingen heeft 
een eenduidige inhoudelijke relatie met een van de drie speerpunten. Andere oplei-
dingen kunnen en moeten aan verschillende domeinen een bijdrage leveren. Zeker 
voor deze opleidingen geldt dat over de grenzen van een domein samengewerkt moet 
worden; samenwerking binnen en tussen een domein is daarom essentieel. Het manage-
ment borgt deze samenwerking en samenhang. 
International Business & Managementstudies is een opleiding die Hogeschool VHL 
verzorgt in samenwerking met Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool; Stenden Hoge-
school vervult hierbij de voortrekkersrol. 
Hogeschool VHL en NHL Hogeschool sturen gezamenlijk de unit Life Sciences and  
Technology aan. De opleidingen Biotechnologie en Voedingsmiddelentechnologie locatie 
Leeuwarden vallen onder deze samenwerking. 
In juni 2014 heeft het CvB de nieuwe onderwijsvisie van de hogeschool vastgesteld. 
Schooljaar 2015-2016 wordt voor het eerst de propedeuse nieuwe stijl aangeboden. 

Ontvlechting, een nieuw instellingsplan en een nieuwe besturingsfilosofie waren voor 
Hogeschool VHL redenen om te besluiten in 2013 niet deel te nemen aan de Instellings-
toets Kwaliteitszorg. Dertien opleidingen, die feitelijk zijn beoordeeld volgens het 
protocol van de beperkte opleidingsbeoordeling, zijn daarom aanvullend beoordeeld. 
Juni 2014 zijn deze aanvullende beoordelingen positief afgesloten. Het visitatiepanel was 
onder de indruk van de manier waarop studenten met een functiebeperking worden 
ondersteund. Het personeelsbeleid en de kwaliteitszorg bleken bij alle opleidingen in 
orde.  
Er worden structureel plannings- en beoordelingsgesprekken gehouden, met een door-
werking naar scholings- en werkdrukmaatregelen. 

3.4  Integrale kwaliteitszorg onderwijs en onderzoek 

Hogeschool VHL hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs, praktijkgericht 
onderzoek en dienstverlening. De kwaliteit van onderwijs en onderzoek is expliciet 
uitgewerkt in het Instellingsplan 2014-2017. Het kwaliteitszorgsysteem van Hogeschool 
VHL ondersteunt en borgt de realisatie van de geformuleerde kwaliteitsnormen voor de 
periode 2014-2017. In tabel 3 zijn de zes geformuleerde kwaliteitsdoelstellingen weer-
gegeven, met meetbare indicatoren.
De kwaliteitszorg onderwijs, onderzoek en dienstverlening is nader uitgewerkt in het 
Kwaliteitszorgplan.  
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Kwaliteitsdoelen Meetbare kwaliteitsnormen (2014- 2017)
1. Tevreden studenten Een score van 3.8 in de Nationale Studenten Enquête (NSE) op de 

vraag ‘Wat vind je van je studie in het algemeen?’ (schaal 1-5). 

2. Beroepsgericht onderwijs Tevreden alumni en een tevreden beroepspraktijk over de 
beroepsgerichtheid van de opleidingen

3. Internationale oriëntatie 15% van alle studenten heeft een vooropleiding in het buitenland 
behaald. 
Implementatie Kadernotitie Internationalisering 2014-2017 

4.  Verankering van praktijkgericht onder-
zoek

Minimaal 15% van de totale omzet van de hogeschool komt uit 
onderzoek

5.  Ruimte voor ontwikkeling en groei van 
medewerkers

80%1 van de docenten heeft een master of PhD 

6.  Effectieve en efficiënte ondersteuning 
stafdiensten

Tevreden studenten (NSE), tevreden medewerkers (medewerkers-
monitor) en maximaal het huidige percentage overhead

Tabel�3.�De�kwaliteitsdoelen�en�meetbare�kwaliteitsnormen�van�Hogeschool�VHL.

Reflectie
Zoals gezegd zijn bij het schrijven van het Instellingsplan ‘Op weg naar de groenste  
hogeschool’ 2014-2017 de twaalf  aanbevelingen van de VKO betrokken. We hebben 
ook de inzichten en ideeën verwerkt, die zijn opgedaan in het proces dat heeft geleid tot 
ontvlechting.
In tegenstelling tot de oude situatie is de portefeuille Praktijkgericht Onderzoek expliciet 
belegd bij een lid van het CvB en kent Hogeschool VHL met ingang van september 2014 
een strakkere aansturing en een versterkte lijnorganisatie, waarin naast onderwijs ook 
expliciet aandacht is voor de organisatie en aansturing van het praktijkgericht onder-
zoek. In tegenstelling tot de vroegere opleidingsdirecteur is de domeindirecteur integraal 
verantwoordelijk voor onderwijs en onderzoek. De domeindirecteur borgt onder meer 
de gemaakte afspraken binnen en tussen het onderwijs en onderzoek in jaarplannen, 
alsmede de afgesproken inzet van mensen en middelen, de samenwerking tussen de 
opleidingen en lectoraten, en een passende samenwerking met de andere onderzoeks-
groepen.

We zijn ervan overtuigd dat de nieuwe organisatiestructuur bijdraagt aan de profilering 
en zwaartepuntvorming in het onderzoek. Het schooljaar 2014-2015 zien wij als een 
overgangsjaar voor het nieuwe management en de implementatie van Resultaatverant-
woordelijke Teams binnen opleidingen en stafdiensten. We zijn er ons van bewust dat de 
implementatie van de geformuleerde doelstellingen de nodige tijd kost en inzet vraagt 
van de medewerkers binnen de hogeschool. We zijn er echter van overtuigd dat we in 
2017 onze plannen hebben gerealiseerd.
Bij de totstandkoming van het MIP hebben lectoren een duidelijke inbreng gehad bij 
de inventarisatie van de mogelijke invulling van de speerpunten in het Instellingsplan. 
Beleid heeft de inbreng van lectoren en anderen gecoördineerd. Met het werkveld zijn 
gesprekken gevoerd, die zijn verwerkt in het ingediende MIP. Net als het Instellingsplan 
kent ook het MIP meetbare doelstellingen en indicatoren. Gelet op het aflopen van de 
MIP-gelden vindt versterkte oriëntatie plaats op (aanvullende) nieuwe financierings-
mogelijkheden (zoals RAAK, Horizon 2020, Efro, Interreg, etc.).

1  In de Prestatieafspraken 2012-2015 was de norm 75% in 2015; in het Instellingsplan 2014-2017 is dit verhoogd  
naar 80%
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Eind 2014 heeft de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek haar advies 
met betrekking tot de midtermrapportage Prestatieafspraken 2012-2015 uitgebracht. 
Verwoord wordt dat Hogeschool VHL in voldoende mate een start heeft gemaakt met de 
uitvoering van de afgesproken plannen met betrekking tot profilering en zwaartepunt-
vorming. De Reviewcommissie neemt de geherformuleerde ambities met betrekking 
tot profilering en zwaartepuntvorming als uitgangspunt bij de totaalbeoordeling van de 
prestaties in 2016. 



24 Zelfevaluatierapport Kwaliteitszorg Praktijkgericht Onderzoek  maart 2015



25Praktijkgericht onderzoek binnen Hogeschool VHL  maart 2015

4  Praktijkgericht onderzoek 
binnen Hogeschool VHL 

Met de introductie van lectoraten in 2002, het eerste Lectorenplan 2009-2011 en de 
eerste Kadernotitie Onderzoeksbeleid 2013-2016 heeft het praktijkgericht onderzoek 
gaandeweg een meer structurele vorm gekregen. Najaar 2012 zijn onderzoeksevaluaties 
bij de lectoraten Groene Leefomgeving van Steden respectievelijk Welzijn van Dieren 
uitgevoerd. Vanaf 2011 is gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van  kwaliteits-
instrumenten en de implementatie van de P&C-cyclus. Binnen de stafdiensten is gewerkt 
aan meer procesmatige en kwalitatief betere ondersteuning van lectoraten. 

Voortbouwend op het nieuwe Instellingsplan is onder de verantwoordelijkheid van  
het nieuwe CvB de Kadernotitie Praktijkgericht Onderzoek 2014-2017 ontwikkeld.  
De Kadernotitie is in juli 2014 door het CvB vastgesteld, na instemming door de Mede-
zeggenschaps raad. Het conceptrapport is besproken in het Lectorenoverleg. 

4.1  Missie, visie en profiel praktijkgericht onderzoek 

Missie
De missie en visie met betrekking tot onderzoek is een afgeleide van de missie en visie 
van de hogeschool als geheel. De missie met betrekking tot onderzoek luidt:  
‘Hogeschool�VHL�voert�onderzoek�uit�gericht�op�verbetering,�ontwikkeling�en�innovatie�
van�de�beroepspraktijk�binnen�de�gekozen�speerpunten�en�levert�daarmee�een�bijdrage�
aan�de�ontwikkeling�van�een�duurzame�samenleving’.�

Visie op onderzoek
Hogeschool VHL kiest er uitdrukkelijk voor om als University of Applied Sciences kwali-
tatief hoogwaardig onderwijs te bieden én praktijkgericht onderzoek uit te voeren. Doel 
van het praktijkgericht onderzoek is het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling 
van nieuwe en innovatieve kennis ten dienste van de beroepspraktijk. Het praktijkgericht 
onderzoek sluit aan bij de gekozen speerpunten Water & land/natuur, Voedsel/dairy en 
Dier/dierenwelzijn. 
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De nadruk in het praktijkgericht onderzoek ligt op kennisontwikkeling en kennis-
valorisatie, samenwerking voor én met het werkveld, op ontwikkeling van de bèta-
gamma-aanpak (meer aandacht voor handelingsvraagstukken, naar ontwikkeling van 
proceskennis en bijbehorende vaardigheden) en het creëren en uitbouwen van onze 
eigen positie in de (internationale) groene kennisketen. De onderzoeksvraagstelling 
komt voort uit de regionale of (inter)nationale professionele praktijk (‘real life’-situaties). 
Naast opdrachtgevers als de regionale, provinciale en nationale overheid zijn MKB-
bedrijven en maatschappelijke organisaties in toenemende mate van belang als samen-
werkingspartners, met aandacht voor een evenwichtige benadering van de duurzaam-
heidsaspecten people, planet en profit. De verbinding en uitwisseling van kennis tussen 
onderzoek voor en met de (internationale) praktijk draagt bij aan ontwikkeling van 
onderwijs en professionalisering van docenten.

De aard van het praktijkgericht onderzoek bij Hogeschool VHL wordt gekenmerkt door: 
1. relevant en met impact voor de beroepspraktijk; 2. wetenschappelijk valide en met 
aandacht voor de bijdrage aan de algemene kennis ten behoeve van maatschappij en 
beroepspraktijk; 3. onderwijsgerelateerd; 4. internationale oriëntatie. In de Kadernotitie 
Internationalisering 2014-2017 heeft Hogeschool VHL haar beleid inzake internationa-
lisering van haar onderwijs en praktijkgericht onderzoek vastgelegd.

Kritische prestatie-indicatoren
In de Kadernotitie Praktijkgericht Onderzoek 2014-2017 zijn kritische prestatie-indica-
toren (kpi’s) voor het onderzoek omschreven. De kpi’s zijn onderdeel van het jaarplan 
2015 per domein; ook zijn ze verwerkt in de formats ‘nieuw in te stellen lectoraat’ en 
‘meerjarenplan voor een nieuw ingesteld lectoraat’. Via de plandocumenten in de P&C-
cyclus sturen de directeuren en het CvB op de realisatie van de kpi’s.

Profiel onderzoek binnen onderwijs
In de nieuwe onderwijsvisie is verwoord: ‘alle opleidingen bepalen, vaak in landelijk 
overleg en altijd in overleg met het werkveld, welke beroepscompetenties; kennis, vaar-
digheden en houding, afgestudeerden moeten bezitten en waartoe de opleiding dus 
opleidt. Onderzoek, internationalisering en duurzaamheid staan centraal in de missie en 
visie van Hogeschool VHL. Deze aspecten zijn daarom aantoonbaar in de eindcompeten-
ties van alle opleidingen opgenomen’. Bachelor- en masteropleidingen en Ad’s kennen 
dus alle een kerncompetentie ‘Onderzoekend Vermogen’. 
Onderdeel van de te implementeren nieuwe onderwijsvisie in schooljaar 2015-2016 is 
een onderzoeksleerlijn instellingsbreed. Bij de te ontwikkelen onderzoeksleerlijn ligt de 
nadruk op het aanleren van methodisch werken en handelen gedurende de hele oplei-
ding en op uniforme uitwerking voor alle opleidingen, inclusief een Ad. 
Hogeschool VHL heeft vijf kaders geformuleerd voor de onderzoeksleerlijn binnen iedere 
opleiding:
· Elke opleiding heeft een nadere omschrijving van de competentie ‘onderzoekend 

vermogen’ op eindniveau;
· Het methodisch werken aan beroepsproducten staat centraal;
· Praktijkgericht onderzoek ondersteunt de verantwoorde, onderbouwde en  

innovatieve totstandkoming van beroepsproducten en is daarmee onderdeel  
van methodisch werken;

· De onderzoeksleerlijn kent drie beheersingsniveaus met verschillende, op elkaar  
afgestemde, beheersingsindicatoren per niveau;
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· Terminologie, beheersingsniveaus en de wijze van methodisch werken per beroeps-
product worden waar mogelijk uniform omschreven en op dezelfde wijze toegepast 
binnen Hogeschool VHL.

Reflectie
We stellen vast dat de missie, visie en profilering van het nieuwe onderzoeksbeleid  
2014 -2017 expliciet is gebaseerd op het instellingsplan. Anders dan in het vorige onder-
zoeksbeleid ligt de nadruk in de visie nu expliciet op kennisontwikkeling en kennis-
valorisatie, samenwerking voor en met het werkveld en op ontwikkeling van de bèta-
gamma-aanpak, waarbij Hogeschool VHL een eigen positie verwerft in de internationale 
groene kennisketen. 
In vergelijking met het Onderzoeksbeleid 2013-2016 is de verbinding tussen praktijk-
gericht onderzoek en onderwijs in onze visie, beleid en uitwerking versterkt en is het 
onderzoeksbeleid 2014-2017 uitgewerkt in doelstellingen en indicatoren.

Waar mogelijk wordt de onderzoeksleerlijn opgenomen in leerjaar 1 van studiejaar  
2015-2016. In 2016-2017 kunnen de opleidingen de onderzoeksleerlijn verder versterken 
en volledig integreren in de volgende leerjaren. Met het ontwikkelen van de onder-
zoeksleerlijn geven we een kwaliteitsimpuls aan de wijze waarop studenten de kern-
competentie Onderzoekend Vermogen verwerven en een kwaliteitsimpuls aan de wijze 
waarop docenten onderzoeksvaardigheden aanleren, vergroten dan wel actueel houden.  
Bij de ontwikkeling hebben we ervaringen van collega-instellingen en inzichten en 
adviezen van de Vereniging Hogescholen betrokken. 

4.2  Inbedding en organisatie van het onderzoek

Hogeschool VHL kent januari 2015 twaalf lectoraten waarbinnen zestien lectoren  
werkzaam zijn (zie tabel 2). Ook kent Hogeschool VHL twee erelectoren, betrokken bij  
de opleiding Bos en Natuurbeheer. 
In aansluiting op de gekozen speerpunten stelt Hogeschool VHL nieuwe lectoren aan 
of beëindigt zij lectoraten. Deze prioritering resulteert in een hogere effectiviteit op de 
drie speerpunten en draagt bij aan de realisatie van een sterkere kennispositie in ons 
vak gebied. In de periode maart 2013 - maart 2015 zijn vijf lectoraten beëindigd, drie 
nieuwe ingesteld en is het lectoraat Food, Health and Safety versterkt met een tweede 
lector (bijlage 3). EZ heeft het nieuwe IMPACT lectoraat ‘Gezonde & duurzame voeding 
en welvaartsziekten’ toegewezen. De toekenning van subsidie voor een lectoraat Bijen 
bij Hogeschool VHL wordt voorjaar 2015 verwacht. 

Sinds 2011 stelt Hogeschool VHL uitsluitend lectoren aan die gepromoveerd zijn.  
Op 1 januari 2015 waren alle aangestelde lectoren gepromoveerd. Een aantal lectoren 
werkt, naast de aanstelling bij Hogeschool VHL, een aantal dagen per week bij kennis-
instituten, zoals Animal Sciences Group Wageningen UR, IMARES of bij organisaties als 
Avebe, FrieslandCampina of CVA. 
Het onderzoek binnen een ARC spitst zich toe op drie tot vijf thema’s, opdat een heldere 
profilering wordt gecreëerd. Een onderzoeksgroep omvat lectoren, promovendi, docent-
onderzoekers, projectmedewerkers en ondersteunend personeel. 

In tabel 4 is de inzet van medewerkers binnen de onderzoeksgroepen in 2014 weer-
gegeven, conform het jaarlijks in te vullen format voor de Vereniging Hogescholen. 
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Categorie Totaal aantal Totaal FTE’s
Aantal  
gepromoveerden

1. Lectoren  14  5,25  9

2. Docenten en andere onderzoekers  96 16,75 11

3. Promovendi   2  1,00 

4. Ondersteuning  23  8,85

5. Studenten 481 

Tabel�4.�Onderzoeksinzet�(peildatum�1�januari�2014).�Bron�HBO-Monitor�2014

De profilering en de inrichting van elk ARC worden uitgewerkt in een meerjarenplan, op 
te stellen door de leading lectoren. Het in het Onderzoeksbeleid 2013-2016 aangekon-
digde lectorenplan op instellingsniveau is hiermee komen te vervallen.
De leading lector is onder andere eindverantwoordelijk voor synergie binnen en tussen 
onderzoekslijnen, de plannen en begroting van het ARC, en de relatie tussen onderzoek 
en onderwijs. Hij stuurt in nauw overleg met zijn domeindirecteur op omvang inzet en 
kwaliteit van medewerkers. De (associate) lector, die trekker is van een onderzoekslijn, 
legt verantwoording af aan de leading lector over de uitvoering van de kerntaken, de 
plannen, het budget en onderzoeksprojecten(acquisitie). 
De leading lector vertaalt ambities en ontwikkelvraagstukken van de school naar nieuwe 
onderzoeksvoorstellen. Hij verkent en monitort de mogelijkheden voor nieuw onderzoek 
en de inbedding hiervan in onderwijs. Hij toetst bij onafhankelijke externe partijen of 
de thematiek en ontwikkelrichting als relevant, actueel en toekomstbestendig worden 
ervaren. Hij draagt zorg voor verbinding met het instellingsbeleid. Hij stemt af met zijn 
collega ‘leading lectoren’ en domeindirecteur en brengt advies uit inzake nieuwe lecto-
raatsopdrachten of onderzoeksprojecten. Continuïteit in het voortzetten van ingezette 
onderzoekslijnen dan wel ontwikkelen van nieuwe onderzoekslijnen vraagt zorgvuldige 
afweging en gerichte aandacht van de ‘leading lector’.

Ondersteunend personeel
Elk ARC kent adequate ondersteuning. De rol ‘Finance & Control’ is met ingang van 
januari 2015 verankerd binnen elk domein in de persoon van een domeincontroller. De 
domeincontroller is het eerste aanspreekpunt binnen het domein voor F&C. Lectoren 
worden ondersteund door secretarieel medewerkers. Kosten voor het ondersteunend 
personeel komen ten laste van het budget van het ARC en worden gedekt door de 
inkomsten uit onderzoek. HRM-taken blijven centraal belegd.

Advisory Board
Hogeschool VHL voert praktijkgericht onderzoek uit voor en met het werkveld. Elke ARC 
kent vanaf 2015 een Advisory Board, die tot taak heeft om gevraagd en ongevraagd 
de domeindirecteur en het CvB te adviseren over de toekomst van het onderzoeks-
programma.

Relatie met stafdiensten
Binnen Beleid is de inzet in uren met betrekking tot onderzoeksbeleid, CoE’s en kwali-
teitszorg uitgebreid ten opzichte van het vorige VKO-bezoek. De afgelopen twee jaar 
hebben Beleid en F&C gezamenlijk geïnvesteerd in een steviger en meer gestructureerde 
ondersteuning van het onderzoek. Bijvoorbeeld de afhandeling van de Tussen- en Eind-
rapportages aan het Ministerie van Economische Zaken kent naast een financiële onder-
bouwing door F&C ook een inhoudelijke toetsing door Beleid; projectaanvragen zoals 
een RAAK-aanvraag worden gezamenlijk ondersteund en begeleid.
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Reflectie 
Werden in het Onderzoeksbeleid 2013-2016 de lectoraten nog als de onderzoekseen-
heden van Hogeschool VHL omschreven, nu kiezen we voor grotere, meer omvattende 
onderzoekseenheden in de vorm van een ARC, teneinde focus en massa in onderzoek te 
creëren. De verantwoordelijkheden in de uitvoering en sturing op onderzoek zijn belegd 
bij de nieuwe leading lectoren. 
Op het moment van schrijven heeft het CvB de Contourennota voor Delta Areas and 
Resources ARC vastgesteld (bijlage 6). De kaders en visie voor de twee andere ARC’s 
verkeren op het moment van schrijven in de conceptfase. We streven naar vaststelling 
door het CvB voor de zomer 2015.

We zijn ons ervan bewust dat de invulling van de ARC’s, inclusief een Advisory Board, 
tijd en aandacht vragen. We zijn ons er ook van bewust dat het nieuwe organisatiemodel 
nieuwe barrières tussen ARC’s en opleidingen kan oproepen in de hoofden van betrok-
kenen. Het is de taak van CvB, domeindirecteuren en (leading) lectoren de samenhang 
en samenwerking in en tussen de ARC’s te vergroten en in stand te houden. De mogelijke 
cross-overs tussen onderzoekslijnen en tussen ARC’s worden uitgewerkt in de visie van 
elke ARC. Het is ook een terugkerend onderwerp van gesprek in het directeurenoverleg 
en het leading lectorenoverleg. 

4.3  Kerntaken lectoraat en rollen lectoren

Afgelopen twee jaar zijn de vier kerntaken van het onderzoek scherper geformuleerd 
en vastgelegd in de Kadernotitie 2014-2017. De kerntaken zijn nu minder algemeen 
verwoord en Hogeschool VHL besteedt meer aandacht aan kennisontwikkeling, kennis-
circulatie en kennisvalorisatie. De kerntaken zijn geoperationaliseerd in kpi’s.

Kerntaken onderzoekslijn (lectoraat)
De missie van een onderzoekslijn (lectoraat) is het uitvoeren van praktijkgericht onder-
zoek binnen een ARC. De onderzoeksopdracht valt uiteen in vier kerntaken: 1. Ontwikke-
ling van nieuwe kennis; 2. Onderwijsontwikkeling; 3. Professionalisering van docenten;  
4. Kenniscirculatie en kennisvalorisatie.

Kennisontwikkeling
Het (internationale) onderzoek is expliciet gericht op ontwikkeling van theorievorming 
en de vertaling van afzonderlijke onderzoeksresultaten naar generieke werkingsprincipes 
(‘welke aanpak werkt wanneer en waarom’) of nieuwe concepten in een domein. Publi-
ceren van nieuwe concepten en theorieën is integraal onderdeel van deze kerntaak en 
draagt bij aan het versterken van de reputatie van Hogeschool VHL als kenniscentrum en 
de ‘body of knowledge’ van opleidingen.
Systematische kennisontwikkeling vindt plaats in meerjarige (internationale) onderzoeks-
lijnen. De kwaliteitsdimensie van de verdieping is daarbij belangrijker dan de omvang 
van het onderzoek.
De te ontwikkelen kennis voldoet aan wetenschappelijke criteria met betrekking tot 
betrouwbaarheid en validiteit. De gegenereerde kennis en inzichten moeten niet alleen 
geldig en betrouwbaar zijn, ze moeten ook breed toepasbaar zijn en bijdragen aan de 
ontwikkeling van kenniseconomie en de innovatie van het werkveld. De aanpak is multi-
disciplinair en/of interdisciplinair van karakter; creativiteit en het kunnen leggen van 
nieuwe verbindingen zijn van belang.
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Onderwijsontwikkeling
Het onderzoek draagt bij aan ontwikkeling, bijsturing en zo nodig verandering van koers 
binnen (delen van) het onderwijs. Samenwerking tussen lectoren, onderzoekers, docent-
onderzoekers en (internationaal) werkveld dragen bij aan het up-to-date blijven van 
een opleiding met maatschappelijke ontwikkelingen of specifieke ontwikkelingen in het 
beroepenveld. Lectoren zijn structureel betrokken bij curriculumevaluatie en -ontwikke-
ling.

Professionalisering van docenten
In de Prestatieafspraken heeft Hogeschool VHL de ambitie geformuleerd om de 
scholings graad van docenten te verhogen. Op 1 september 2014 heeft de hogeschool de 
ambitie zoals vastgelegd in de Prestatieafspraken 2012-2015 gerealiseerd: 78,6% van de 
docenten heeft een master of een PhD (doelstelling was 75%).

Eind 2014 heeft Hogeschool VHL haar Professionaliseringsplan vastgesteld met expliciete 
aandacht voor de onderzoeksvaardigheden van docenten mede in relatie tot de onder-
zoeksleerlijn in de opleidingen. Gewerkt wordt nu aan een daarop aansluitend scholings-
aanbod. 
Onderzoeksprojecten spelen een belangrijke rol in de professionalisering en verbreding 
van de functie van docenten. Onderzoek draagt bij aan het opleiden van onderzoekende 
en reflecterende professionals. Onderzoeksprojecten bieden de mogelijkheid van 
docentstages, deelname aan projecten en afstudeerprojecten en promoties. Het doel is 
het ontwikkelen en/of versterken van onderzoekscompetenties, attitude en het kunnen 
vertalen van kennis naar innovatieve toepassingen.

Kenniscirculatie en kennisvalorisatie
Lectoren en onderzoekers staan in open relatie met de maatschappij, werkveld en 
hogeschool en zijn in staat nieuwe ontwikkelingen te identificeren en te vertalen naar 
onderzoeksvragen passend bij het hbo. Netwerken binnen en buiten de hogeschool zijn 
van belang bij het formuleren van relevante onderzoekslijnen op basis van kennis en de 
behoefte in het werkveld. Omgekeerd vervullen ze een rol in het verspreiden van kennis 
uit onderzoek en het zichtbaar maken van de deskundigheid van Hogeschool VHL als 
kenniscentrum. De resultaten van het onderzoek worden breed verspreid door publica-
ties, een dragende inbreng bij symposia en congressen, het actief zijn in social media en 
informatieve activiteiten. 

Rollen van een lector
Een lector wordt in principe aangesteld voor vier jaar, met de mogelijkheid tot eenmalige 
verlenging. De aanstelling is in principe minimaal 0,6 fte om voldoende massa en focus 
te creëren binnen zijn onderzoekslijn. 
Binnen een onderzoekslijn kan ook een lector worden aangesteld met een kleinere 
aanstelling, bijvoorbeeld op basis van een ‘in kind’ bijdrage van een bedrijf of maat-
schappelijke organisatie. Deze lectoren vervullen een onderzoeksopdracht met betrek-
king tot een omschreven aspect van een onderzoekslijn. Bij aanstelling worden afspraken 
gemaakt over prioritering van kerntaken en invulling van de hierna uitgewerkte rollen, 
opdat deze in verhouding staan met de beschikbare uren. Een lector is in staat om over 
de grenzen van een onderzoeksgroep te werken en verbindingen aan te gaan. Hij vervult 
de rollen van: boegbeeld, programmamanager en ondernemer, en begeleider/opleider. 
Elke rol is beschreven.
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Kenniskringen
Lectoren werken samen met docenten van opleidingen in het domein. De kenniskring 
van een lector of van een onderzoeksthema vervult een belangrijke rol: de kenniskring 
werkt actief mee aan het formuleren van onderzoeksopdrachten, uitvoeren van geaccor-
deerde opdrachten en aan het evalueren van de resultaten. 
De richtlijnen voor het opzetten van een kenniskring heeft de hogeschool vastgelegd in 
de notitie ‘HRM beleid inzake Praktijkgericht Onderzoek’, die in februari 2015 door het 
CvB is vastgesteld.

Reflectie
De uitgevoerde meta-analyses 2012-2013 hebben ons laten zien dat de lectoren die 
zijn geëvalueerd, intern en extern als inspirerend zijn ervaren en dat hun inhoudelijke 
kwaliteiten en hun kwaliteiten als netwerker worden gewaardeerd. De lectoren hebben 
een hoge productiviteit in relatie tot hun aanstelling en taakomvang (aanstelling varieert 
tussen 0,2 fte tot 0,5 fte). Op basis van de geformuleerde aanbevelingen werken we als 
hogeschool aan het versterken van de kerntaak Kennisontwikkeling. In de (meer)jaren-
plannen en de jaarverslagen wordt hier expliciet aandacht aan besteed. Ook werken we 
aan het beter profileren van onze Unique Selling Points. We hebben ingezet op een ster-
kere samenwerking en kennisuitwisseling tussen onderzoek en onderwijs. Ontwikkelde 
kennis binnen het onderzoek wordt vertaald naar nieuwe majors en minors of lunch- en 
werkbijeenkomsten voor docenten en studenten. We stimuleren docenten en studenten 
om een bijdrage te leveren aan georganiseerde symposia.
We zijn ons ervan bewust dat de kenniskringen die actief zijn rond een lectoraat ook in 
de afgelopen periode onderling verschillen in doelstelling, omvang, samenstelling en 
betrokkenheid bij binnenhalen, uitvoeren en evalueren van onderzoeksprojecten. Dit is 
ook een terugkerend aandachtspunt in de onderzoeksevaluaties. Ook de RVO vraagt hier 
aandacht voor. Bij de lectoraten ingesteld in de loop van 2014 is opzet en inrichting van 
een kenniskring georganiseerd volgens de ideeën, zoals zijn vastgelegd in de Kadernotitie 
Praktijkgericht Onderzoek 2014-2017.
In het recent vastgestelde professionaliseringsplan zijn onderzoeksvaardigheden en 
docentkwaliteit belangrijke inhoudelijke thema’s.  We stellen eisen aan medewerkers 
als het gaat om inzet bij en het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Zoals gezegd 
streven we naar een doorlopende onderzoeksleerlijn in het curriculum van alle oplei-
dingen. Dit vraagt dat alle docenten in staat zijn basisonderzoeksvaardigheden te 
doceren. Aan docenten die 3e- en 4ejaars studenten begeleiden bij stage en afstuderen 
worden vanaf 2015 zwaardere eisen gesteld. 

4.4  Leading Lectorenoverleg 

In de periode 2013 - september 2014 is het Lectorenoverleg georganiseerd onder 
voorzitterschap van de portefeuillehouder onderzoek binnen het CvB. Het doel was 
om de samenwerking tussen lectoraten en de uitwisseling van informatie, kennis en 
ervaringen te stimuleren. Met ingang van 2015 overlegt het CvB drie keer per jaar met 
leading lectoren, domeindirecteuren en de directeur Beleid. Aan de orde komen beleids-
documenten voor onderzoek, (de voortgang van) de implementatie van het onderzoeks-
beleid en kwaliteitszorg, verwachte en gewenste ontwikkelingen, en het bewaken van  
de samenhang in en tussen ARC’s en opleidingen. 
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Reflectie�
Lectoren hebben het overleg als waardevol ervaren. De in 2013-2014 georganiseerde 
workshops voor lectoren hebben de deelnemers eveneens als waardevol ervaren. De 
doelen waren: 1. uitwisseling van kennis en ervaring; 2. formuleren van uniforme eisen 
met betrekking tot borging kwaliteit praktijkgericht onderzoek.
Onder leiding van de leading lector wordt binnen ARC’s gewerkt aan verdere intensi-
vering van de samenwerking en uitwisseling tussen lectoren.

4.5  Samenwerkingsverbanden

Als grootste groene hogeschool is Hogeschool VHL betrokken bij de vier ‘groene’ CoE’s: 
Food (penvoerder HAS Hogeschool) en Greenports (penvoerder HAS Hogeschool), Open 
Teelten (penvoerder CAH Vilentum) en Agrodier (penvoerder Hogeschool VHL). Verder 
is er nog een Kenniscentrum Natuur & Leefomgeving in oprichting waarvan Hogeschool 
VHL de trekker is. 
In reactie op het oordeel van de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek 
(RCHO) van juli 2013 hebben de hogescholen een overkoepelend CoE-HAO-bestuur inge-
steld, onder voorzitterschap van Hogeschool VHL en met ondersteuning vanuit Beleid 
Hogeschool VHL. De hoofden F&C van de vier hogescholen hebben op een vergelijkbare 
wijze de financiële manier van werken afgestemd en op elkaar aangesloten. Dit heeft 
geresulteerd in een effectieve en efficiënte werkwijze voor onderlinge verrekeningen en 
een eenduidige manier van verslaglegging.

De ‘groene’ hogescholen hebben in 2014 een gezamenlijk lectoraatsprogramma 
ontworpen onder de titel ‘Impact: transitie in het groene domein’. Dit gezamenlijk lecto-
raatsprogramma omvat vijf coherente lectoraatsaanvragen, waarbij Hogeschool VHL zich 
heeft gericht op de impact op de mens. Het lectoraat ‘Gezonde & duurzame voeding 
en welvaartsziekten’ past binnen het profiel van Hogeschool VHL en wordt net als de 
andere lectoraten ingebed in een ARC. 
Daarnaast is Hogeschool VHL (bestuurlijk en inhoudelijk) betrokken bij vier CoE’s in de 
zogenaamde ‘grijze’ sector, te weten Biobased Economy (penvoerder Wageningen UR), 
Delta Technology (penvoerder Hogeschool Zeeland), Healthy Ageing (penvoerder  
Hanzehogeschool) en Watertechnologie (penvoerder NHL Hogeschool). 

Via het bestuurlijk overleg in elke CoE dan wel in het CoE-HAO-bestuur is de profile-
ring, taakverdeling en werkwijze van de instellingen per CoE onderwerp van gesprek en 
worden daar afspraken over gemaakt. Zo is bijvoorbeeld bij CoE Deltatechnologie de 
inzet van Hogeschool VHL vooral gericht op de rivierdelta’s. Bij CoE Greenports is de inzet 
van Hogeschool VHL vooral gericht op het aspect Internationale tuinbouwketens. 
In de Kadernotitie Praktijkgericht Onderzoek 2014-2017 en in de meerjarenplannen 
van de ARC’s concretiseert Hogeschool VHL de prioritering van inzet van mensen en 
middelen vanuit onze hogeschool per CoE. De samenwerking en clustering van activi-
teiten rond een bepaald onderwerp in een CoE moet bijdragen aan de vier kerntaken van 
onderzoek, zoals omschreven door de hogeschool (paragraaf 4.3).

De Reviewcommissie heeft op 3 november 2014 advies uitgebracht over de voortgang 
van de genoemde CoE’s. Binnen de CoE’s wordt opvolging gegeven aan deze adviezen. Bij 
de groene CoE’s wordt dit gecoördineerd via het CoE-HAO-bestuur.
Hogeschool VHL onderschrijft het landelijk beleid dat praktijkgericht onderzoek haar 
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toegevoegde waarde moet bewijzen via de vraag vanuit en legitimering door het werk-
veld. Voor de CoE’s is of wordt daarom mede-eigenaarschap van het werkveld georgani-
seerd via een werkveld-adviesraad per CoE en een stevige werkveldvertegenwoordiging 
in het centrale bestuurlijke overleg van de groene CoE’s gezamenlijk. 
Vanuit en via deze netwerken worden de consortia gevormd met werkveldinbreng bij 
aanvragen voor onderzoekssubsidies.

Reflectie
Het in augustus 2013 aangetreden CvB zorgt als voorzitter van het HAO-CoE-bestuurlijk 
overleg in toenemende mate voor coördinatie met betrekking tot profilering, taakverde-
ling en werkwijze van de instellingen binnen en tussen deze CoE’s. Door de bestuurlijke 
coördinatie vanuit de VHL-CvB-voorzitter als portefeuillehouder van de groene CoE’s, en 
ondersteund vanuit Beleid, zijn de ‘groene’ CoE’s meer als een geheel gaan opereren en 
wordt in toenemende mate van elkaars ervaringen en expertise gebruik gemaakt. 
De afgelopen maanden zijn ook de trekkers van Kenniscentrum Natuur & Leefomgeving 
en van CoE Biobased Economy aangeschoven. 

Ten opzichte van het Onderzoeksbeleid 2013-2016 sturen CvB en domeindirecteuren 
steviger op differentiatie en prioritering van inzet van mensen en middelen bij een CoE. 
In de meerjarenplannen van de ARC’s krijgt dit een verdere uitwerking en wordt ook 
uitwerking gegeven aan het advies van de RCHO ten aanzien van de CoE’s: duidelijker 
focus en steviger strategische banden met het werkveld. Bij de CoE’s worden – waar nog 
nodig – werkveldadviesraden ingesteld.
Goed en intensief overleg tussen de groene hogescholen heeft de coherentie en de 
kwaliteit van de aanvragen voor het programma Impact geborgd. Beleid heeft de rol van 
sparringpartner, meelezer en bewaker van de samenhang met de kaders van de hoge-
school en binnen het programma op zich genomen en op basis hiervan het CvB geadvi-
seerd. 
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5.
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5  Kwaliteitszorg van het 
praktijkgerichte onderzoek

5.1  Visie op kwaliteit

Vanaf 2015 wordt een vernieuwd landelijk kwaliteitszorgstelsel ingevoerd conform het 
nog vast te stellen Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO) 2015-2021. Dit 
stelsel vereist dat hogescholen een eigen kwaliteitszorgsysteem voor praktijkgericht 
onderzoek ontwikkelen, gericht op twee centrale onderdelen:
1. beoordeling van de onderzoeksinhoudelijke evaluaties van onderzoeksgroepen of 

lectoraten; De inhoudelijke beoordeling van elke onderzoekseenheid of lectoraat 
vindt eens per zes jaar plaats.

2. beoordeling van de kwaliteitszorg van het onderzoek op instellingsniveau.

Zoals verwoord in hoofdstuk 3.4 hecht Hogeschool VHL waarde aan de kwaliteit van haar 
onderwijs en praktijkgericht onderzoek. De kaders voor de kwaliteitszorg zijn vastgelegd 
in het Kwaliteitszorgplan Hogeschool VHL. In het plan zijn het kwaliteitsbeleid en de 
hoofdlijnen van het kwaliteitssysteem van de instelling geformuleerd, met als uitgangs-
punt dat elke medewerker een rol speelt in de kwaliteitszorg.
Hogeschool VHL werkt het Kwaliteitszorgplan uit in een Kwaliteitshandboek voor onder-
wijs, onderzoek en stafdiensten. In het Kwaliteitshandboek staan de processen en de 
documenten beschreven die noodzakelijk zijn voor een goed werkend kwaliteitssysteem. 
Het Kwaliteitshandboek geeft duidelijkheid binnen de organisatie, maakt de kwaliteits-
zorg doeltreffend en efficiënt en stelt Hogeschool VHL in staat om het kwaliteitssysteem 
te evalueren. Het opstellen van het Kwaliteitshandboek is een doorlopend proces; elk 
jaar worden een aantal processen uitgewerkt of aangepast aan recente ontwikkelingen. 
Het CvB stelt jaarlijks de laatste versie van het kwaliteitshandboek vast. 

De hogeschool monitort en verbetert systematisch de kwaliteit van het onderwijs, van 
het onderzoek en van de stafdiensten met behulp van de Plan-Do-Check-Act-methode 
(PDCA-cyclus). Om de integrale kwaliteit van het onderzoek te garanderen wordt de 
PDCA-cyclus systematisch doorlopen op drie niveaus binnen de hogeschool: op het 
niveau van een ARC, op het niveau van het domein en op instellingsniveau. Deze cycli 
samen vormen de P&C-cyclus en staan met elkaar in verbinding (bijlage 5).  
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De verbeteracties zoals verwoord in hoofdstuk 6 van het Onderzoeksbeleid 2013-2016 
zijn uitgevoerd of hebben een plek gekregen in de P&C-cyclus. 
Risicomanagement is onderdeel van de P&C-cyclus in de vorm van een hogeschoolbrede 
risicoanalyse. Op basis van deze risicoanalyse zijn voor de belangrijkste risico’s meetbare 
risicodoelstellingen vastgesteld. Op deze wijze kunnen het CvB en de domeindirecteuren 
snel signaleren wanneer het risico zich voordoet om vervolgens passende maatregelen 
te nemen. Daarnaast zijn beheersmaatregelen genomen om grote risico’s te voorkomen. 

Beleid geeft advies in de uitvoering van de procedures en het gebruik van formats. 
Beleidsmedewerkers kijken daarbij naar de aansluiting bij doelen en profilering van de 
hogeschool. F&C kijkt met name naar de financiële consequenties en onderbouwing. 
Beleid zet in op verdere uitbouw van onder andere: de rol van vraagbaak, expert met 
betrekking tot bijvoorbeeld EU-subsidies en regelgeving en beleidskaders, het borgen 
van afspraken, en het ondersteunen bij bijvoorbeeld projectaanvragen. 

Hiermee voldoet de kwaliteitszorg van Hogeschool VHL aan de definitie die is beschreven 
in het basisdocument1 van de VKO:
“�Kwaliteitszorg�is�het�systematische�en�dynamische�geheel�van�beleid,�organisatie,�
procedures,�processen�en�middelen,�gericht�op�het�permanente�handhaven�en�verhogen�
van�de�kwaliteit�van�onderzoek�binnen�de�hogeschool,�door�middel�van�cyclisch� 
evalueren�en�verbeteren.”�

Reflectie�
Hogeschool VHL heeft een duidelijke koers vastgelegd in het Instellingsplan 2014-2017 
en de vastgestelde kadernotities. Daarmee zijn duidelijke kaders gecreëerd voor de op te 
stellen plandocumenten inclusief kpi’s van de domeinen en stafdiensten.

Stond de kwaliteitszorg rond het vorige bezoek van de VKO nog in de kinderschoenen, nu 
wordt de P&C-cyclus gebruikt voor gerichte sturing en verantwoording. De instrumenten 
in de P&C-cyclus zijn uitgebreid met onder meer resultaatsafspraken met domeindi-
recteuren. Dit CvB is kritisch op de kwaliteit van de ingevulde stukken en de bijdragen 
van domeinen en stafdiensten aan de realisatie van de instellingsdoelstellingen. Het 
CvB stuurt bij waar nodig vanaf de planfase. Ten opzichte van 2012 is de verantwoor-
ding verbeterd door bijvoorbeeld voortgangsrapportages in de vorm van management-
informatie en statusupdates voor onderwijs en onderzoek. Beleid ondersteunt het CvB 
hierin door notities en formats te toetsen aan onder andere de beleidskaders en op 
samenhang, en het CvB ter zake te adviseren. De door Beleid uitgevoerde analyses en 
opgestelde adviezen dragen bij aan verbetering van de kwaliteit van gesprekken en de 
vervolgstappen.

Beleid en F&C kennen beter elkaars rol in de advisering, de processen zijn beter op 
elkaar afgestemd en door de verbeterde uitwisseling van kennis en informatie is de 
kwaliteit van de adviezen verhoogd. Dit wordt de komende jaren verder geïntensiveerd.

1   ‘Kwaliteitszorgstelsel ten aanzien van het onderzoek aan hogescholen 2009-2015’. Basisdocument,  
HBO-raad, 2008
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5.2  Intern kwaliteitszorgonderzoek

Figuur 1 beschrijft op welke wijze de PDCA-cyclus systematisch wordt doorlopen op 
het niveau van het ARC (bijlage 4). De leading lector is eerstverantwoordelijke voor het 
uitvoeren van de kwaliteitszorgcyclus op het niveau van het ARC en de domeindirec-
teur is eindverantwoordelijke. De lector(en) binnen een ARC zijn verantwoordelijk voor 
de kwaliteitszorg van hun lectoraat/onderzoekslijn. De kwaliteitszorg van het lectoraat 
is onderdeel van de PDCA-cyclus van het ARC. De bijbehorende procesbeschrijvingen, 
procedures en formats zijn opgenomen in het Kwaliteitshandboek. 

Figuur�1.�PDCA-cyclus�op�het�niveau�van�Applied�Research�Centre�(ARC).

Plan
Elk ARC ontwikkelt een visie op de invulling van het onderzoek voor de periode  
2015-2017, op basis van de kaders die voor het domein gelden en kaders vastgelegd in 
beleidsnotities, waaronder de Kadernotitie Onderzoek 2014-2017. In de visie is uitge-
werkt: missie en visie, de geselecteerde thema’s en de koppeling van bestaande lectoren 
aan deze thema’s (opzetten van onderzoekslijnen), de geconstateerde blinde vlekken 
met betrekking tot lectoren, de cross-overs met de andere ARC’s, en de financiële onder-
bouwing. Domeindirecteur en leading lector toetsen bij externe, onafhankelijke partijen 
uit het werkveld (zgn. stakeholders) of zij de gekozen thema’s en de voorgestelde 
ontwikkelrichting als relevant, actueel en toekomstbestendig ervaren. Het CvB stelt de 
visie op de invulling van een ARC vast. 

Het meerjarenplan van het ARC dient als kader voor de meerjaren- en jaarplannen van 
de lectoraten. De directeur en leading lector stelt binnen de kaders van het domein een 
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integraal jaarplan op voor de ARC, gebaseerd op de jaarplannen van de lectoraten. Het 
jaarplan van de ARC is een onderdeel van het domein-jaarplan en wordt samen met de 
begroting vastgesteld door het CvB. 
Vanaf 2013 stellen de lectoraten binnen de kaders van de hogeschool en ARC meer-
jarenplannen en jaarplannen op. De meerjarenplannen van de medio 2014 aangetreden 
lectoren zijn vastgesteld in januari 2015. In de formats voor de jaarplannen vult Beleid 
de kpi’s uit de Kadernotitie Onderzoek en het Instellingsplan in. In de plandocumenten 
nemen de domeindirecteuren en de (leading) lectoren ook verbeterplannen op, naar 
aanleiding van evaluaties, kwaliteitsmetingen en voortgangsrapportages van de voor-
gaande periode. Op deze manier borgen zij de verbinding tussen de ACT- en PLAN fase in 
de PDCA-cyclus.
De domeindirecteur is in nauw overleg met de leading lector verantwoordelijk voor de 
inzet van docenten in kenniskringen en onderzoeksprojecten, alsmede de personele 
ondersteuning op administratief gebied en inzet domeincontroller.

Wordt besloten tot het aantrekken van een nieuwe lector, dan wordt het format ‘nieuw 
in te stellen lectoraat’ ingevuld door leading lector en domeindirecteur en ter accorde-
ring voorgelegd aan het CvB. 
Sinds 2011 vraagt Hogeschool VHL nieuw aangestelde lectoren een meerjarenplan te 
schrijven voor vier jaar. De lector stelt zijn meerjarenplan op in nauw overleg met de 
leading lector en domeindirecteur. Het meerjarenplan wordt vastgesteld door het CvB. 
Voor Groene Pluslectoraten stelt Hogeschool VHL een aanvraag op conform het format 
van het Ministerie van Economische Zaken (EZ). Nadat het CvB de aanvraag heeft  
goedgekeurd, wordt deze voorgelegd aan de RVO, onderdeel van EZ. Wanneer EZ heeft 
ingestemd, wordt de standaardprocedure van Hogeschool VHL voor een nieuw in te 
stellen lectoraat gevolgd. 
Elke lector spreekt binnen een half jaar na zijn benoeming zijn inaugurele rede uit. 
Daarin presenteert de lector zijn inhoudelijke visie op de doelen van de onderzoekslijn in 
relatie tot het onderwijs en onderzoek van de hogeschool en gaat hij in op de plaats van 
de onderzoekslijn in de maatschappelijke context. 

Invulling�ARC’s
De kwartiermaker voor Delta Areas and Resources ARC heeft een Contourennota voor 
het ARC opgesteld na consultatie van interne en externe stakeholders op 23 juni en  
8 oktober 2014 (zie bijlage 6). Het ARC kent in de toekomst vier onderzoekslijnen:  
Integrated water resources management, Coastal and Marine Management, Sustainable 
Land Use and Nature Conservation en Living Metropoles.

Het CvB heeft bij het Food and Dairy ARC drie nieuwe onderzoekslijnen (lectoraten)  
ingesteld en een bestaand lectoraat uitgebreid. De vijf nieuwe lectoren geven samen 
met de al langer aanwezige lectoren invulling aan de onderzoekslijnen van het ARC.  
De domeindirecteur en lectoren voeren gesprekken over de invulling hiervan (in 2014 
driemaal). In het voorjaar wordt de eerste conceptnotitie opgeleverd. 
De notitie inzake de invulling van de onderzoekslijnen van Animal and Business ARC is  
in ontwikkeling. 
Nadat de ARC’s hun visie en strategie hebben opgesteld en de personele formatie voor 
de komende jaren vastligt, richt de hogeschool zich op de verdere professionalisering 
van docenten en invulling van de kenniskringen. 
Hogeschool VHL werkt binnen de nieuwe organisatiestructuur met Resultaatverantwoor-
delijke Teams (RT's). Met deze teams worden resultaatafspraken gemaakt in de vorm van 
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een teamcontract. Daarmee is het teamcontract een nieuw plandocument, dat vanaf 
2015 onderdeel wordt van de P&C-cyclus. De invoering van RT’s verandert de rol van het 
team bij onderzoek. De teams zijn verantwoordelijk voor hun aandeel in het uitvoeren 
van onderzoek, in het verwerken van nieuwe kennis in het onderwijs en in het versterken 
van de professionalisering van docenten. De indeling in RT’s is afgerond voor maart 2015. 
De volgende stap is het uitvoeren van een nulmeting en het maken van teamafspraken. 

Als gevolg van de nieuwe organisatiestructuur, de vacature voor de nieuwe functie 
‘leading lector’, wijziging in formats en aanstelling van nieuwe lectoren is het invullen 
van de domeinplannen 2015 voor alle betrokkenen een zoeken geweest naar een effec-
tieve en efficiënte werkwijze. De deadline voor het aanleveren van de begroting 2015 is 
een dwingende factor geweest in het proces. 

Omdat het jaarplan van het domein eerder is op- en vastgesteld dan de visie en strategie 
voor het ARC, kan het zijn dat op basis van de visie en strategie nog wijzigingen in de 
jaarplannen worden doorgevoerd. 
De eerste voortgangsrapportages van de kpi’s per ARC worden opgesteld in juni en juli 
2015. De lectoren leveren een groot deel van de managementinformatie aan. Bekeken 
wordt welke ondersteuning van de stafdiensten hierbij gewenst is.

Procedures�en�formats�gewijzigd
De nieuwe organisatie-inrichting en aanscherping van de kwaliteitszorg hebben geleid 
tot aangepaste procedures en formats. De formats voor de plandocumenten van de ARC 
en onderzoekslijnen zijn afgestemd op de koers en de doelstellingen van de hogeschool. 
Kerntaken en kpi’s zijn opgenomen in de formats. Beleid ontwikkelt de genoemde 
formats, vraagt feedback van de gebruikers en past ze aan op basis van nieuwe ontwik-
kelingen, feedback of nieuwe eisen vanuit CvB, directeur of leading lector. 
In september 2014 heeft Beleid onder andere het format ‘Nieuw in te stellen lectoraat’ 
ontwikkeld, als opvolger van het oude format ‘Lectoraatsopdracht’. Doel van het nieuwe 
format is het creëren van een betere aansluiting met het format ‘Meerjarenplan lecto-
raat’ en het format ‘Jaarplan lectoraat’ om een efficiëntere en effectievere werkwijze 
te bevorderen. Voorjaar 2015 zijn ‘Procedures voor reguliere lectoraatsopdrachten en 
werving reguliere lectoren Hogeschool VHL, 2012’ aangepast aan de nieuwe organisatie-
structuur. 

Do 
De lector voert samen met de kenniskring het vastgestelde meerjarenplan en de daarvan 
afgeleide jaarplannen uit. Lector en kenniskring geven invulling aan de vier kerntaken. 
Het vinden en implementeren van samenwerking tussen onderzoekslijnen binnen een 
ARC en tussen de ARC’s onderling zijn belangrijke aandachtspunten. 
De leading lector is als hiërarchisch leidinggevende van (associate) lector en functio-
neel leidinggevende van de andere medewerkers in het ARC verantwoordelijk voor 
de uit voering van de plannen, de kwaliteitszorg en de realisatie van de begroting. 
Hiertoe voeren de leading lector en lectoren voortgangsgesprekken. In de plannings- en 
voortgangs gesprekken kijkt de leading lector samen met de lector terug op de behaalde  
resultaten en maken zij afspraken over prioriteiten, doelstellingen en taken voor de 
komende periode. In de planningsgesprekken met de medewerkers worden de jaarplannen 
van het domein en lectoraat uitgewerkt in concrete taken en activiteiten van medewerkers. 
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Reflectie�
Ten opzichte van het onderzoeksbeleid 2013-2016 zijn in de Kadernotitie Praktijk -
gericht Onderzoek 2014-2017 de taken van CvB, directeur en leading lector expliciet 
om schreven. De rollen van een lector zijn meer toegesneden op de gewenste ontwikke-
ling tot kenniscentrum. Met deze richtlijnen creëert Hogeschool VHL meer een duidigheid 
in de organisatie en in de uitvoering van praktijkgericht onderzoek. Kennis ontwikkeling 
en kennisvalorisatie en -circulatie staan nu expliciet centraal. Inbedding van nieuwe 
kennis in onderwijsmodules heeft nu beduidend meer dan twee jaar geleden de aan-
dacht van directeur, lectoren en docenten en levert onder andere nieuwe minors en 
majors op. 

Check
Als onderdeel van de P&C-cyclus rapporteren de domeindirecteuren aan het CvB.  
De leading lector levert vanaf 2015 een bijdrage aan de rapportage van zijn domein-
directeur onder betrokkenheid van de binnen zijn ARC werkzame lectoren. CvB en 
 directeur voeren vier keer per jaar een managementgesprek. Beleid en F&C bereiden 
deze gesprekken voor op basis van de door elke directeur aangeleverde stukken.
In het kader van de functionerings- en beoordelingscyclus2 voert de leading lector als 
hiërarchisch leidinggevende jaarlijks plannings- en (individuele) beoordelingsgesprekken 
met (associate) lectoren. 
In het beoordelingsgesprek wordt het functioneren van de lector beoordeeld op basis 
van de resultaten in het achterliggende jaar, afgezet tegen planningsafspraken, vigerend 
jaarplan en meerjarenplannen. 
Waar van toepassing vormen ook de tussenrapportages aan RVO, en de reactie daarop 
van het RVO, onderdeel van de gesprekken. Dit geldt ook voor de uitkomsten van de 
externe evaluaties en het ingezette verbeterbeleid. De leading lector adviseert de 
domein directeur over het functioneren van het personeel waaraan hij functioneel leiding 
geeft.
De directeur voert beoordelingsgesprekken met de leading lector op basis van de  
realisatie van de gemaakte plannen en afspraken. 
In het beoordelingsgesprek met de directeuren bespreekt en beoordeelt het CvB de 
uitvoering van de gemaakte afspraken met de directeur in het planningsgesprek. De 
directeur en het CvB ondertekenen het jaarplan en enkele specifieke resultaatsafspraken. 
Samen met de ontwikkelafspraken vormen deze stukken de basis voor het beoordelings-
gesprek.

Hogeschool VHL vraagt lectoren jaarlijks een jaarverslag te schrijven. Doel is het  
evalueren van het jaarplan en waar nodig bijstelling van de plannen voor het lopende 
kalenderjaar. Groene Pluslectoren schrijven jaarlijks een tussenrapportage voor de 
externe financier, de deadline hiervan is oktober.  Aan het eind van de subsidieperiode 
van vier jaar stellen ze een eindrapportage op. 
De domeincontrollers ondersteunen leading lector en lectoren door het aanleveren van 
de financiële kwartaalrapportages per lectoraat en kwartaalrapportages voor het ARC als 
geheel. De leading lector bespreekt de rapportages met de domeindirecteur. 
De stafdiensten Beleid en F&C zijn nauw betrokken bij de voortgangs- en financiële 
rapportages van de onderzoeksgroep. Zij controleren of de informatie voldoet aan de 
interne en externe criteria en adviseren de directeur en het CvB over aandachtspunten 

2  Van Hall Larenstein Cyclus Functionering en Beoordeling, 2008
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met betrekking tot de voortgang of kwaliteit van de rapportage of resultaten. 
Beleid stelt jaarlijks een meta-analyse op aan de hand van uitgevoerde onderzoeks-
evaluaties en legt dit met advies voor aan het CvB. De meta-analyse geeft inzicht in de 
implementatie van beleid en de kwaliteit van de lectoraten. 
Aan de hand van informatie van lectoren en managementinformatie van F&C en de 
directeuren, berekenen Beleid en F&C jaarlijks de onderzoeksomzet. Hogeschool VHL 
levert jaarlijks voor 1 juni deze gegevens aan bij de Vereniging Hogescholen. De gegevens 
worden ook vermeld in het jaarverslag. 

Reflectie�
In de periode 2013-2014 heeft het CvB beoordelingsgesprekken gevoerd met lectoren. 
Als gevolg van de organisatiewijzigingen is besloten de beoordelingsgesprekken 2014 
door te schuiven naar medio 2015. 
De toenmalige opleidingsdirecteuren hebben plannings- en voortgangsgesprekken 
gevoerd met lectoren. 

In de periode 2013-2014 is in de managementgesprekken tussen CvB en opleidings-
directeuren aandacht besteed aan de voortgang van de lectoraten. De vier kerntaken 
en de geformuleerde kwaliteitscriteria hebben in de gevoerde gesprekken een meer 
centrale rol gekregen. Lectoraten rapporteren volgens een format over de doelstellingen 
en behaalde resultaten. Deze rapportages werden met de opleidingsdirecteur besproken 
in het planningsgesprek en dienden als informatie voor het beoordelingsgesprek met het 
CvB. Zo was het CvB beter in staat om te sturen op een evenredige balans tussen de vier 
kerntaken. Beleid en F&C hebben hierbij een voorbereidende en adviserende rol gehad. 

Het nieuwe CvB laat zich informeren over de kwaliteit van de tussen- en de eind-
rapportages aan RVO. De brieven van het RVO in reactie op de tussenrapportages 
worden besproken in het overleg CvB. Waar nodig zijn het afgelopen jaar afspraken 
tussen CvB en lector gemaakt over (stimulerings-)maatregelen.
De betreffende domeindirecteur heeft met ingang van september 2014 deze dossiers  
overgenomen.

In de loop van 2015 wordt de voortgang op de kpi’s gemonitord en besproken in de 
managementgesprekken. Ook de aandachtspunten in de financiële rapportages per 
lectoraat zullen vanaf 2015 aan bod komen.

Act
De externe onderzoeksevaluaties, voortgangs- en financiële rapportages en 
management gesprekken leiden tot verbetermaatregelen gedurende het jaar. Deze 
verbeteringen worden opgenomen in het jaarplan voor het volgende kalenderjaar.  
De beoordelingen van medewerkers, lectoren en directeuren vormen onderdeel van 
planningsgesprekken voor de komende periode. 

Meta-analyses van externe onderzoeksevaluaties, interne peerreviews, leading lectoren-
overleg en managementgesprekken CvB-directeur worden gebruikt om hogeschoolbrede 
verbeterpunten te detecteren en waar nodig aanvullend beleid te formuleren. Beleid, 
waar nodig in samenwerking met F&C, formuleert jaarlijks een instellingsbreed verbeter-
plan, dat wordt vastgesteld door het CvB. Bij het opstellen van nieuw beleid wordt het 
vastgestelde verbeterbeleid meegenomen. 
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Reflectie
In de komende jaren wil Hogeschool VHL deze stap in de P&C-cyclus meer expliciet 
maken door in het format voor het jaarplan van lectoren expliciet verbeteringen naar 
aanleiding van voorgaand kalenderjaar op te nemen. 
Beleid speelt een actieve rol bij uitwisseling van kennis en ervaringen uit de externe 
evaluaties en overlegsituaties. In bijvoorbeeld de feedback op meerjarenplannen, jaar-
plan of jaarverslag alsmede in discussies over implementatie van beleid. Ook bij het 
opstellen van en feedback op andere documenten wordt een koppeling gelegd met 
(aanbevelingen uit) een beoordelingsrapport. Ook de meta-analyses komen regelmatig 
terug in gesprekken en bijvoorbeeld in het Lectorenoverleg. 

5.3  Externe onderzoeksevaluaties 

De onafhankelijke onderzoeksevaluaties vormen een belangrijk onderdeel van de interne 
kwaliteitszorg van Hogeschool VHL. 
Voor 2016 ontwikkelen de leading lectoren een visie (inclusief planning) op de uitvoering 
van het vernieuwde Brancheprotocol, vast te stellen in 2015, en leggen dit ter accorde-
ring voor aan het CvB. De inzet is peerreviews te organiseren op het niveau van een ARC, 
minimaal eens in de vier jaar. De onafhankelijke commissie kan één of meer internationale 
leden omvatten. 
In 2012 t/m januari 2015 zijn zes onderzoeksevaluaties uitgevoerd, één is stopgezet.

Animals and Business ARC
De onderzoeksevaluatie van het lectoraat Welzijn van Dieren is uitgevoerd in december 
2012. De verbeterplannen worden uitgewerkt in de jaarplannen van het lectoraat. In 
2015 lag de nadruk op een steviger invulling van de kerntaak Kennisontwikkeling en 
uitbreiding van de samenwerking met de opleiding Dier- en veehouderij. Met het nieuwe 
lectoraat Dairy wordt gezocht naar invulling van de samenwerking.
Voor 2015 staat de onderzoeksevaluatie van het lectoraat Duurzame Agribusiness in 
Metropolitane Gebieden gepland. 

Delta Areas and Resources ARC
In 2012 is een onderzoeksevaluatie uitgevoerd bij het lectoraat Groene Leefomgeving 
van Steden (GLS), in 2013 gevolgd door de onderzoeksevaluatie bij het lectoraat Geïn-
tegreerd Natuur- en Landschapsbeheer (GNLB). Op 5 november 2014 is de onderzoeks-
evaluatie van het lectoraat Kust en Zee uitgevoerd. 
Het lectoraat GLS heeft op basis van het beoordelingsrapport onder andere gekozen 
voor een duidelijke focus in missie, visie en profilering: het thema Governance staat nu 
centraal. Daarnaast is gekozen voor het verder uitbouwen van de hoge druk studen-
tenworkshops en summer schools in aansluiting op de inhoudelijke thema’s van het 
lectoraat. In de workshops wordt nog meer dan nu de samenwerking gezocht met 
andere disciplines en staat de opdrachtgever en zijn/haar vraag centraal. Het fenomeen 
hoge druk studentenworkshops zal via een specifiek daarop gerichte kenniskring verder 
worden uitgewerkt. Ook wordt gewerkt aan de verdere verdieping van onderzoeks-
aanpak en -methode.

Het lectoraat GNLB heeft bij de beëindiging van de aanstelling een beknopte schets voor 
verbeteringen opgesteld als leidraad voor eventuele opvolgers. 
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Food and Dairy ARC 
Begin 2013 is voor het lectoraat Watertechnologie een zelfevaluatie geschreven. Op 
basis hiervan heeft het CvB besloten de onderzoeksevaluatie af te blazen; het dienst-
verband met beide lectoren is per 1 juli 2013 beëindigd. De lector Sustainable Water 
Technology is bekend met de zelfevaluatie van voorganger Watertechnologie.
Oktober 2013 heeft de onderzoeksevaluatie plaatsgevonden bij het lectoraat Melkvee-
houderij. De in juni 2014 aangetreden lectoren Dairy kennen de aanbevelingen met 
betrekking tot het lectoraat Melkveehouderij. Op basis van de zelfevaluatie van het 
lectoraat Biobased Economy voorjaar 2014 is ingezet op een aanvullend stimulerings-
project. De resultaten van de genomen maatregelen hebben geleid tot het besluit om  
de onderzoeks evaluatie van Biobased Economy op 15 januari 2015 alsnog uit te voeren.
In 2015 vindt een voor de lectoraten Food, Health and Safety respectievelijk Food Physics 
gezamenlijk uit te voeren onderzoeksevaluatie plaats.

Een onafhankelijke commissie
Ook de vier externe evaluaties in de periode 2013-2015 zijn uitgevoerd door een 
onafhankelijke commissie. Hogeschool VHL stelt de eis dat de externe panelleden 
samen zowel de beroepspraktijk, de gerelateerde onderzoeksinstellingen als het 
onderwijs representeren. Op basis van een voorzet vanuit het lectoraat in samen-
werking met Beleid zoekt het bureau dat de onderzoeksevaluatie ondersteunt 
passende kandidaten en toetsen zij de onafhankelijkheid van de panelleden, waarna 
het CvB een besluit neemt over de definitieve inzet van de kandidaten. Het bureau 
regelt dat de panelleden een onafhankelijkheidsverklaring ondertekenen, onderdeel 
van het beoordelingsrapport. 

Zelfevaluatie
Ter voorbereiding van de externe onderzoeksevaluatie schrijft de lector een compacte 
zelfevaluatie, waarin centraal staan: missie en visie, thema’s binnen het onderzoek,  
invulling van de vier kerntaken en resultaten hiervan, organisatie en omvang van het 
lectoraat, netwerken, en de (financiële) resultaten van het lectoraat. De zelfevaluatie 
kent een door de lectoren opgestelde reflectie op sterke en zwakke punten van het  
lectoraat, mede op basis van input van interne en externe stakeholders. Interne  
stake holders (docenten, studenten en alumni) en externe stakeholders (uit de beroeps-
praktijk, betrokken organisaties en andere kennisinstellingen) worden geïnterviewd aan 
de hand van een vastgestelde vragenlijst, zoals opgenomen in het Draaiboek Onderzoek 
Evaluatie Lectoraten (versie augustus 2013). De zelfevaluatie wordt afgesloten met een 
hoofdstuk waarin een toekomstperspectief wordt geschetst. De definitieve versie van 
de zelfevaluatie wordt vastgesteld door het CvB. Beleid ondersteunt het lectoraat bij het 
schrijven van de zelfevaluatie en F&C is verantwoordelijk voor de juiste financiële onder-
bouwing. Services draagt zorg voor opmaak volgens de huisstijl.

Het bezoek van de externe evaluatiecommissie
Bij drie van de vier evaluaties is de commissie gevraagd de vijf evaluatievragen te beant-
woorden uit het basisdocument ‘Kwaliteitszorgstelsel ten aanzien van het onderzoek aan 
hogescholen, 2009-2015’, vastgesteld in 2008. Deze vijf evaluatievragen zijn in het beoor-
delingskader uitgewerkt in negen onderwerpen met bijbehorende criteria. De externe 
evaluatiecommissie beoordeelt het lectoraat mede aan de hand van het door de  
hogeschool opgestelde beoordelingskader. 
Bij het lectoraat Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer is een zesde vraag 
toe gevoegd, toegespitst op de toekomstige relatie tussen het lectoraat en het Kennis-
centrum Natuur & Leefomgeving in oprichting.
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Op de evaluatiedag spreekt de externe evaluatiecommissie met het CvB, de lector(en), 
de directeur(en), docenten, leden van de kenniskring, studenten, alumni en externe 
stakeholders. Hogeschool VHL geeft op deze dag een transparant beeld van de kwaliteit 
en de organisatie van het onderzoek, zodat de evaluatiecommissie de zelfevaluatie kan 
toetsen en de vragen in het beoordelingskader kan beantwoorden. Om ervoor te zorgen 
dat de gesprekspartners het gesprek met de evaluatiecommissie open en onbevooroor-
deeld ingaan, wordt hen gevraagd uitsluitend de samenvatting van de zelfevaluatie door 
te nemen.

Het beoordelingsrapport
De externe evaluatiecommissie legt haar bevindingen vast in een conceptrapportage, die 
wordt voorgelegd aan Hogeschool VHL. Lector(en), domeindirecteur en Beleid checken 
of het rapport een onderbouwd antwoord geeft op de vragen in het Beoordelingskader 
en controleren of sprake is van feitelijke onjuistheden. Op basis van hun bevindingen 
wordt het CvB geadviseerd. Het CvB stelt de formele reactie van de hogeschool vast. 
Na een proces van hoor en wederhoor stelt de evaluatiecommissie het definitieve beoor-
delingsrapport vast, gehoord hebbende de formele wijzigingsvoorstellen van de hoge-
school. 

Verbeterplannen
Onderdeel van het beoordelingsrapport zijn aanbevelingen voor het lectoraat alsmede 
management (directeur en CvB). De lector schrijft op basis van het vastgestelde format 
een verbeterplan voor het lectoraat, waarin wordt beargumenteerd welke aanbeve-
lingen op welke wijze worden opgepakt. Wanneer bepaalde aanbevelingen niet worden 
opgenomen, moet dit uiteraard worden onderbouwd. Lector en leading lector bespreken 
het aan de domeindirecteur aan te leveren concept; de domeindirecteur brengt het in 
als agendapunt in het overleg CvB. Het vastgestelde verbeterplan komt aan bod in de 
plannings- en voortgangsgesprekken en wordt zodoende gemonitord door de leading 
lector. De lector vertaalt activiteiten uit het verbeterplan naar jaarplannen. Beleid is 
sparringpartner bij het schrijven en borgt de relatie met de Kadernotitie Praktijkgericht 
Onderzoek 2014-2017.

Reflectie
Waren de onderzoeksevaluaties eind 2012 een nieuwe activiteit, in de afgelopen twee 
jaar is het meer en meer een reguliere activiteit geworden binnen de hogeschool. Ten 
opzichte van de eerste twee onderzoeksevaluaties heeft Hogeschool VHL besloten dat 
de voorzitter van de externe commissie eveneens een domeindeskundige moet zijn. Het 
schrijven van een zelfevaluatie volgens planning blijft een aandachtspunt. De ervaring 
leert dat lectoren met veelal een beperkte aanstellingsomvang weinig tijd hebben om 
naast hun reguliere taken ook een compacte zelfevaluatie op te leveren, die een trans-
parant beeld schetst van het lectoraat. 
Ook de wetenschappelijke borging van het onderzoek is een aandachtspunt gebleken. 
Daarom heeft Hogeschool VHL de notitie ‘Wetenschappelijke borging van het praktijk-
gericht onderzoek ’ opgesteld, die in februari 2015 door het CvB is vastgesteld. 

De gevoelde bureaucratisering vraagt eveneens om extra aandacht. In de afgelopen jaren 
zijn processen beschreven en formats opgesteld die er eerder niet waren, waaronder 
het schrijven van (meer)jarenplannen, jaarplan en -verslag, en verbeterplannen. Groene 
Pluslectoraten moeten jaarlijks een tussenverslag opleveren en aan het een eind van de 
subsidieperiode een eindverslag. 
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Hogeschool VHL streeft ernaar een goede balans te vinden tussen enerzijds processen 
en documentatie en anderzijds de effectiviteit van de P&C-cyclus. De hogeschool is ervan 
overtuigd dat vorming van een ARC en onder andere het organiseren van onderzoeks-
evaluaties op het niveau van een ARC een bijdrage leveren aan vermindering van de 
administratieve druk.

Na het vorige bezoek VKO is in augustus 2013 de tweede versie van het Draaiboek 
Onderzoeksevaluatie Lectoraat Hogeschool VHL door het CvB vastgesteld. Het Draaiboek 
biedt eenduidige kaders voor zelfevaluatie en opzet van de te organiseren onderzoeks-
evaluatie. Beleid vervult een ondersteunende rol in het proces, een beleidsmedewerker 
draagt zorg voor afstemming met het adviesbureau, vervult de rol van vraagbaak met 
betrekking tot het Draaiboek en ervaringen uit het verleden, borgt afspraken en is  
sparringpartner tijdens het schrijfproces. Ervaring leert dat een goede uitleg over het 
Draaiboek voor de start van de werkzaamheden door lector en kenniskring een vereiste 
is. 
In 2015 wordt een derde versie opgesteld, waarin de nieuwe organisatiestructuur en de 
ervaringen van de afgelopen jaren zijn verwerkt, en waarin bovenal de wens tot uiting 
komt om de kwaliteit van de zelfevaluatie te verbeteren. 

Gegeven alle ontwikkelingen binnen de hogeschool heeft het CvB ervoor gekozen de 
planning van de onderzoeksevaluaties zoals vastgelegd in het Onderzoeksbeleid  
2013-2016, aan te houden voor 2014 en 2015. De vier uitgevoerde onderzoeksevaluaties 
hebben dan ook plaatsgevonden aan het einde van de looptijd van het betreffende  
lectoraat. 

Inbedding aanbevelingen en verbeteringen
Beleid speelt een actieve rol bij uitwisseling van kennis en ervaringen uit de externe 
evaluaties in bijvoorbeeld de feedback op meerjarenplannen, jaarplan of jaarverslag 
alsmede discussies. Ook bij het opstellen van en feedback op andere documenten 
wordt een koppeling gelegd met (aanbevelingen uit) een beoordelingsrapport. De meta-
analyses komen regelmatig terug in gesprekken en bijvoorbeeld in het Lectorenoverleg.

In 2013 heeft Hobéon een tweede meta-analyse uitgevoerd op basis van de vier 
uit gevoerde onderzoeksevaluaties in 2012 en 2013. De aanbevelingen zijn verwerkt in 
de Kadernotitie Praktijkgericht Onderzoek 2014-2017: de visie is scherper geformuleerd 
met onder andere meer aandacht voor onze Unique Selling Points, meer aandacht voor 
de rol en betrokkenheid van opdrachtgever en een scherpere omschrijving van kern-
taken en rollen van een lector, die beter aansluiten op het door de instelling gewenste 
onderzoeks profiel. 
Beleid heeft feedback gegeven op de verbeterplannen of aangepaste jaarplannen om de 
relatie met het beoordelingsrapport en meta-analyses, en de koppeling tussen de ACT en 
PLAN fase in de PDCA-cycli van de ARC en lectoraat te borgen. Voorjaar 2015 staat een 
derde meta-analyse gepland, waarin de bevindingen van de onderzoeksevaluaties bij de 
lectoraten Kust en Zee respectievelijk Biobased Economy en de voorliggende twee meta-
analyses zijn verwerkt.
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5.4  Randvoorwaarden 

Er zijn veel hogeschoolmedewerkers betrokken bij de kwaliteitszorg van het onderzoek, 
zowel direct als indirect. Kwaliteitszorg maakt deel uit van het takenpakket van het CvB, 
directeuren, leading lectoren, lectoren en deelnemers kenniskring. Een goed georgani-
seerde ondersteuning vanuit Beleid, F&C en Services alsmede binnen een ARC is een 
randvoorwaarde voor het functioneren van een ARC en voor een goede kwaliteitszorg 
van het onderzoek. 
De inzet van personeel voor kwaliteitszorg valt onder de reguliere loonkosten. De kosten 
van audits, accreditaties en externe advisering worden elk jaar apart begroot, veelal op 
het niveau van het domein. 

Beleid
De coördinatie en de vormgeving van het kwaliteitszorgsysteem van Hogeschool VHL 
(conform de P&C-cyclus) is belegd bij Beleid. Drie beleidsmedewerkers hebben kwali-
teitszorg onderzoek in hun takenpakket. 
Beleidsmedewerkers ondersteunen en begeleiden een ARC of directeur onder andere  
bij het formuleren van plandocumenten, het ontwikkelen van beleidsnotities, tussen-  
en eindrapportages, interne en externe onderzoeksevaluaties en project- en subsidie-
aanvragen. Beleid adviseert het CvB bij strategische keuzes met betrekking tot onder-
zoek. 

Beleidsmedewerkers stellen Kadernotities op, waaronder die voor onderzoek, interna-
tionalisering en marketing & communicatie. De afdeling borgt de onderlinge samenhang 
tussen beleidsonderdelen en signaleert ‘blinde vlekken’, tegenstrijdigheden of overlap. 
Beleid ondersteunt de managementgesprekken tussen CvB en directeur. Een beleids-
medewerker functioneert als secretaris van het Leading lectorenoverleg. Beleid organi-
seert het VKO-bezoek. Beleid is verantwoordelijk voor het te ontwikkelen in- en extern 
communicatieplan Praktijkgericht Onderzoek. 
Beleid faciliteert het bestuurlijk overleg CoE’s- HAO, dat wordt voorgezeten door de CvB- 
voorzitter Hogeschool VHL als portefeuillehouder. Een beleidsmedewerker treedt op als 
secretaris van dit overleg en coördineert de gezamenlijke agenda op de onderwerpen 
waarop deze CoE’s worden beoordeeld. 

Beleid/HRM ontwikkelt het personeelsbeleid voor de hogeschool en voert dit uit. Een 
beleidsmedewerker HRM ondersteunt het praktijkgericht onderzoek door het opstellen 
van notities gericht op personeelsbeleid met betrekking tot praktijkgericht onderzoek, 
scholing en professionalisering van docenten/docent-onderzoekers. HRM-adviseurs 
onder steunen de selectie van personeel voor een ARC, en bieden waar nodig onder-
steuning bij het uitvoeren van ‘Hogeschool VHL Cyclus Functionering en Beoordeling 
2008’. 

Services
Services/Marketing en Communicatie is verantwoordelijk voor de implementatie van het 
communicatiebeleid in- en extern inzake praktijkgericht onderzoek. Medewerkers onder-
steunen en begeleiden lectoren en docent-onderzoekers bijvoorbeeld door middel van 
up-to-date websites, persberichten, bij het organiseren van inauguraties, symposia of het 
uitbrengen van artikelen, boeken of een zelfevaluatie. 
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Finance & Control
F&C ondersteunt en begeleidt een ARC bij het opstellen van projectvoorstellen,  
financiële (eind)rapportages voor subsidiegevers en de jaarlijkse en kwartaalrapportages. 
F&C draagt zorg voor financiële overzichten op het niveau van een ARC. F&C adviseert 
een directeur of CvB bij strategische beslissingen. 
F&C draagt zorg voor de financiële kant van de kwaliteitszorg en werkt nauw samen 
met Beleid, opdat de aansluiting op het onderzoeksbeleid en profilering is gewaarborgd 
en projectvoorstellen, aanvragen subsidies en (eind)rapportages inhoudelijk hierop 
aansluiten. Daarnaast coördineert de directeur F&C Hogeschool VHL het HAO-overleg 
inzake financiën.

Inkomsten Praktijkgericht Onderzoek
Lectoraten worden gefinancierd met middelen uit de reguliere Rijksbijdrage, op basis 
van een Groene Plusregeling (het zogenaamde Groene Pluslectoraat), door bijdragen van 
bedrijfsleven of maatschappelijke organisatie en door het uitvoeren van (Internationale) 
projecten. In tabel 5 zijn de inkomsten gerubriceerd volgens het format, zoals jaarlijks 
wordt aangeleverd aan de Vereniging Hogescholen. 

Gerealiseerde inkomsten in k€

Rijksbijdrage 580

RAAK –

Internationaal 148

Overig (waaronder KIGO en Groene Plus) 2.883

Tabel�5.�In�2013�gerealiseerde�inkomsten�voor�onderzoek�(peildatum�1�januari�2014).3

Reflectie
De ondersteuning van de stafdiensten ten behoeve van het praktijkgericht onderzoek is 
de afgelopen twee jaar versterkt. 
In het eind 2014 vastgestelde Professionaliseringsplan inclusief promovendibeleid 
wordt expliciet aandacht gegeven aan de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden van 
docenten, mede in relatie tot de in ontwikkeling zijnde onderzoeksleerlijn instellings-
breed. In 2015 moet een op het Professionaliseringplan aansluitend scholingsaanbod 
beschikbaar zijn. 
In de notitie ‘HRM beleid inzake Praktijkgericht Onderzoek’ zijn de richtlijnen voor het 
opzetten van een kenniskring vastgelegd en is beleid met betrekking tot competenties 
en scholing van docent-onderzoekers uitgewerkt. Voor de zomer 2015 ontwikkelt Beleid 
een notitie Publicatiebeleid Hogeschool VHL. Voorjaar 2014 is gestart met het schrijven 
van een communicatieplan Praktijkgericht Onderzoek. Implementatie van de organisatie-
wijzigingen had echter prioriteit. Nu de organisatie-inrichting grotendeels is geïmple-
menteerd, kunnen deze actiepunten in 2015 uitgevoerd worden.

In de afgelopen twee jaar legt Beleid in haar feedback sterker de nadruk gelegd op de 
koppeling tussen meerjaren- en jaarplannen, de relatie met de Kadernotitie 2014-2017 
en de bevindingen meta-analyses van Hobéon. De (aanvullende) voorwaarden, die de 
RVO stelde naar aanleiding van de tussenrapportages Groene Pluslectoraten, vormden 
aanleiding voor gesprekken tussen het nieuwe CvB, domeindirecteur (of opleidings-

3  Bron: Monitor onderzoekgegevens 2011, mei 2012
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directeur in oude situatie) en betrokken lectoren. Deze gesprekken hebben geleid tot 
(stimulerings)maatregelen.
Lectoren en Beleid weten elkaar beter te vinden, wat zich uit in verbeterde afstem-
ming over meerjarenplannen, aanvragen voor subsidies zoals IMPACT, inhoudelijke en 
tekstuele discussie over zelfreflecties, tussen- en eindrapportages of meer specifiek het 
verbeterplan Lectoraat Groene Leefomgeving van Steden. 

Hogeschool VHL heeft gewerkt aan een betere beeldvorming van het praktijkgericht 
onderzoek door intern meer informatie te verspreiden over (het onderzoek van) 
lectoren, over resultaten en producten van lectoraten en over externe evaluaties. De 
koppeling van een ARC aan een domein, het doelgericht invulling geven aan een beperkt 
aantal thema’s binnen een ARC en het opzetten van een instellingsbrede onderzoeksleer-
lijn moeten de bekendheid en de kwaliteit van onderzoek verder versterken.
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6  De vier validatievragen 
beantwoord 

Begin 2013 stond het kwaliteitssysteem van Hogeschool VHL voor onderzoek nog in 
de kinderschoenen. De plannen waren aanwezig, maar de realisatie en implementatie 
waren nog onvolledig. Na twee jaar kan Hogeschool VHL aantonen dat de gehele kwali-
teitscyclus integraal is doorlopen. Ook kan de hogeschool aantonen dat de verdere 
vormgeving en invoering van de kwaliteitszorg wordt gestuurd door CvB, directeuren en 
(leading) lectoren, daarbij ondersteund door de stafdiensten.
De VKO vraagt Hogeschool VHL antwoord te geven op de vier validatievragen. Deze 
vragen zijn in de voorgaande hoofdstukken beantwoord. In dit hoofdstuk worden de 
antwoorden kort samengevat en worden bij elk antwoord verbeterplannen voor de 
komende jaren benoemd. Met deze verbeterplannen blijft Hogeschool VHL haar kwali-
teitszorg verder ontwikkelen.

1. Is er sprake van voldoende structuur en samenhang in de kwaliteitszorg van de 
hogeschool (ten aanzien van onderzoek)?
In het Instellingsplan 2014-2017 ‘Op weg naar de Groenste Hogeschool’ worden duide-
lijke keuzes gemaakt inzake profilering en zwaartepuntvorming met betrekking tot  
praktijkgericht onderzoek. In de Kadernotitie Praktijkgericht Onderzoek 2014-2017 zijn 
missie en visie met betrekking tot onderzoek en de kwaliteitszorg verder uitgewerkt en 
vertaald in acties voor de komende planperiode met daarbij horende kpi’s. De vier kern-
taken – kennisontwikkeling, professionalisering van docenten, kenniscirculatie en onder-
wijsontwikkeling – zijn ten opzichte van het vorige bezoek van de VKO toegespitst op 
door de hogeschool nagestreefde profilering en komen consistent terug in het beleid en 
in de kwaliteitszorg van onderzoek. Kennisontwikkeling en kennisvalorisatie en -circulatie 
staan nu meer centraal. Inbedding van de resultaten van onderzoek in het onderwijs is 
nu een belangrijk aandachtspunt van management en docenten. 
De kwaliteit van het onderzoek wordt op het niveau van de instelling, het ARC en het 
lectoraat, geborgd en verbeterd middels de P&C-cyclus. In tabel 6 wordt de samenhang 
in de instrumenten in de P&C-cyclus op het niveau van een ARC respectievelijk lectoraat 
inzichtelijk gemaakt.
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Plan Check Act

VHL-breed

Kadernotitie Praktijk-
gericht Onderzoek  
2014-2017

Meta-evaluatie en centrale monitoring 
realisatie kpi’s

VHL-brede verbeteracties verwerken 
in nieuw beleid, in adviezen Beleid en 
F&C en sturing vanuit CvB

Onderzoeksgroep/ARC

Visie en meerjarenplan 
onderzoeksgroep

Jaarverslag onderzoeksgroep Bijstelling vastleggen in notulen 
managementgesprek of CvB-overleg 
en aanpassingen verwerken in jaar-
plannen en nieuwe meerjarenplan

Jaarplan onderzoeks-
groep

Jaarplan statusupdate twee keer per 
jaar en jaarverslag onderzoeksgroep

Verbeteracties of aandachtspunten 
vastleggen in notulen management-
gesprek en voortgang monitoren 
in actiepuntenlijst. Verbeteringen 
verwerken in nieuwe jaarplan voor 
volgend kalenderjaar

Lectoraat/onderzoekslijn

Format ‘nieuw in te 
stellen lectoraat’

Managementinformatie, jaarverslagen 
en tussenrapportages Groene Plus

Verbeteringen verwerken in nieuwe 
jaarplan

Meerjarenplan lectoraat Peerreview of midtermreview intern in 
2015

Apart verbeterplan en op hoofdlijnen 
in het nieuwe jaarplan

Jaarplan Jaarverslag Verbeteringen verwerken in nieuwe 
jaarplan

Projectopdracht Voortgangsrapportage PIF en tevreden-
heid opdrachtgever

Bijsturing in overleg met projectleiders 
en afspraken vastleggen. Verbete-
ringen meenemen in nieuwe project-
opdrachten

Tabel�6.�Samenhang�instrumenten�P&C-cyclus�Hogeschool�VHL.

De plandocumenten op het niveau van instelling, ARC en lectoraat zijn op elkaar  
afgestemd. De drie plandocumenten moeten aansluiten op de visie en het beleid van 
Hogeschool VHL, zoals vastgelegd in het Instellingsplan en de kadernotities. 
Lector en kenniskring voeren de plannen uit met medewerkers van het ARC, het werk-
veld en andere kennisinstellingen. De plannen worden besproken, gemonitord en verant-
woord volgens de plannings- en beoordelingscyclus. In de managementgesprekken per 
kwartaal tussen directeur en CvB wordt de voortgang van het domein-jaarplan inclusief 
begroting besproken. 

Ontwikkelpunten�
In de komende jaren zetten we in op onder andere het uitbreiden van management-
informatie, risicomanagement en het verder aanvullen van het kwaliteitshandboek.  
Jaarlijks wordt een aantal nieuwe elementen in de P&C-cyclus geïntroduceerd. Komend 
jaar voegt de hogeschool processen toe aan het kwaliteitshandboek rondom de bijdrage 
aan CoE’s, interne peerreviews en de tussentijdse rapportages over de kpi’s. Het streven 
is om de processen jaarlijks te evalueren en te verbeteren, om de effectiviteit en  
efficiëntie te verhogen en de aansluiting met de dagelijkse praktijk te borgen. Ook  
uniformiteit in uitvoering is een punt van aandacht. 

In 2015 worden de voornemens inzake de inrichting van het ARC, het ontwikkelen van 
een meerjarenvisie per ARC en het instellen van een Advisory Board verder geopera-
tionaliseerd. Belangrijk aandachtspunt is de vernieuwde invulling van de vier kerntaken 
en de aansluiting op de gewenste profilering en zwaartepuntvorming. De kenniskringen 
krijgen een grotere rol in het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Om dit mogelijk 
te maken zijn duidelijker afspraken over inzet van docent-onderzoekers noodzakelijk. 
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In het schooljaar 2015-2016 worden de eerste stappen gezet inzake implementatie van 
de instellingsbrede onderzoeksleerlijn. De planning van de onderzoeksevaluaties en de 
interne midtermreview zijn onderdeel van de meerjarenvisie van elk ARC. 

Binnen Beleid wordt ingezet op het versterken van de synergie tussen de verschillende 
thema’s zoals CoE’s, subsidieaanvragen en kwaliteitszorg met als doel steviger adviezen 
en een efficiëntere werkwijze. De aanstelling van domeincontrollers en een gewijzigde 
inrichting van de financiële systemen moeten bijdragen aan een verbeterde onder-
steuning van lectoren en ARC. Binnen Services wordt ingezet op een verbeterde dienst-
verlening met betrekking tot communicatie en publicaties.

2. Zijn er voldoende randvoorwaarden voor de uitvoering van de kwaliteitszorg ten 
aanzien van onderzoek?
Hogeschool VHL kent met ingang van september 2014 een strakkere aansturing en 
een versterkte lijnorganisatie, waarin naast onderwijs ook expliciet aandacht is voor 
de organisatie en aansturing van het praktijkgericht onderzoek. De domeindirecteur is 
integraal verantwoordelijk voor onderwijs en onderzoek van het domein. Het CvB stuurt 
de domeindirecteur aan, die zijn resultaten en voortgang verantwoordt in kwartaal-
gesprekken, plannings- en beoordelingsgesprekken. 
Een leading lector is hiërarchisch leidinggevende van de lectoren binnen zijn ARC en 
functioneel leidinggevende van de andere medewerkers. De leading lector is verant-
woordelijk voor de kwaliteitszorg op het niveau van de ARC en draagt zorg voor een 
samenhangend onderzoeksprogramma, met expliciet aandacht voor focus en massa 
binnen de gekozen onderzoeksthema’s.

Het instellingsplan en de kadernotities beschrijven de kaders voor het praktijkgericht 
onderzoek. De kaders bieden onderzoekers, management en medewerkers stafdiensten 
houvast voor het ontwikkelen van initiatieven en de invulling van plandocumenten. Met 
de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur en de gedefinieerde taken, rollen 
en verantwoordelijkheden van domeindirecteur, leading lector en lector zijn de voor-
waarden gecreëerd voor een voldoende slagvaardig en gestroomlijnd hogeschoolbreed 
onderzoeksbeleid. Het CvB en de directeuren zijn zich bewust dat de implementatie van 
de geformuleerde doelstellingen de nodige tijd kost en inzet vraagt van de medewerkers 
binnen de hogeschool. Ook de gewenste integratie tussen onderwijs en onderzoek 
vraagt voortdurende sturing teneinde deze twee verschillende werelden te verenigen.

Eind 2014 heeft Hogeschool VHL haar Professionaliseringsplan vastgesteld inclusief 
promovendibeleid met expliciet aandacht voor de ontwikkeling van onderzoeksvaardig-
heden van docenten. In de notitie ‘HRM beleid inzake Praktijkgericht Onderzoek’ zijn de 
richtlijnen voor het opzetten van een kenniskring vastgelegd en is beleid met betrekking 
tot competenties en scholing van docent-onderzoekers uitgewerkt.

Beleid, F&C en Services ondersteunen het onderzoek volgens de gemaakte afspraken 
tussen directeur stafdienst en CvB. De medewerkers van de stafdiensten beschikken 
over de kennis en expertise om de kwaliteitszorg van onderzoek verder te ontwikkelen 
en om nieuwe taken op te pakken, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van internationale 
sub sidies en projecten en het uitvoeren van midtermreviews.
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Ontwikkelpunten�
Op basis van het Professionaliseringplan wordt een aansluitend scholingsaanbod  
ontwikkeld en aangeboden. Hogeschool VHL stelt meer expliciete eisen aan medewer-
kers als het gaat om inzet bij en het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. De eisen en 
gewenste vaardigheden worden komend jaar uitgewerkt per functie binnen een ARC. 
Hogeschool VHL is zich ervan bewust dat er strakker gestuurd moet worden op de  
invulling en werkwijze van een kenniskring. Leading lectoren en domeindirecteur maken 
concrete afspraken over de jaarlijkse inzet van docent-onderzoekers. 
Beleid monitort de uitvoering van de plannings- en beoordelingsgesprekken. De verslag-
legging van de gemaakte afspraken in de voortgangsgesprekken moet worden verbeterd.

De ondersteuning van het onderzoek door de stafdiensten wordt komende jaren verder 
versterkt. 
Binnen Beleid wordt de expertise met betrekking tot (internationale) subsidieregelingen 
verder uitgebreid, opdat de doelstellingen inzake de binnen te halen subsidiebedragen 
worden gerealiseerd. 
De ondersteuning van F&C is volop in ontwikkeling. Gewerkt wordt aan een nieuw finan-
cieel rapportagesysteem, dat sneller en meer transparant inzage geeft in de financiële 
ontwikkelingen. Hierbij zullen de nieuwe domeincontrollers een belangrijke onder-
steunende rol vervullen. 

3. Worden onderzoeksevaluaties op deskundige en onafhankelijke wijze uitgevoerd en 
conform brancheafspraken hierover?
De lectoraten van Hogeschool VHL worden op een onafhankelijke en deskundige wijze 
beoordeeld. Hogeschool VHL heeft vanaf 2012 elk jaar minimaal twee onafhankelijke 
evaluaties uitgevoerd. Gegeven alle ontwikkelingen binnen de hogeschool heeft het CvB 
ervoor gekozen de planning van de onderzoeksevaluaties zoals vastgelegd in het Onder-
zoeksbeleid 2013-2016, aan te houden voor 2014 en 2015. 
De vier uitgevoerde onderzoeksevaluaties in 2013 en 2014 hebben dan ook plaats-
gevonden aan het einde van de looptijd van het betreffende lectoraat. Verdeeld over  
de ARC’s zijn de uitgevoerde onderzoeksevaluaties:
· Delta Areas and Resources ARC Lectoraat Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer 

(GNLB; 2013) en Lectoraat Kust en Zee (2014).  
Het lectoraat GNLB heeft de aanbevelingen verwerkt in een beknopte schets als 
leidraad voor eventuele opvolgers binnen het ARC. Het beoordelingsrapport is eind 
januari 2015 openbaar gemaakt. 

· Food and Dairy ARC 
Lectoraat Melkveehouderij (2013) en lectoraat Biobased Economy (januari 2015).  
De aanbevelingen uit het beoordelingsrapport van lectoraat Melkveehouderij zijn 
verwerkt in het meerjarenplan van het lectoraat Dairy. Het beoordelingsrapport BBE 
is eind februari 2015 openbaar gemaakt.

Het lectoraat Welzijn van Dieren (Animals and Business ARC) en het lectoraat Groene 
Leefomgeving van Steden (Delta Areas and Resources ARC) implementeren in 2014 
en 2015 het verbeterbeleid, zoals geformuleerd op basis van de aanbevelingen uit de 
onderzoeksevaluaties in 2012. 
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In het beoordelingskader dat de hogeschool heeft opgesteld, zijn de vijf evaluatievragen 
uit het basisdocument4 leidend. Bij de evaluatie van het lectoraat GNLB is een zesde 
vraag toegevoegd. De onafhankelijke leden van de evaluatiecommissie werken conform 
de door het CvB vastgestelde opdracht. 
Hogeschool VHL en het externe onderzoek- en adviesbureau toetsen de onafhankelijk-
heid en expertise van de commissieleden. Anders dan bij de onderzoeksevaluaties in 
2012 heeft het CvB besloten in 2013 en 2014 een domeindeskundige als voorzitter van 
de commissie te benoemen. 

Betrokken lectoraten schrijven met ondersteuning van Beleid en F&C een zelfevaluatie, 
waarin zij een feitelijk beeld geven van de invulling van de vier kerntaken, hun rollen 
en kritisch reflecteren op het functioneren van het lectoraat. Hierbij worden ook de 
meningen van interne en externe stakeholders betrokken. 

Ontwikkelpunten
Op basis van de ervaringen met de externe evaluaties in 2014/2015 wordt de tweede 
versie Draaiboek Onderzoek evaluatie geëvalueerd. Doel hiervan is de lectoren nog 
beter te ondersteunen bij het schrijven van de zelfevaluatie en de eenduidigheid van de 
zelfevaluaties te bevorderen. De toegenomen administratieve druk wil de hogeschool 
ondervangen door de onderzoeksevaluaties vanaf 2016 op het niveau van het ARC te 
laten plaatsvinden. Dan zal ook een besluit genomen worden over het moment dat een 
onderzoeksevaluatie plaatsvindt. 

4. Worden evaluaties gebruikt voor de handhaving en verbetering van de kwaliteit van 
het onderzoek en de organisatie? 
Zoals in voorgaande hoofdstukken is beschreven, zijn de aanbevelingen van de VKO  
d.d. juni 2013 betrokken bij het schrijven van het instellingsplan en de Kadernotitie  
Praktijkgericht Onderzoek. Dit geldt ook voor de uitgevoerde meta-analyses op basis van 
de eerste vier onderzoeksevaluaties. Op basis van de laatste twee onderzoeksevaluaties 
is in februari 2015 een derde meta-analyse door NQA opgesteld. De lectoraten Kust en 
Zee en Biobased Economy ontwikkelen in de loop van 2015 hun verbeterplannen op 
basis van de aanbevelingen in het beoordelingsrapport.  

Beleid speelt een actieve rol bij uitwisseling van kennis en ervaringen uit de beoordeling 
VKO juni 2013, externe evaluaties en de meta-analyses, bijvoorbeeld in de feedback op 
meerjarenplannen, jaarplan of jaarverslag alsmede discussies. Ook bij het opstellen van 
en feedback op andere documenten wordt regelmatig een koppeling gelegd met (aanbe-
velingen uit) het beoordelingsrapport VKO juni 2013. De meta-analyses komen regel-
matig terug in gesprekken en bijvoorbeeld in het Lectorenoverleg. 

Ontwikkelpunten�
Hogeschool VHL zet de komende jaren in op het organiseren van midtermreviews 
bij onderwijs, onderzoek en stafdiensten. De aanbevelingen van deze reviews en 
andere evaluaties worden jaarlijks vertaald in een instellingsbreed verbeterbeleid. De 
opbrengsten van de derde meta-analyse worden verwerkt in de op te stellen jaarplannen 
domein, ARC en lectoraat voor 2016 en verder. In 2016 wordt een vierde meta-analyse 

4  ‘Kwaliteitszorgstelsel ten aanzien van het onderzoek aan hogescholen 2009-2015’. Basisdocument, HBO-raad, 2008
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opgesteld op basis van de in 2015 uitgevoerde onderzoeksevaluaties. Vanaf 2016 worden 
de onderzoeksevaluaties uitgevoerd op het niveau van het ARC.

In de loop van 2015 wordt per ARC een Advisory Board ingesteld, die minimaal tweemaal 
per jaar CvB, directeur en leading lector adviseert over de in te zetten ontwikkelingen 
binnen het onderzoek van het ARC in relatie tot de ontwikkelingen in het werkveld.
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Bijlage 1 
De organisatiestructuur van Hogeschool VHL
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Bijlage 2  
Overzicht opleidingen Hogeschool VHL

Isat Naam opleiding Onderwijs-
vorm

Locatie Onderwijssoort

80070 Ad Duurzaam Bodembeheer deeltijd Leeuwarden Associate degree
80069 Ad Duurzame Watertechnologie deeltijd Leeuwarden Associate degree
80023 Ad Integrale Handhaving Omgevingsrecht deeltijd Leeuwarden Associate degree
80023 Ad Integrale Handhaving Omgevingsrecht voltijd Leeuwarden Associate degree
80044 Ad Melkveehouderij voltijd Leeuwarden Associate degree
80043 Ad Ondernemerschap voltijd Leeuwarden Associate degree
34866 B Bedrijfskunde en Agribusiness voltijd Leeuwarden bachelor
34331 B Biotechnologie (samen met NHL) voltijd Leeuwarden bachelor
34869 B Dier- en Veehouderij voltijd Leeuwarden bachelor
34333 B Diermanagement voltijd Leeuwarden bachelor
34936 B International Business and Management 

Studies (samen met Stenden en NHL)
voltijd Leeuwarden bachelor

39204 B Kust en Zee Management voltijd Leeuwarden bachelor
34284 B Milieukunde deeltijd Leeuwarden bachelor
34284 B Milieukunde voltijd Leeuwarden bachelor
34859 B Management van Leefomgeving voltijd Leeuwarden bachelor
34868 B Tuinbouw en Akkerbouw voltijd Leeuwarden bachelor
34856 B Voedingsmiddelentechnologie (samen 

met NHL)
voltijd Leeuwarden bachelor

80068 Ad Tuin- en Landschapsinrichting deeltijd Velp Gld. Associate degree
80068 Ad Tuin- en Landschapsinrichting voltijd Velp Gld. Associate degree
34220 B Tuin- en Landschapsinrichting deeltijd Velp Gld. bachelor
34220 B Tuin- en Landschapsinrichting voltijd Velp Gld. bachelor
34221 B Bos- en Natuurbeheer deeltijd Velp Gld. bachelor
34221 B Bos- en Natuurbeheer voltijd Velp Gld. bachelor
34226 B Land- en Watermanagement deeltijd Velp Gld. bachelor
34226 B Land- en Watermanagement voltijd Velp Gld. bachelor
70056 M Project & Process Management in the 

Domain of Land and Water
deeltijd Velp Gld. Post-initiële master

34866 B Bedrijfskunde en Agribusiness voltijd Wageningen bachelor
34869 B Dier- en Veehouderij voltijd Wageningen bachelor
34859 B Management van Leefomgeving voltijd Wageningen bachelor
34203 B International Development Management voltijd Wageningen bachelor
34856 B Voedingsmiddelentechnologie voltijd Wageningen bachelor
70058 M Agricultural Production Chain Manage-

ment
voltijd Wageningen Post-initiële master

70057 M Management of Development voltijd Wageningen Post-initiële master
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Bijlage 3  
Overzicht nieuwe lectoraten Hogeschool VHL periode  
maart 2013-2015

Animals and Business ARC
Leading lector Dr. R. Eweg
Lectoraten Lector(en) (fte)
Delta Areas and Resources ARC
Leading lector Kwartiermaker drs. P. Prins (interim)
Lectoraten Lector(en) (fte)
Stadslandbouw als  
ontwerpopgave

Dr. R. Roggema (0.8)

Food and Dairy ARC
Leading lector Mw. dr. ir. W. Voskamp- Harkema
Lectoraten Lector(en) (fte)
Food, Health and Safety
–  Health and Food
–  Food Safety Dr. ing. A. Schaafsma (0.6)
Food Physics Mw. dr. L. Oudhuis (0.5 )
Melkveehouderij:
– Duurzame Melkveehouderij
–  Herd Management and 

Smart Dairy Farming 
–  Rendabele grootschalige 

Melkveehouderij

Mw. dr. ir. W. Voskamp-Harkema (0.6)
Dr. ir. K. Lokhorst (0.4)

vacature

Zuivel procestechnologie Dr. ir. P. de Jong (0.6)
Gezonde en duurzame voeding 
& welvaartziekten

vacature

Sustainable Water Systems Dr. ir. P.J. van Eijk (0.8)

Overzicht beëindigde lectoraten Hogeschool VHL  
in de periode maart 2013-2015

Animals and Business ARC
Leading lector Dr. R. Eweg (0.8)
Lectoraten Lector(en) (fte)
Delta Areas and Resources ARC
Leading lector Kwartiermaker drs. P. Prins (interim)
Lectoraten Lector(en) (fte)
Geïntegreerd Natuur- en Land-
schapsbeheer

Dr. Ir. Van der Heide (0.2)
Dr. Janssen (0.2)
Dr. Ir. Stobbelaar (0.2)

01/06/2014
01/06/2014
01/06/2014

Kust en Zee 
–   Marine Ecosystems  

   Management 
–   Marine Policy

Dr. Ir. M. Baptist (0.2)

Drs. Pastoors (0.2)

1-12-2014 

Food and Dairy ARC
Leading lector Mw. dr. ir. W. Voskamp-Harkema (0.6)
Lectoraten Lector(en) (fte)
Melkveehouderij Ing. J. Zijlstra (0.3) 1-10-2013
Water Technology Ir. B. Bult (0.4)

dr. ir. M. Nederlof (0.4)
1-7-2013
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Bijlage 4  
PDCA-cyclus ARC vanaf 2015

PDCA-cyclus ARC Verantwoordelijke Vast te stellen door Uitvoerende(n)

Plan ARC
Meerjarenplan ARC incl.  
financiële onderbouwing voor 
planperiode

Leading lector in 
afstemming met 
domeindirecteur

CvB Leading lector

Begroting en jaarplan  
ARC kalenderjaar

Leading lector in 
afstemming met 
domeindirecteur en 
met input van lectoren

Domeindirecteur Lectoren en leading 
lector

Nieuw lectoraat binnen ARC: 
Format ’Nieuw in te stellen 
lectoraat’ 

Leading lector in 
afstemming met 
Domeindirecteur

CvB Leading lector

Meerjarenplan per  
onderzoekslijn ARC 

Leading lector in 
afstemming met 
domeindirecteur

CvB Lector

Teamcontract ARC met  
resultaatsafspraken per 
kalender jaar (vanaf najaar 2015)

Leading lector en 
lectoren

Domeindirecteur Leading lector, lectoren 
en medewerkers ARC

Personeelsplanning en  
planningsafspraken lectoren  
en medewerkers ARC

Leading lector in 
afstemming met 
Domeindirecteur

Domeindirecteur Leading lector, lectoren 
en medewerkers  
onderzoeksgroep

Do ARC
Implementatie van plannen ARC Leading lector Leading lector Leading lector, lectoren 

en medewerkers ARC
Check ARC
Rapportage ARC: met  
uitkomsten kwaliteitsmetingen, 
audits, externe onderzoek  
evaluatie / peerreview

Leading lector en 
lectoren

Domeindirecteur Leading lector en 
lectoren

Jaarverslag ARC Leading lector Domeindirecteur Leading lector en 
lectoren

Act ARC
Verbeterplannen ARC uitvoeren Leading lector n.v.t. Leading lector, lectoren 

en medewerkers  
onderzoeksgroep
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Bijlage 5  
P&C-cyclus Hogeschool VHL
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Bijlage 6  
Bijlagenboek met voorbeelden P&C-cyclus

Inhoudsopgave 

1.  Jaarplan 2015 Domein Food and Dairy
2.  Interne resultaatsafspraken 2015 Domein Food and Dairy
3.  Jaarplan 2015 Domein Animals and Business
4.  Interne resultaatsafspraken 2015 Domein Animals and Business
5.  Jaarplan 2015 Domein Delta Areas and Resources
6.  Interne resultaatsafspraken 2015 Domein Delta Areas and Resources
7.  Contourennota Applied Research Centre Domein Delta Areas and Resources 
8.  Toelichting voorbeelden P&C-cyclus directeur Tjalling Huisman
 a.   Jaarplan 2014 Status update opleidingen Diermanagement en Kust- en 

Zeemanagement
 b.  Interne prestatieafspraken 2014 VHL_DM en KZM_ondertekend
 c.   Jaarplan 2013 Status update november 2014_Diermanagement en Kust- en 

Zeemanagement
 d.  Concept Jaarplan 2015 Lectoraat Welzijn van Dieren 
 e.  Jaarplan 2014 Lectoraat Welzijn van Dieren
 f.  Jaarverslag 2013 Lectoraat Welzijn van Dieren
 g.  Samenvatting sturing op onderzoek in managementgesprekken_18022015
 h.  Notulenformat najaarsmanagementgesprek Tjalling Huisman  26112013_vs2
 i.  Actie- en besluitenlijst managementgesprek 3 2014 DM en KZM_24062014vs3
 j.   Actie- en besluitenlijst Managementgesprek 4 2014 Tjalling Huisman 

30102014vs3
9.  Toelichting voorbeelden P&C-cyclus sturing op lectoraat Rik Eweg
 a. Jaarplan 2014 status update Wageningse Opleidingen Jos Coonen 
 b.  Interne prestatieafspraken 2014 VHL_Wageningse opleidingen
 c.   Concept Jaarplan 2015 lectoraat Duurzame Agribusiness in Metropolitane 

Gebieden _Rik Eweg
 d.   Jaarplan 2014 Lectoraat Duurzame Agribusiness in Metropolitane Gebieden _Rik 

Eweg
 e.   Jaarverslag 2013 Lectoraat Duurzame Agribusiness in Metropolitane Gebieden 

_Rik Eweg
 f.  S amenvatting sturing op onderzoek in managementgesprekken directeuren Rik 

Eweg
10.  Toelichting voorbeelden P&C-cyclus sturing op lectoraat Feike van der Leij
 a.  Jaarplannen 2014 status update opleidingen Food-Dairy_okt2014_WZH
 b.  Concept Jaarplan 2015 Lectoraat Food & Health Feike van der Leij
 c.  Jaarplan 2014 Lectoraat Food & Health Feike van der Leij
 d.  Jaarverslag 2013 Lectoraat Food & Health Feike van der Leij 
 e.  Jaarverslag 2014 Lectoraat Food & Health Feike van der Leij 
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Lijst documenten bij de Zelfevaluatie Praktijkgericht 
Onderzoek Hogeschool VHL.

1. Instellingsplan Hogeschool Van Hall Larenstein 2014-2017 ‘Op weg naar de groenste 
hogeschool’

2. Onderzoekbeleid 2013-2016 (vastgesteld 8 februari 2013)
3. Kadernotitie Praktijkgericht Onderzoek 2014-2017 (vastgesteld 3 juli 2014)
4. Meerjareninvesteringsplan Hogeschool VHL 2014-2017
5. Jaarverslag Hogeschool VHL 2013
6. Prestatieafspraken Hogeschool Van Hall Larenstein 2012-2015
 a. Definitief advies Reviewcommissie prestatieafspraken VHL, september 2012
 b. Mid-term Review, juni 2014
7. Uitwerking P&C-cyclus Hogeschool VHL 2015
8. Notitie ‘HRM-beleid praktijkgericht onderzoek Hogeschool VHL’ (maart 2015)
9. Professionaliseringsbeleid Hogeschool VHL (najaar 2014)
10. Format jaarplan 2015 Hogeschool VHL 2015
11. HBO-monitor Onderzoeksgegevens VHL 2012 en 2013
12. Procedures voor reguliere lectoraatsopdrachten en werving reguliere lectoren Hoge-

school VHL (2013)
13. Format lectoraatsopdracht (2013)
14. Format Jaarplan Lectoraat 2014 + format Lectoraat jaarplan 2015
15. Format Jaarverslag Lectoraat 2013 + 2014
16. Draaiboek Onderzoeksevaluatie Lectoraten Hogeschool VHL versie 2 (augustus 2013)
17. Onderzoeksevaluatie lectoraat Melkveehouderij (2013)
 a. Zelfevaluatie lectoraat Melkveehouderij
 b. Beoordelingsrapport commissie
18. Onderzoeksevaluatie lectoraat Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer (GNLB) 

(2013)
 a. Zelfevaluatie lectoraat GNLB
 b. Beoordelingsrapport commissie
19. Onderzoeksevaluatie lectoraat Kust en Zee (2014)
 a. Zelfevaluatie lectoraat Kust en Zee
 b. Beoordelingsrapport commissie
20. Onderzoeksevaluatie lectoraat Biobased Economy (2015)
 a. Zelfevaluatie lectoraat Biobased Economy
 b. Notitie Stimuleringsmaatregelen
 c. Beoordelingsrapport commissie
21. Zelfevaluatie lectoraat Watertechnology (2013)
22. Verbeterplan lectoraat Groene Leefomgeving van Steden (april 2014)
23. Verbeterplan lectoraat Welzijn van Dieren (2014 + 2015)
24. Verbeterplan lectoraat Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer (juli 2014)
25. Meta-evaluatie onderzoeksevaluaties lectoraten GNLB en Melkveehouderij, Hobéon 

(januari 2014) en ‘Bevindingen op basis van zelfevaluatie lectoraat Watertechno-
logie’, Hobéon (januari 2014)

26. Meta-evaluatie onderzoeksevaluaties lectoraten Kust en Zee en Biobased Economy, 
NQA (maart 2015) 

27.  Checklist VKO Status 1 december 2014
28.   Notitie ‘Borging wetenschappelijke kwaliteit praktijkgericht onderzoek Hogeschool 

VHL’ (maart 2015)
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