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Belangrijkste bevindingen 

Hieronder vindt u een opsomming van de belangrijkste bevindingen uit de analyse van de 

jaarverslagen van de lectoraten over het studiejaar 2018-2019.  

 

Algemeen 

- De jaarverslagen worden over het algemeen goed ingevuld en leveren waardevolle 

informatie. 

- Er zijn evidente verschillen tussen de domeinen (Gezondheid en Welzijn, Techniek, 

Economie, Onderwijs, Kunsten); zo verschilt bv. het aantal lectoraten, de ‘leeftijd’ van 

lectoraten, de omvang van lectoraten, de onderzoekscultuur, alsook de aanpak en focus 

van lectoraten binnen de domeinen. 

- Alle lectoraten leveren output op alle drie de terreinen (onderwijs, beroepspraktijk en 

kennisdomein). 

- Het aantal mondelinge presentaties (congresbijdrage, workshop, lezing) is over de jaren 

heen opvallend hoog; deze vorm van kennisdeling met het beroepenveld en de 

maatschappij past kennelijk goed bij praktijkgericht onderzoek hbo. 

- De good practices van de doorwerking van onderzoek in onderwijs geven een 

interessant en breed scala aan activiteiten (gastcolleges, leerlijnen, onderwijsmodules, 

minoren, onderwijsmateriaal, tools, workshops, communities en living labs). 

- Ook de good practices t.b.v. de beroepspraktijk vertonen een grote variatie.  

- Er zijn geen visitaties geweest in 2018-2019, wel hebben drie interne audits bij Zuyd 

plaatsgevonden: bij de lectoraatsclusters uit de domeinen Economie, Gezondheid en 

Welzijn, en Kunsten. 

 

 

Lector Kay Schröder van het nieuwe lectoraat Datavisualisatie bij Zuyd 
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Enkele resultaten in cijfers 

- De totale output van de lectoraten, puur kwantitatief bezien, is lichtjes afgenomen ten 

opzichte van vorig jaar (1701 t.o.v. 1776). Die terugloop is geheel te situeren in de 

output voor het beroepenveld. Hierbij dient opgemerkt dat aantallen echter niets over 

zeggen over de kwaliteit van de output. 

- Een aantal wijzigingen in de lectoraatsportfolio van Zuyd spelen hier wellicht een rol in: 

de lectoraten International Trade Management, Zorg op Afstand en Opleiden in de 

School werden in de loop van 2019 stopgezet evenals het bijzonder lectoraat Informele 

Zorg. 

- Toch is een opvallende stijging te zien in de bijdragen van de lectoraten aan het 

onderwijs: van 529 naar 630. Kennelijk is er veel aandacht gegeven aan het realiseren 

van kernkwaliteit twee uit de aangescherpte strategie van Zuyd: de integratie van 

onderzoek in onderwijs.  

- Na de stijging van vorig jaar (van 75 naar 83 gemelde activiteiten) is de output op het 

gebied van docentenprofessionalisering opnieuw toegenomen (90). 

- Ook de output van de lectoraten voor het kennisdomein is fors gestegen: van 332 naar 

427. 

- Daartegenover staat, na twee jaar van sterke groei, een forse afname van de gemelde 

output voor de beroepspraktijk: van 915 naar 644. De mondelinge presentaties 

behouden daarin het grootste aandeel (345).  

- De betrokkenheid van de lectoraten bij de Zuydminoren is ongeveer hetzelfde gebleven 

(was 52 op 97 minoren d.w.z. bij 54% van het aanbod, en is nu 46 op 81 minoren 

d.w.z. bij 57% van het aanbod). 

- Het aantal promovendi loopt verder terug naar 38 (vorig jaar: 49). Dit heeft wellicht te 

maken met 1) het feit dat op Zuyd-niveau de ambitie van 10% gepromoveerden 

inmiddels bereikt is en 2) de opschorting van de regeling m.b.t. de promotievouchers 

(die daarmee ook samenhangt). Er waren 8 promoties in het voorbije studiejaar. 

- De lectoraten (m.n. in de domeinen Gezondheid en Welzijn, en Techniek) genereren zelf 

substantiële middelen (2e en 3e geldstroom): het gedeelte 1e geldstroommiddelen 

(rijksbijdrage) van de totale onderzoeksgelden is 63%.  

- De lectoraten hebben ongeveer 310 studenten begeleid bij het afstuderen. 

  

Een paar belangrijke kanttekeningen bij de cijfers: 

- Kwantificeren heeft noodzakelijkerwijze zijn beperkingen; 

- Het aantal zegt niets over het effect of de kwaliteit van de output; 

- Deelname van aantal studenten en docenten werd slechts fragmentarisch vermeld en 

daardoor is de impact van de activiteiten niet altijd goed in te schatten; 

- Daarbij dient opgemerkt dat het aantal deelnemende docenten of studenten evenmin 

iets zegt over de kwaliteit of de effectiviteit van de activiteiten.  
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1. Achtergrond  

De wettelijke taak van hogescholen is het verzorgen van hoger beroepsonderwijs en zij 

verrichten ontwerp- en ontwikkelactiviteiten of onderzoek gericht op de beroepspraktijk1.  

Voor de periode 2019-2023 heeft Zuyd haar strategie verder aangescherpt onder het motto 

‘Passie voor ontwikkeling’. In die strategie staat onze betrokkenheid bij de succesvolle 

ontwikkeling van onze studenten centraal. Onze passie en betrokkenheid wordt nog sterker 

gericht op de succesvolle ontwikkeling van studenten tot goed opgeleide professionals en 

voor de regio relevante beroepskrachten. De belangrijke rol van onderzoek komt ook tot 

uiting in de strategie: bij twee van de drie kernkwaliteiten, nl. de integratie van onderzoek 

in onderwijs en de verankering van onderwijs in de praktijk, spelen praktijkgericht 

onderzoek en lectoraten een grote rol.  

 

Sinds 2002 wordt bij Zuyd Hogeschool onderzoek gedaan. Regelmatig wordt door interne of 

externe stakeholders gevraagd naar de effecten of de resultaten van onderzoek. Deze vraag 

is niet eenvoudig en eenduidig te beantwoorden. De redenen daarvoor zijn divers. De vraag 

naar effecten of resultaten is namelijk breed op te vatten; deze is afhankelijk van precieze 

opvattingen over begrippen als ‘onderzoek’ of ‘effecten’ en ‘resultaten’. Opvattingen en 

interpretaties van dergelijke begrippen verschillen ook per kennisdomein.  

 

Om toch een overall beeld van de output van het onderzoek bij Zuyd proberen te schetsen, 

heeft de dienst Onderwijs en Onderzoek (O&O) in 2017 het initiatief genomen om de 

beschikbare gegevens voor de eerste keer in een overzichtsnotitie te bundelen voor het 

College van Bestuur. Het College van Bestuur kan deze informatie vervolgens breder delen 

met andere betrokkenen en geïnteresseerden binnen Zuyd, zoals de Raad van Toezicht, de 

CMR, het lectorenberaad en de faculteitsdirecteuren. Dit rapport is inmiddels het vierde in 

de reeks want deze exercitie wordt jaarlijks gedaan zodat er steeds een beschreven actueel 

beeld is van wat er bij Zuyd gebeurt op het gebied van onderzoek en hoe dit bijdraagt aan 

het onderwijs en de professionalisering van docenten, de beroepspraktijk en het 

kennisdomein.  

 

Dit alles moet gezien worden in het kader van een continu streven naar verdere verbetering 

van de kwaliteit van onderzoek (en onderwijs) bij Zuyd. Het onderzoek bij Zuyd moet een 

bijdrage leveren aan het onderwijs, aan de beroepspraktijk en aan het kennisdomein. Dit 

zijn alle drie vormen van doorwerking (valorisatie) van praktijkgericht onderzoek.  

 

De weergave in dit rapport is bewust deels kwantitatief, en deels kwalitatief. Alleen als 

beide aspecten meegenomen worden zijn zinvolle uitspraken mogelijk. Steeds moeten we 

ons echter realiseren dat het beeld nooit compleet is, en dat het moeilijk (zo niet principieel 

onmogelijk en onwenselijk) blijft om exacte effecten te meten.  

 

 

  

                                                      
1 Art. 1.3 lid 3 WHW: ‘Hogescholen zijn gericht op het verzorgen van hoger beroepsonderwijs. Zij 
verrichten ontwerp- en ontwikkelactiviteiten of onderzoek gericht op de beroepspraktijk. Zij verzorgen in 
elk geval bacheloropleidingen in het hoger beroepsonderwijs, zij verzorgen in voorkomende gevallen 
associate degree-opleidingen en masteropleidingen in het hoger beroepsonderwijs en zij dragen in elk 
geval kennis over ten behoeve van de maatschappij. Zij dragen bij aan de ontwikkeling van beroepen 
waarop het onderwijs is gericht.’ 
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2. Leeswijzer rapport  

In het Brancheprotocol van de Vereniging Hogescholen staat dat praktijkgericht onderzoek 

aan hogescholen dient bij te dragen aan zowel het onderwijs, als de beroepspraktijk, als het 

kennisdomein. Hogescholen worden geacht steeds beter de input, output en outcome van 

onderzoek te monitoren. Dat betekent dat de inzet van menskracht en middelen (input), de 

resultaten voor het onderwijs, de beroepspraktijk en het kennisdomein (output) en het 

gebruik en waardering van de resultaten (outcome) gemeten wordt. Dat gebeurt bij Zuyd 

enerzijds in de PDCA-cyclus, en anderzijds via de periodieke visitaties.  

- Bij het eerste worden alle lectoraten jaarlijks gevraagd hun input, output en outcome in 

een jaarverslag weer te geven.  

- Bij het tweede worden lectoraten tijdens een visitatie door onafhankelijke deskundigen 

(‘peers’) kritisch bevraagd op de resultaten van onderzoek volgens de standaarden van 

het BKO. De bevindingen worden vermeld in een openbaar visitatierapport.  

 

Beide instrumenten, jaarverslagen en visitatierapporten, leveren kwantitatieve en 

kwalitatieve informatie op van de input, output en outcome van onderzoek. In dit rapport is 

deze systematisch bijeengebracht en geanalyseerd. De gegevens worden weergegeven op 

instellingsniveau (de 22 lectoraten samen), alsmede voor de verschillende kennisdomeinen: 

Zorg en welzijn (8 lectoraten), Techniek (4 lectoraten), Economie (7 lectoraten), Onderwijs 

(1 lectoraat) en Kunsten (2 lectoraten)2. Een beschrijving van gegevens op lectoraatsniveau 

is vertekenend en daarmee niet zinvol, vanwege grote verschillen op allerlei vlakken tussen 

lectoraten. Vandaar dat gekozen is voor een aggregatie naar de eerder genoemde 

domeinen. Dit sluit tevens aan bij de clustering van lectoraten die voortaan bij visitaties 

wordt toegepast. 

  

De indeling van dit rapport is als volgt:  

- Hoofdstuk 3 bevat een analyse van de gegevens uit de jaarverslagen 2018-2019;  

- Hoofdstuk 4 bevat de resultaten van alle visitaties bij Zuyd uit de periode 2008-2017;  

- Hoofdstuk 5 handelt over de communities waar onderzoek, onderwijs en praktijk 

samenkomen;  

- In hoofdstuk 6 tenslotte wordt een blik op de toekomst geworpen.  

 

Verder bevat dit rapport de volgende bijlagen:  

- Bijlage 1: Overzicht van de lectoraten, geclusterd per domein 

- Bijlage 2: Analyse jaarverslagen lectoraten 2018-2019 

- Bijlage 3: Meer good practices voor het onderwijs 

- Bijlage 4: Meer good practices voor de beroepspraktijk 

- Bijlage 5: Communities Zuyd 

  

                                                      
2 Voor een overzicht van de lectoraten, geclusterd per domein, verwijzen wij naar bijlage 1. 
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3. Resultaten uit de jaarverslagen 2018-2019 

Om de resultaten van onderzoek te monitoren worden de lectoraten jaarlijks gevraagd de 

input, output en outcome weer te geven. De kwantitatieve resultaten daarvan zijn te vinden 

bijlage 2. De analyse is gebaseerd op de resultaten zoals die door de lectoraten zijn 

aangeleverd, aangevuld met gegevens van de dienst Finance and Control van Zuyd. De 

gegevens hebben grotendeels betrekking op het studiejaar 2018-2019, maar in een aantal 

gevallen is gebruik gemaakt van gegevens over het kalenderjaar 2018.3  

 

Input  
Zoals gezegd wordt input geoperationaliseerd als inzet van menskracht en middelen voor 

onderzoek. In totaal is voor onderzoek uit de eerste geldstroom ongeveer € 7,8 mln. 

beschikbaar. Daarin zitten het lumpsum bedrag van OCW dat geoormerkt is voor 

onderzoek, de zgn. ‘doelsubsidies’ van OCW voor EIZT en CHILL (die net als subsidies voor 

projecten in de tweede geldstroom in competitie verworven worden) en de bijdrage van 

Zuyd. Eerste geldstroommiddelen worden onder andere verdeeld onder academies. 

Academies ontvangen naast een bijdrage voor onderwijs een vaste bijdrage voor onderzoek 

(van € 215.000) per lectoraat en een extra bedrag als ze bijdragen aan transitiethema’s. 

Door het uitvoeren van projecten weten lectoraten daarbij via subsidies (tweede 

geldstroom) en opdrachten (derde geldstroom) € 3,9 mln., respectievelijk € 745.000 binnen 

te halen. In totaal is er € 12,5 mln. beschikbaar voor onderzoek. Over de jaren heen 

genereren de lectoraten zelf steeds meer middelen: het gedeelte eerste 

geldstroommiddelen (rijksbijdrage) van de totale onderzoeksgelden is 63%. Het realiseren 

van 2e en 3e geldstroom kan gezien worden als een blijk van waardering van de 

buitenwacht die de middelen (in veel gevallen in competitie met andere gegadigden) 

beschikbaar stelt.  

 

Naast deze middelen in cash, zijn er ook vele bijdragen van bedrijven en organisaties in 

kind, door deelname in onderzoek van lectoraten. Zuyd ontvangt dus meer dan alleen de 

tweede en derde geldstroom. Deze extra ontvangen middelen worden niet systematisch 

gemeten.  

 

Als we kijken naar de verschillende domeinen dan beschikt Zorg en welzijn over het 

grootste budget voor onderzoek (€ 5,6 mln.), gevolgd door Techniek (€ 3,2 mln.), Economie 

(€ 1,9 mln.) en daarna Onderwijs (€ 690.000) en Kunsten (€ 490.000). Daarbij dient 

opgemerkt te worden dat Zorg en welzijn, en Techniek een groot deel van dat budget zelf 

realiseren via het binnenhalen van tweede en derde geldstroom; respectievelijk € 2,3 mln. 

en € 1,7 mln. De bedragen die Economie, Onderwijs en Kunsten zelf genereren zijn veel 

geringer.  

 
Wat menskracht betreft, zijn bij Zuyd ongeveer 236 medewerkers actief bij onderzoek van 

de lectoraten, waarvan 26 lectoren, 150 docent-onderzoekers, 38 promovendi en 22 

medewerkers in de ondersteuning. Daarnaast worden ook studenten bij het onderzoek van 

de lectoraten betrokken. Als we naar de fte’s van de medewerkers kijken is dat in totaal 

ongeveer 93 fte. Daaruit valt af te leiden dat sprake is van relatief kleine aanstellingen. Dat 

past (deels) bij het uitgangspunt dat Zuyd geen full time onderzoekers wenst, maar door de 

aanstelling van docent-onderzoekers de koppeling tussen onderwijs en onderzoek 

bevordert. Doorgaans heeft de lector een aanstelling van 0,6 fte, terwijl de docent-

onderzoekers gemiddeld 0,3 fte voor onderzoek hebben. De meeste onderzoekers werken 

bij Zorg en welzijn (86), gevolgd door Techniek (55), dan Economie (45), Kunsten (17) en 

                                                      
3 Indien gebruik wordt gemaakt van gegevens over een kalenderjaar i.p.v. over een studiejaar (bv. 
omdat het gaat om een standaardrapportage voor de VH), worden systematisch de gegevens van het 
eerstgenoemde jaar gebruikt, d.w.z. die van 2017 voor het studiejaar 2017-2018. 
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Onderwijs (11). Een gemiddeld lectoraat bij Zuyd bestaat uit 9 onderzoekers en 3,6 fte. Bij 

het domein Techniek is sprake van bovengemiddeld grote lectoraten (14 onderzoekers/4,7 

fte), bij Zorg en welzijn en Onderwijs van licht bovengemiddeld grote lectoraten (met resp. 

11 onderzoekers/5,6 fte en 11 onderzoekers/4,2 fte). Bij Economie en Kunsten zijn de 

lectoraten relatief klein. Ook het gemiddeld aantal promovendi per lectoraat verschilt: 3,0 

bij Onderwijs, 2,0 bij Zorg en welzijn, 1,8 bij Techniek, 1,5 bij Kunsten en 1,3 bij Economie. 

In 2018-2019 waren er acht promoties.  

 

Zuyd streeft naar een spreiding van lectoraten over de academies/domeinen zodat 

lectoraten overal van invloed kunnen zijn op onderwijs. Een indicator daarvoor is het aantal 

studenten per 1 fte lector. Daarvoor is landelijk een indicator van 1 fte lector per 720 

studenten afgesproken. Als we naar de verdeling van lectoraten over domeinen en 

studenten kijken zien we dat er bij Zuyd gemiddeld 844 studenten per 1 fte lector zijn. Dat 

is hoger dan in 2017-2018 (762) en kan worden verklaard doordat twee lectorposities 

tijdelijk niet ingevuld zijn/waren. Tussen de domeinen zijn echter grote verschillen te zien: 

van 1625 studenten per 1 fte lector bij Economie, 1408 bij Kunsten, 624 bij Zorg en Welzijn 

tot 349 studenten per 1 fte lector bij Techniek. Diezelfde verschillen tussen de domeinen 

zijn ook landelijk te zien.  

  

 

Medewerkers van het lectoraat Employability 

 

Output van onderzoek – woord vooraf  
Om te resultaten van onderzoek te monitoren en te kwantificeren is ervoor gekozen om de 

richtlijnen van het BKO te volgen en daarmee na te gaan in hoeverre lectoraten bijdragen 

aan: 

- het onderwijs waarbij gekeken wordt naar: 1) de professionalisering van docenten - 

daaronder moeten we ook verstaan de leden van de eigen kenniskring, waaronder 

degenen die promotieonderzoek uitvoeren - 2) bijdragen aan de curricula 3) bijdragen 

aan de minoren en 4) overige bijdragen aan het onderwijs; daarnaast werd ook gepeild 

naar 5) de begeleiding van afstudeerders door leden van het lectoraat;  

- de beroepspraktijk en de maatschappij waarbij gekeken wordt naar 1) schriftelijke of 

fysieke bijdragen 2) mondelinge bijdragen en 3) overige bijdragen; 

- het kennisdomein waarbij gekeken wordt naar 1) wetenschappelijke publicaties 2) 

vakpublicaties en 3) overige bijdragen en producten.  

 
Het kwantificeren van deze effecten heeft noodzakelijkerwijs zijn beperkingen. Wanneer we 

vervolgens (gecumuleerde) resultaten over domeinen heen gaan vergelijken, nog meer. De 

kwantitatieve gegevens komen voort uit de overzichten van output, zoals door de lectoraten 

zelf geïnterpreteerd en gerapporteerd. Er kunnen verschillen bestaan in de interpretatie van 

de categorieën in output, zoals die door het BKO worden beschreven. Ook kunnen er 

verschillen zijn in wat dan wel en niet tot een - vorm van - output wordt verstaan, deels ook 

door de verschillende kennisdomeinen waarin de lectoraten zich bevinden. Ook het aantal 

lectoraten per domein varieert. Verschillen tussen domeinen dienen daarmee voorzichtig 
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geïnterpreteerd te worden. Dit geeft de beperking aan van de gerapporteerde kwantitatieve 

gegevens. Anderzijds wordt nu al enkele jaren consequent door de lectoraten op dezelfde 

categorieën gerapporteerd, op voor hen eenduidige wijze. Tevens is de wijze van numerieke 

verwerking van de informatie uit de jaarverslagen door O&O op consistente wijze 

uitgevoerd. Dit maakt dat er over de jaren heen binnen de domeinen vergelijkbaar 

gerapporteerd zal worden. De cijfers zijn daarmee indicatief in het weergeven van de mate 

van output over de verschillende categorieën, en zeker over de evolutie in output door de 

jaren heen.  

 

Daarom worden hieronder enkele kwantitatieve resultaten weergegeven, met een aantal 

voorbeelden ter illustratie, om een indruk te geven van de inhoud van die resultaten. Door 

naast de cijfers in dit hoofdstuk ook verdere inhoudelijke beschrijvingen - met voorbeelden 

- op te nemen, komt de diversiteit van de kennisdomeinen en de daarbij horende variatie in 

uitvoering van lectoraten, alsook de veelheid en verscheidenheid van initiatieven waarmee 

onderzoek bijdraagt aan het onderwijs en de beroepspraktijk beter tot zijn recht. 

 

Output voor het onderwijs 
Uit de jaarverslagen blijkt dat er in totaal 90 trajecten voor docenten worden gerapporteerd 

door de lectoraten. Een voorbeeld hiervan zijn de masterclasses ‘Co-creatie’ vanuit LIME 

t.b.v. docenten uit het domein 

Gezondheidszorg, de KenVak meetings 

waarin docent-onderzoekers informatie 

uitwisselen over onderzoek naar 

vaktherapieën en de koppeling hiervan met 

het onderwijs.  

 

Een ander voorbeeld is de oprichting van 

een vakgroep onderzoek in de academie 

voor Sociaal Werk vanuit het lectoraat 

Sociale Integratie, die een inhoudelijke 

bijdrage levert aan de leerlijn onderzoek in 

het SW-curriculum, maar die ook 

workshops organiseert voor docenten t.b.v. 

docentprofessionalisering. In de Applied 

Science adademie wordt 

docentprofessionalisering geborgd door de 

structurele deelname van docenten in de 

zgn. CfD’s (Communities for 

Development). In de Built Environment 

academie wordt een groeiend aantal 

docenten inhoudelijk betrokken bij de 

projecten van het lectoraat Smart Urban 

Redesign. Zo doen ze kennis en ervaring 

op m.b.t. onderzoek naar circulair bouwen, 

energietransitie, gebiedsontwikkeling, 

participatieprocessen, enz.; uit het domein 

Economie met het lectoraat International 

Relationship Management dat, in samenwerking met de Dienst HR van Zuyd, een nieuwe 

cursus aangeboden heeft voor afstudeerbegeleiders van alle economische opleidingen van 

Zuyd: het Leertraject Begeleiding Eindwerkstukken. De ervaringen met deze cursus waren 

zo positief, niet alleen voor de cursisten, maar ook voor de betrokken docenten, dat deze 

laatsten besloten een boek over dit onderwerp te schrijven. Dat boek, getiteld ‘Zijn mijn 

onderzoeksvragen goed zo?’ kwam uit in juli 2019.  
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Zorg en welzijn meldt de meeste trajecten voor docenten (31), gevolgd door de Kunsten 

(23) en Economie (19). Een kleiner aantal wordt gemeld in het domein Techniek (9). Hierbij 

dient echter aangetekend dat dit enkel specifiek vermelde professionaliseringsactiviteiten 

betreft, de eerder genoemde samenwerking in projecten is hierbij niet meegenomen. Het 

lectoraat Professionalisering van het Onderwijs vermeldt acht trajecten, een daarvan is hun 

betrokkenheid bij diverse projecten uit het programma Succesvol Studeren.  

 
Alle lectoraten zijn verbonden aan een academie en de lector is altijd lid van het 

Managementteam van zijn/haar thuisacademie. Op die manier worden onderzoek, onderwijs 

en praktijk structureel met elkaar verbonden.  

 

Alle lectoraten zijn betrokken bij de curricula. Hieronder volgen enkele exemplarische 

voorbeelden hoe die betrokkenheid tot uiting komt. 

- De modules Interprofessionele Communities of Practice (IP CoP) van het lectoraat 

Autonomie en Participatie van chronisch zieken die in alle jaren van de 

bachelorprogramma’s zijn ingebed. In jaar 1 en 2 ligt de focus op professional en cliënt. 

Dit onderwijs word binnenschools verzorgd. In jaar 3 en 4 ligt de focus op de praktijk en 

gebeurt grotendeels buitenschools (UM, Zuyd, stage).  

Daarnaast is de werkgroep IPOS (Interprofessioneel Opleiden en Samenwerken) actief 

bezig geweest informatie over het IPOS breed toegankelijk te maken. Hiervoor zijn 

factsheets gemaakt, in het Nederlands en het Engels, en op figshare geplaatst: 

https://zuyd.figshare.com/articles/interprofessioneelopleidenensamenwerkenIPOS/7857

200 

- Het lectoraat Zorg op Afstand heeft zes colleges verzorgd binnen de academies van 

Gezondheidszorg op het gebied van Positieve Gezondheid. In het kader van de 

inbedding van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid binnen het onderwijs werd 

met Fontys Hogeschool een (blended) e-learning product ontwikkeld voor de scholing 

van docenten en professionals rondom positieve gezondheid.  

- De onderzoekers van het lectoraat Midwifery Science participeren intensief in het 

onderwijs van de bachelor Verloskunde. Zij dragen in ruime mate bij aan het 

ontwikkelen van het evidence-based onderwijs, minoren, afstudeeropdrachten, en 

stage-ondersteuning via Communities of Practice.  

- Het lectoraat Material Sciences ontwikkelde een onderzoeksminor voor alle studenten uit 

de opleiding Applied Science.  

- Het lectoraat Data Intelligence is inhoudelijk verantwoordelijk voor een zestal 

kernminoren van de opleiding HBO-ICT.  

- Het lectoraat International Relationship Management heeft bij de opleidingen 

International Business en European Studies projecten opgestart om Research-Informed-

Teaching te bevorderen. Voor nieuw te ontwikkelen onderwijs zijn richtlijnen opgesteld 

om het research-informed karakter te waarborgen.  

- Het lectoraat Future Proof Financial ontwikkelde de module Sustainable F&C. 

- Het lectoraat Gastronomy levert bijdragen aan het bachelorprogramma 

Hotelmanagement en de leerlijn Gastronomie. 

- Het lectoraat Technology Driven Art werkte een leerlijn uit rond ‘Intermedialiteit’ voor de 

Toneelacademie.  

 

Zoals bovenstaande voorbeelden aangeven, gebeurt er veel op dit terrein en het zou ons 

dan ook te ver leiden om alle inbreng van lectoraten in de vorm van (het ontwikkelen) van 

leerlijnen op het gebied van onderzoek en/of bepaalde inhoudelijke thema’s, colleges, 

workshops en modules in het onderwijs op te sommen. In totaal zijn 308 activiteiten 

gemeld waar onderzoek bijdraagt aan de curricula. Dat is een forse toename t.o.v. vorig 

jaar toen het er 212 waren. Van die activiteiten neemt Zorg en welzijn er 137 voor zijn 

rekening, Techniek 81, Economie 56 en Kunsten 23. In verband met het domein Onderwijs 

dient aangestipt dat het lectoraat Professionalisering van het Onderwijs niet in een 

academie is ingebed waardoor er, in tegenstelling tot de andere lectoraten, geen directe 

https://zuyd.figshare.com/articles/interprofessioneelopleidenensamenwerkenIPOS/7857200
https://zuyd.figshare.com/articles/interprofessioneelopleidenensamenwerkenIPOS/7857200


 

 

 

10 

 
 

verbinding is met een of meerdere opleidingen en dus ook geen inhoudelijke inbreng in 

curricula zoals die wordt gemeten voor het jaarverslag. Echter vanuit hun rol in het eerder 

al genoemde programma Succesvol Studeren (advisering, begeleiding en 

professionalisering) leveren de lector en de medewerkers van het lectoraat belangrijke 

bijdragen aan het onderwijs in Zuydbrede context.  

 

Naast hun inhoudelijke inbreng in het onderwijs vervullen de lectoraten ook een belangrijke 

rol in het begeleiden en beoordelen van afstudeeropdrachten. Lectoraten geven aan dat zij 

in het studiejaar 2018-2019 307 studenten begeleid hebben bij hun afstudeeropdracht. Het 

cluster Zorg en welzijn nam het hiervan het grootste deel voor zijn rekening (198). 

 

Lectoraten melden betrokkenheid bij 46 van de 81 Zuydminoren. Enkele exemplarische 

voorbeelden zijn: 

- De minor Vital Communities waaraan het lectoraat Voeding, 

Leefstijl en Bewegen aan bijdraagt. Deze minor werd door 19 

studenten gevolgd.  

- De minor Growing Older waar het lectoraat Ondersteunende 

Technologie in de Zorg opdrachtgever en begeleider was van de 

praktijkopdracht. Deze minor werd door 36 studenten gevolgd.  

- De minor Science met bijdragen van de lectoraten Autonomie en 

Participatie van chronisch zieken en Wijkgerichte Zorg in de vorm 

van coördinatie, colleges, practica en workshops. Deze minor werd 

gevolgd door 13 studenten.  

- De minor Kind en Jeugd GGZ waaraan het lectoraat Sociale 

Integratie bijdraagt. Deze minor werd gevolgd door 39 studenten. 

- De bijdrage van het lectoraat Innovatief Ondernemen aan de minor 

Innovatief Ondernemerschap. Deze minor werd gevolgd door 29 

studenten.  

- De bijdrage van het lectoraat Smart Urban Redesign aan de minor 

Energietransitie in de Gebouwde Omgeving. Deze minor werd 

gevolgd door 21 studenten. 

- De minor Data Science waar het lectoraat Data Intelligence aan 

meewerkt. Deze minor werd gevolgd door 15 studenten. 

 

De lectoraten uit de domeinen Zorg en welzijn en Economie zijn veruit 

het meest betrokken bij Zuydminoren (resp. 30 en 11 keer). Mogelijk hangt de vorm van 

output in het onderwijs samen met het kennisdomein. 

 

Aan overige activiteiten, dat zijn activiteiten ten behoeve van onderwijs die niet direct onder 

de drie eerder genoemde labels – docentprofessionalisering, curricula en minoren – te 

vatten zijn, worden 186 projecten gemeld, waarvan 58 bij Economie, 54 bij Zorg en welzijn, 

39 bij Techniek, 28 bij Kunsten en 7 bij Onderwijs.  

Voorbeelden hiervan zijn: 

- De les over Sociale Robots in de Zorg op basisscholen De Wereldster Meerssen en 

Francisschool Bunde in het kader van de thematiek rondom robotica en programmeren 

door het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg. 

- De kennisclip Interprofessionele Samenwerking van het lectoraat Wijkgerichte Zorg. 

- Het excellentietraject Material Sciences waar studenten buiten het bestaande curriculum 

samen met professionals (extern en uit het lectoraat) verder werken aan 

gepersonaliseerde kennis, vaardigheden en competenties. 

- Het initiëren van een samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek met de 

Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University vanuit het lectoraat Data 

Intelligence. 

- De Global Minds Education and Research Day die georganiseerd werd door het lectoraat 

International Relationship Management. 
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- De studentconferentie Employability georganiseerd door het gelijknamige lectoraat en 

waaraan een 100-tal studenten deelnamen. 

- De studiobezoeken van het lectoraat Technology Driven Art met studenten uit de master 

track Artistic Matters. 

- De wedstrijd www.scriptiekunst.org die de beide lectoraten uit het domein Kunsten 

jaarlijks organiseren. 

 

Het beeld van de bijdragen van onderzoek aan onderwijs is dus divers. In het algemeen is 

het beeld dat de domeinen met de meeste lectoraten, zoals Zorg en welzijn en Economie, 

ook de meeste output in kwantitatieve zin wat betreft onderwijs verzorgen. Verder lijkt de 

vorm waarin dat plaatsvindt verschillend tussen de kennisdomeinen: waar bijvoorbeeld 

Economie zeer actief is bij de Zuydminoren, is Kunsten dit bijvoorbeeld voor bijdragen aan 

het curriculum. Feit is dat elk lectoraat trajecten voor docenten uitvoert en dat elk lectoraat 

inbreng heeft in de opleidingen.  

 

Deze cijfers illustreren dat de lectoraten bij Zuyd in brede zin betrokken zijn bij het 

onderwijs, met activiteiten voor zowel docenten als studenten. Dit geldt voor alle domeinen.  

 

In totaal zijn er 630 producten geleverd voor onderwijs en docentenprofessionalisering, 

gemiddeld zo’n 28 per lectoraat. Dat is wederom een forse stijging tegenover vorig jaar 

(530).  

 

In bijlage 3 wordt de output van het onderzoek bij Zuyd voor het onderwijs verder 

geïllustreerd met nog een aantal good practices op dit gebied. 

 

Output voor de beroepspraktijk  
De resultaten voor de beroepspraktijk zijn verdeeld in drie categorieën:  

- schriftelijke bijdragen of andere tastbare artefacten (zoals een prototype);  

- mondelinge bijdragen (bijvoorbeeld bij congressen); 

- andere producten.  

 

Van de 99 schriftelijke bijdragen (boekbijdragen/rapporten/adviezen) of andere fysieke 

producten komen er 37 van Economie, 34 van Zorg en welzijn, 25 van Techniek en 8 van 

Kunsten.  

 

In deze rubriek blijft het aantal mondelinge bijdragen het grootst: 345. Dit getal ligt 

beduidend hoger dan alle andere uitingen of producten. Opvallend is dat mondelinge 

bijdragen het meest gerapporteerde kanaal is voor valorisatie ten gunste van de 

beroepspraktijk. Van deze bijdragen komen er 119 voor rekening van Zorg en welzijn, 71 

voor Techniek, 49 voor Economie, 31 voor Kunsten en 16 voor Onderwijs.  

 

Van de 200 overige bijdragen zijn er 121 van Zorg en welzijn, 47 van Economie, 25 van 

Kunsten, 6 van Techniek en 3 van Onderwijs. Hieronder vallen projecten die niet onder de 

bovengenoemde mondelinge of schriftelijke bijdragen vallen, zoals bijvoorbeeld: 

- De deelname van het lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen aan de scholingen voor 

knowledge brokers van het kennisnetwerk CVA.  

- Het lidmaatschap van de lector Autonomie en Participatie van chronische zieken van de 

kerngroep PROM-platform Nederland. Het PROM Platform is een onafhankelijk platform 

dat zich inzet voor het uitwisselen, bundelen en stimuleren van wetenschappelijke 

kennis en het gebruik in de dagelijkse praktijk van patiënt gerapporteerde uitkomsten 

ook wel 'Patient Reported Outcome Measures' (PROMs) genoemd. PROMs zijn 

vragenlijsten over de ervaren gezondheidstoestand (algemeen, fysiek, psychisch en 

sociaal functioneren). 

http://www.scriptiekunst.org/
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- De rol die het lectoraat Sociale Integratie speelt in de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd 

(WDS Zuyd). De WDS Zuyd is een van de 14 werkplaatsen in Nederland. De 

werkplaatsen zijn regionale samenwerkingsverbanden van hogescholen en lectoraten, 

zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten, gericht op praktijkgericht onderzoek, 

beroepsinnovatie en deskundigheidsbevordering op het terrein van maatschappelijke 

ondersteuning, participatie en jeugd. Vanuit de 

werkplaats Zuyd werden in 2018-2019 

onderzoeken verricht door studenten, werd 

coaching en consultatie gegeven omtrent 

transformatie van sociaal domein en werd 

deelgenomen aan tactische en strategische 

netwerken op dit terrein.  

- Het radio-interview L1 van de lector 

Employability m.b.t. Technology & HRM. 

- De medewerking van het lectoraat Facility 

Management aan de thema-avond Circulair 

Inkopen. 

- Het project Professionalisering Onderwijskundig Leiders bij ROC Leeuwenborgh waaraan 

het lectoraat Professionalisering van het Onderwijs heeft meegewerkt, inclusief een key-

note bij de kick-off van het practoraat Gepersonaliseerd Leren. 

 

In bijlage 4 wordt de output van het onderzoek bij Zuyd voor beroepspraktijk en 

maatschappij verder geïllustreerd met nog een aantal good practices op dit gebied.  

 

In totaal zijn er 644 producten geleverd voor de beroepspraktijk, gemiddeld 29 per 

lectoraat. Na twee jaar van forse groei op dit gebied is er nu sprake van een opvallende 

terugloop (vorig jaar 915, het jaar daarvoor 762). Wel blijven de lectoraten in alle 

domeinen actief in alle drie de categorieën van output voor de beroepspraktijk. Zij blijven 

daarmee allen uitvoering geven aan hun opdracht op dit terrein. 

 

Output voor kennisdomein  
Bij het effect van onderzoek op het kennisdomein is gekeken naar drie categorieën:  

- het aantal wetenschappelijke publicaties;  

- het aantal publicaties in overige vakbladen;  

- het aantal overige publicaties.  

 

In totaal zijn er 124 wetenschappelijke publicaties gepubliceerd. Het merendeel wordt 

geleverd door Zorg en welzijn (53), gevolgd door Economie (34), Techniek (23), Kunsten 

(12) en Onderwijs (2). Er zijn 84 publicaties in de vakbladen gemeld, waarvan 47 bij Zorg 

en welzijn, gevolgd door Techniek (14), Economie (12), Onderwijs (6) en Kunsten (5).  

 

Tenslotte zijn er 219 overige producten m.b.t. kennisdisseminatie, waarvan 82 bij Techniek, 

68 bij Zorg en welzijn, 36 bij Kunsten, 30 bij Economie en 3 bij Onderwijs.  

 

Daarnaast zetelen lectoren in adviesraden en maken deel uit van beoordelingscommissies 

voor onderzoeksprojecten. Lectoren en hun kenniskringleden werden ook regelmatig 

gevraagd te spreken op nationale en internationale congressen voor vakgenoten, of deze te 

organiseren. Zo is de lector van het lectoraat Smart Urban Redesign lid van de adviesraad 

van het Middle East Sustainable Development Institute (MESDI) en was de lector van het 

lectoraat Material Sciences voorzitter van een visitatiecommissie bij de Hogeschool Utrecht. 

De lector van het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg is hoofdredacteur van 

het Ergotherapie Wetenschap (wetenschappelijk katern in Egotherapie Magazine) en de 

lector van het lectoraat Wijkgerichte Zorg is voorzitter van de stuurgroep van het door 

ZonMw gefinancierde onderzoeksproject Nurses in the Lead. Het lectoraat Employability 

werkt samen met onderzoekers van Radboud University, Open Universiteit, Universiteit 



 

 

 

13 

 
 

Bergen (Noorwegen), Universiteit van Amsterdam en Hogeschool Arnhem Nijmegen aan een 

nieuw (verkort) meetinstrument Employability, dit om de toepasbaarheid (bij bedrijven en 

organisaties) te vergroten. Het lectoraat Future Proof Financial ontwikkelde een Data Driven 

Service Innovation Recommendation Tool. Het lectoraat Facility Management ontwikkelde 

een poster voor de AIS Conference Amsterdam. Het lectoraat Professionalisering van het 

Onderwijs was mede-organisator van de jaarlijkse OnderwijsResearchDagen, een 

conferentie met 600 onderwijsonderzoekers. Het lectoraat Autonomie en Openbaarheid in 

de Kunsten gaf een presentatie op de 41st Conference of Association for Interdisciplinary 

Studies in Amsterdam.  

 

Afgezien van het feit dat het aantal 

publicaties op zichzelf niets zegt 

over de kwalitatieve bijdrage aan 

het kennisdomein, het belang van 

vergelijken van publicaties tussen 

domeinen in vraag kan gesteld 

worden, en de omvang van de 

domeinen in aantal lectoraten 

verschilt, valt op dat bij Zorg en welzijn en bij Economie publiceren vaker voorkomt dan bij 

Techniek, Onderwijs en Kunsten. Zorg en welzijn neemt ongeveer de helft (48%) van de 

wetenschappelijke en vakpublicaties voor zijn rekening, Economie ongeveer een vijfde 

(22%), Techniek 17% en de andere domeinen minder dan 10%. In het algemeen moet de 

opmerking geplaatst worden dat publiceren bij universiteiten een veel belangrijkere 

indicator is van onderzoek dan bij hogescholen.  

 

Het totaal aantal vermelde producten voor het kennisdomein telt op tot 427, dit is 

beduidend meer dan in 2017-2018 (332).  

 

Algemene bevindingen  
Samenvattend kan gesteld worden dat alle lectoraten bijdragen aan het onderwijs, aan de 

beroepspraktijk en aan het kennisdomein. In die zin vervullen de lectoraten hun brede 

opdracht. Met 644 is het aantal gemelde bijdragen aan de beroepspraktijk nog steeds het 

hoogste, maar dat wordt nu op de voet gevolgd door het aantal bijdragen aan het 

onderwijs: 630. Dat wijst er op dat onderzoek en onderwijs steeds verder vervlochten 

worden en zo wordt concreet invulling gegeven aan de aangescherpte strategie van Zuyd 

waar de integratie onderzoek en onderwijs een van de speerpunten is.  

 

De domeinen die kwantitatief de grootste bijdragen leveren, hebben in het algemeen ook 

meer lectoraten, en daarmee ook het grootste deel van de middelen en menskracht. Er zijn 

wel verschillen tussen het accent dat in een domein gelegd wordt op resultaten en 

activiteiten voor onderwijs, kennisdomein en beroepspraktijk. Ook andere elementen 

verklaren de verschillen tussen de domeinen: de levensfase waarin een lectoraat verkeert, 

het belang dat aan publiceren wordt gehecht, de onderwijsproblematiek die binnen een 

academie speelt en daarmee vaak de urgentie van de aandacht van een lectoraat bepaalt 

(voor hetzij onderwijs, beroepspraktijk of kennisdomein). Dit alles vraagt om een 

zorgvuldige benadering van bovenstaande getallen. 
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4. Resultaten uit visitaties 

Beoordeling via peer reviews  
Omdat de kwaliteit van onderzoek niet alleen gemeten kan worden in indicatoren, en omdat 

de meetbaarheid van indicatoren beperkt is, wordt de kwaliteit van het onderzoek bij Zuyd 

geborgd door een systeem van ‘peer reviews’ dat beschreven staat in het Brancheprotocol 

Kwaliteitszorg Onderzoek. De kern van deze ‘peer reviews’ wordt gevormd door een 

beoordelingskader met stellingen of standaarden waarover ‘peers’ een oordeel moeten 

uitspreken (in de vorm excellent, goed, voldoende, onvoldoende). Op deze manier kan een 

genuanceerder en dieper oordeel uitgesproken worden over de kwaliteit van een lectoraat 

(of een cluster van lectoraten) binnen een hogeschool. In dit oordeel wordt meegenomen 

wat de input, ouput en outcome is van het lectoraat en worden hier zo nodig aanbevelingen 

voor gegeven. Het oordeel van het visitatiepanel vormt de kern van het visitatierapport.  

 

In het studiejaar 2017-2018 hebben er geen lectoraatsvisitaties plaatsgehad bij Zuyd, maar 

sinds 2008 zijn alle lectoraten wel gevisiteerd.  

 

In het algemeen kan gesteld worden dat volgens het overall oordeel van de visitatiepanels 

de lectoraten aan de maat zijn. In de tijd bekeken blijven de beoordelingen op hetzelfde 

niveau of gaan ze lichtjes omhoog: goed wordt dan excellent en voldoende wordt goed.  
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5. Communities voor onderzoek en onderwijs  

Lerend vermogen van huidige en toekomstige hbo-professionals is essentieel. Kennis 

veroudert steeds sneller en het samen leren in teams, organisaties en netwerken draagt bij 

aan een betere aansluiting bij de veranderende vragen uit het werkveld. Permanente 

kennisdeling door de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en praktijk is noodzakelijk om 

de kennis en vaardigheden te ontwikkelen die vernieuwingen stimuleren en versnellen. 

  

De (fysieke) plaats waar onderzoek, onderwijs en praktijk elkaar intensief raken zijn 

leeromgevingen die vaak worden getypeerd met de term community of practice of living 

lab. In het algemeen wordt hieronder een plek verstaan waar studenten, docenten, 

onderzoekers en de beroepspraktijk samenwerken aan authentieke vraagstukken of 

opdrachten uit de praktijk. Deze hebben bij Zuyd diverse verschijningsvormen. In bijlage 5 

is een overzicht gegeven van dergelijke leeromgevingen, waarbij de opmerking geplaatst 

dient te worden dat het overzicht mogelijk niet volledig is, omdat er geen specifiek platform 

beschikbaar is waar initiatieven rondom dergelijke leeromgevingen binnen Zuyd zijn 

verzameld.  

 

Er valt een aantal zaken op uit dit overzicht. Vooreerst zijn bij de meeste van dergelijke 

omgevingen één of meerdere lectoraten van Zuyd betrokken. Verder valt op dat er 

dergelijke leeromgevingen zijn in alle relevante domeinen binnen Zuyd. Daarnaast tonen die 

leeromgevingen binnen Zuyd een grote variatie in naam (living lab, expertisecentrum, 

community of practice, community for development), vorm (al dan niet bv. een fysieke plek 

die als een specifieke leeromgeving is ingericht), omvang (het aantal deelnemers varieert) 

en werkwijze (de manier van organiseren varieert). Tenslotte lijken er zowel ‘tijdelijke’ als 

‘permanente’ leeromgevingen te zijn.  

 

Er lijkt desondanks een soort rode draad te herkennen in de beschrijvingen van de 

communities. Die rode draad is dat in veel gevallen innovatieve vraagstukken ten grondslag 

liggen aan de leeromgevingen die samen met de beroepspraktijk, studenten en 

docenten/onderzoekers worden uitgewerkt. In meerdere gevallen gaat het voor studenten 

om afstudeerprojecten of stages. Vaak vinden de activiteiten plaats in een multidisciplinair 

verband.  

 

Tenslotte maakt het overzicht duidelijk dat in deze leeromgevingen de strategie van Zuyd 

breed tot uitvoering wordt gebracht door opleidingen, lectoraten en de beroepspraktijk 

tezamen. 

 

EIZT Living Lab Kinderen 
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6. Tot slot 

Bij de verdere ontwikkeling van het kwaliteitssysteem en de PDCA-cyclus is het van belang 

dat het gesprek over praktijkgericht onderzoek, en de doorwerking vanuit onderzoek naar 

het onderwijs, de beroepspraktijk en het kennisdomein op alle niveaus gevoerd wordt. 

Zowel tussen College van Bestuur en academies, tussen academies en lectoraten, als tussen 

lectoraten en onderwijsteams. Praktijkgericht onderzoek kan daarmee een duidelijke 

bijdrage leveren aan het opleiden van professionals met onderzoeksvaardigheden, ervaring 

met praktijkgericht onderzoek en up-to-date kennis van de beroepspraktijk. Ook draagt het 

bij aan de professionalisering van docenten, aan de versterking van de beroepspraktijk en 

de verdere ontwikkeling en verspreiding van wetenschappelijke kennis.  

 

Dit alles vraagt om voortdurende aandacht en afspraken tussen College van Bestuur, 

academies, lectoraten en onderwijsteams. Het is daarbij belangrijk op alle drie de sporen, 

onderwijs, beroepspraktijk en kennisdomein, kwaliteit te leveren en van waarde te zijn. Met 

ons kwaliteitsstelsel, de PDCA-cyclus, de periodieke interne audits en visitaties zijn 

voldoende instrumenten beschikbaar om vervolgstappen te zetten in deze ontwikkeling.  
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Bijlage 1 Overzicht van de 22 lectoraten 
geclusterd per domein 

 
 

 

Zorg en Welzijn (8) 

- Autonomie en Participatie van 

chronische zieken 

- Ondersteunende Technologie in de 

Zorg 

- Voeding, Leefstijl en Bewegen 

- Wijkgerichte Zorg 

- Zorg op Afstand 

- Kennisontwikkeling Vaktherapieën 

- Midwifery Science 

- Sociale Integratie 

 

Techniek (4) 

- Material Sciences 

- Smart Devices 

- Smart Urban Redesign 

- Data Intelligence:  

o Internet of Things  

o Datavisualisatie 

 

 

Economie (7) 

- International Relationship Management 

- Employability 

- Preventive Law 

- Future Proof Financial 

- Innovatief Ondernemen 

- Gastronomie 

- Facility Management 

 

 

Onderwijs (1) 

- Professionalisering van het Onderwijs 

 

Kunsten (2) 

- Autonomie en Openbaarheid in de 

Kunsten 

- Technology Driven Art 
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Bijlage 2 Analyse jaarverslagen 2018-2019 

 
Output 2018-2019 in cijfers 

 Zorg en  

welzijn 
Techniek Economie Onderwijs Kunsten Totaal 

Output kennisdomein            

Wetenschappelijke  

publicaties 
53 43% 23 19% 34 27% 2 2% 12 10% 124 

Vakbladen 47 56% 14 17% 12 14% 6 7% 5 6% 84 

Overig 68 31% 82 37% 30 14% 3 1% 36 16% 219 

Totaal           427 

Output 

beroepspraktijk 
           

Schriftelijk: bv. 

Boekbijdragen/ 

rapporten/adviezen  

34 34% 25 25% 37 37% 0 0% 3 3% 99 

Mondeling: bv. 

congresbijdragen/worksh

ops/lezingen 

178 52% 71 21% 49 14% 16 5% 31 9% 345 

Overig 119 60% 6 3% 47 24% 3 2% 25 13% 200 

Totaal           644 

Output onderwijs            

Professionalisering 

docenten 
31 44% 9 10% 19 21% 8 9% 23 26% 90 

Bijdrage aan curricula 137 44% 81 26% 56 18% 0 0% 34 11% 308 

Bijdrage Zuydminoren 30 65% 5 11% 11 24% 0 0% 0 0% 46 

Overig 54 29% 39 21% 58 31% 7 4% 28 15% 186 

 Totaal           630 

            

Aantal promovendi 16 19% 5 13% 9 24% 3 8% 5 13% 38 

Gepromoveerd in  

studiejaar 
5 63% 0 0% 2 25% 1 13% 0 0% 8 
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Totaaloverzicht output laatste vijf jaren 

  
2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015* 

Output kennisdomein      

Wetenschappelijke publicaties 124 110 108 87 102 

Vakbladen 84 106 121 95 94 

Overig 219 116 123 82  

Output beroepspraktijk       

Schriftelijk: bv. boekbijdragen/ 

rapporten/ adviezen  
99 147 111 76 99 

Mondeling: bv. congresbijdragen/ 

workshops/lezingen 
345 563 426 257 469 

Overig 200 205 225 113  

Output onderwijs       

Professionalisering docenten 90 83 75 46 54 

Bijdrage aan curricula 308 212 226 213 151 

Bijdrage aan Zuydminoren 46/81 52/97 56/107 35 18 

Overig 186 182 173 102  

*  In 2014-2015 bevatte de uitvraag geen categorie ‘Overig’, waardoor de cijfers niet helemaal vergelijkbaar zijn. 
 

 
 

Financieel 

  
1e 

geldstroom 

2e 

geldstroom 

3e 

geldstroom 

4e 

geldstroom/  

overig 

totaal 

Zorg en welzijn 
3.291.515 2.099.771 269.378 20.211 5.680.875 

42% 53% 36%   

Techniek 

  

1.534.545 1.286.008 444.126 5.000 3.269.679 

19% 33% 60%   

Economie 

  

1.766.753 118.754 28.800 - 1.939.543 

22% 3% 4%   

Onderwijs 
636.917 100.564 - -45.167*** 692.314 

8% 3%    

Kunsten 

  

473.334 13.921 - 5.700 492.955 

6% 0,4%    

Overig* 181.041 320.625 3.146 10.196  

Totaal 7.884.109** 3.939.644 745.450 21.167 12.590.370 

*  Dit zijn (project)gelden die niet aan een bepaald domein gekoppeld zijn, bv. valorisatie. 

**   Hierbij zijn ook de middelen voor EIZT meegerekend (zgn. ‘doelsubsidies’ van OCW). 
***  Correctie van F&C. 
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Menskracht 

  

Zorg en  

welzijn 
Techniek Economie Onderwijs Kunsten Totaal 

 
                      

lectoren (aantal) 10 38% 6 23% 7 27% 1 4% 2 8% 26 

docent 

onderzoekers 

(aantal) 

60 40% 42 28% 29 19% 7 5% 12 8% 150 

ondersteuning  

(aantal) 
7 32% 5 23% 7 32% 1 5% 2 9% 22 

lectoren (fte) 6,2 37% 4,2 25% 4,4 37% 0,8 5% 1,2 7% 16,8 

docent 

onderzoekers (fte) 
30,4 60% 8,8 17% 6,9 14% 2,5 5% 2,3 5% 50,9 

ondersteuning (fte) 3,8 45% 2,3 28% 1,3 15% 0,8 9% 0,3 4% 8,5 

             

Studenten  3.793 27% 1.467 10% 7.152 51%   1.689 12% 14.145 

lectoraten 8 33% 4 17% 7 29% 1 4% 2 8% 22 

onderzoekers  

(aantal) 
86 36% 55 23% 45 19% 11 5% 17 7% 214 

             

studenten per  

1 fte lector 
624  349  1625    1408  844 

aantal promovendi 

per lectoraat 
2,0  1,8  1,3  3,0  1,5  1,6 

gemiddelde 

omvang lectoraat 

(aantal) 

10,8  13,8  6,4  11,0  8,5  8,9 

gemiddelde 

omvang lectoraat 

(fte) 

5,6  4,7  2,1  4,2  2,1  3,6 
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Bijlage 3 Meer good practices voor het 
onderwijs4  

In hun jaarverslag geven de lectoraten naast een aantal kwantitatieve indicatoren ook 

inhoudelijk beschrijvende informatie. Zo wordt er gevraagd wat hun good practice is m.b.t. 

hun bijdrage aan het onderwijs of de professionalisering van docenten. Die good practices 

vertonen een grote rijkdom aan variatie. In hoofdstuk 3 hebben we al enkele voorbeelden 

genoemd van good practices in onderwijs, met onderstaand overzicht willen we het beeld 

verder aanvullen.  

 

Domein Zorg en welzijn  
Wijkgerichte Zorg 
- Het lectoraat leverde diverse bijdragen aan de opleiding Verpleegkundig Specialist 

(master ANP), duaalvariant ouderenzorg in de vorm van colleges, masterclasses, 

vaardigheidsopdrachten en de organisatie van praktijkdagen.  

- Vanuit LIME heeft het lectoraat IPOS-gerelateerde workshops ontworpen en uitgevoerd 

binnen de minoren Science en Project Leefstijl. 

Autonomie en Participatie van chronische zieken  
- Het lectoraat verzorgde een workshop Communicatiekwetsbaarheid voor de minor 

Neurorevalidatie.  

- Het lectoraat ontwikkelde kennisclips Raamwerk Klinimetrie 

https://zuyd.mediasite.com/Mediasite/Showcase/default/VideoSearch#VideoSearch/0/ra

amwerk%20klinimetrie/2/null/null/0/0.  

Voeding, Leefstijl en Bewegen 
- Het lectoraat heeft een serie van 13 kennisclips 

over motorisch leren ontwikkeld. Deze kennisclips 

zijn een vast onderdeel van de opleidingen 

Fysiotherapier, Ergotherapie en de minor 

Neurorevalidatie van Zuyd Hogeschool. 

- Het lectoraat heeft een nieuwe minor ‘Project 

Leefstijl’ ontwikkeld voor het domein Gezondheid en 

Welzijn.  
Zorg op Afstand  
- Het lectoraat verzorgde colleges juridische en 

ethische aspecten van onderzoek doen bij de 

opleidingen Ergotherapie, Verpleegkunde en de 

master ANP.  

Ondersteunende Technologie in de Zorg 
- Het lectoraat heeft een module Serious Gaming 

ontwikkeld voor tweedejaarsstudenten Engineering.  

- Ontwikkeling en uitvoering van het keuzevak 

Innovatieve Technologie voor studenten 

Engineering en Ergotherapie. 

- De masterclass over technologie in de zorg voor docenten van het ROC Leeuwenborgh.  

Kennisontwikkeling Vaktherapieën 
- Het lectoraat heeft meegewerkt aan de curriculum-update van de master Vaktherapie en 

aan het bijstellen van het instroombeleid.  

- De lector heeft gastcolleges gegeven bij de Zuydopleidingen Logopedie, Verloskunde, 

Vaktherapie en Biometrie.  

- De gastcolleges voor masterstudenten Arts Theapies bij Talinn University.  

  

                                                      
4 Good practices die niet eerder in de tekst zijn genoemd. 

Ter afsluiting van de minor ‘Project Leefstijl’ 
maakte een student een geboortekaartje van 
haar toekomstige dochter 

https://zuyd.mediasite.com/Mediasite/Showcase/default/VideoSearch#VideoSearch/0/raamwerk%20klinimetrie/2/null/null/0/0
https://zuyd.mediasite.com/Mediasite/Showcase/default/VideoSearch#VideoSearch/0/raamwerk%20klinimetrie/2/null/null/0/0
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Midwifery Science 

- Project Script Concordance Testing: in dit project wordt het verloskundige 

besluitvormingsproces (script) in kaart gebracht aan de hand van een levensechte 

casus. Deze casus wordt met het werkverld ontwikkeld en gevalideerd. Studenten 

doorlopen digitaal stapsgewijs de casus en kunnen zo hun competenties op het gebied 

van klinisch redeneren verder ontwikkelen. Deze vorm van onderwijs wordt 

hooggewaardeerd door studenten (beoordeling 9,1) vanwege het levensechte karakter 

en het feit dat zij dit onderwijs op een zelfgekozen tijdstip kunnen doorlopen. De 

resultaten worden nu structureel geïmplementeerd in het curriculum van de bachelor 

Verloskunde. 
- Onderzoekers uit het lectoraat zijn betrokken bij de onderwijsmodules in de European 

Master of Science in Midwifery voor een groep internationale studenten. Dit programma 

is onderdeel van een samenwerking tussen AVM, Hannover Medizinische Hochschule in 

Duitsland en Lausanne Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale in Zwitserland.  
Sociale Integratie  
- Leden van het lectoraat werken al enige jaren nauw samen met docenten in het 

International Parenting Programme. Kennis die in het lectoraat middels praktijkgericht 

onderzoek wordt opgedaan, stroomt via dit soort samenwerking ook het onderwijs in. 

- Het lectoraat verzorgt zes colleges onderzoek in jaar 1, zes colleges onderzoek in jaar 2 

en twee colleges onderzoek in de module projectmatig werken in jaar 3 van de opleiding 

Social Work. 

- Vanuit het lectoraat werd bijgedragen aan de ontwikkeling van de module Bevorderen 

van Eigen Kracht & Eigen Regie voor Zuyd Professional.  

 
Domein Techniek  
Material Sciences  

- In het onderwijsconcept van de academie Applied Science is een belangrijke rol 

weggelegd voor de zogenoemde Communities for Development (CfD). In een CfD 

werken studenten als startend professional samen met ervaren professionals onder 

begeleiding van een coach (meestal een gepromoveerd docent-onderzoeker) aan een 

onderzoek uit het bedrijfsleven. Een belangrijke rol voor het lectoraat is dus om via een 

uitgekiend programma van projecten studenten, docenten en het werkveld te faciliteren 

in de ontwikkeling. 
- De lector die betrokken is bij de UM master Molecular Imaging and Engineering. 
Smart Urban Redesign  

- Het lectoraat organiseerde de minor Duurzame Wijktransformatie, case Kerkrade West 

in de opleiding BBE. Ongeveer 70 studenten volgden deze minor.  
- In het project ‘Superlocal’ worden BBE-studenten op meerdere manieren betrokken o.a. 

in de vorm van ‘atelier 

begeleiding’. Zo werken de 

tweedejaarsstudenten aan 

superlocal in blok 2.4 

(seriematige woningbouw), 

heeft het lectoraat een 

aantal derdejaarsstagiaires 

en er participeert tevens 

een aantal vierdejaars 

afstudeerders in dit project. 
- Het lectoraat heeft een 

Engelstalige cursus 

Energietransitie en –

Management opgezet voor 

Breda University of Apllied 

Sciences. 
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 Data Intelligence  

- Het lectoraat ontwikkelde E-learning eenheden voor de minor Datavisualisatie.  
- Het lectoraat ontwikkelde een sjabloon voor het schrijven van een extended abstract, te 

gebruiken bij het afstuderen. Deze wordt vanaf september 2019 integraal ingezet bij de 

academie ICT. 
- Het lectoraat heeft een uitwisseling georganiseerd met de RWT Aachen op het gebied 

van onderwijs. 
 

Domein Economie  
International Relationship Management  
- Het lectoraat ontwikkelde de Global Mind Monitor, een tool die bij studenten en 

professionals de ontwikkeling van hun interculturele competenties binnen een bepaalde 

periode meet. De tool wordt inmiddels bij verschillende opleidingen van Zuyd ingezet 

(jaarlijks een 100-tal studenten), net als bij vier andere Nederlandse hotelscholen, 

verschillende opleidingen van Stenden en de opleiding Gezondheidswetenschapen van 

de UM.  

- De lector verzorgde een presentatie over de verbinding tussen onderwijs en onderzoek 

tijdens de Sectorraad-tweedaagse Hoger Economisch Onderwijs. 

- De lector verzoerde de workshop Intercultural Communication in Professional Settings 

voor studenten van het Student Leadership Programme van het Conservatiorium. 

- Het lectoraat was betrokken bij twee subsidieprojecten die gericht waren op innovatie 

van het onderwijs. In het kader van de KIEM 21st century skills-regeling van 

Regieorgaan SIA onderzocht het lectoraat met behulp van cognitieve interviews en 

focusgroepen welke aanpassingen noodzakelijk zijn om de Global Mind Monitor geschikt 

te maken voor inzet in het middelbaar onderwijs.  

Employability  
- De lector gaf een masterclass Employability voor de masteropleiding Personal 

Leadership in Innovation and Change (PLIC).  

- De lector en onderzoekers geven onderwijs een bachelor- en masterstudenten, en aan 

de post-HBO opleiding HRM m.b.t. de thema’s Employability, en Leiderschap & 

Innovatie.  
- Het lectoraat organiseerde de studentenconferentie Employability (afsluiting 

onderwijsprojecten). Hieraan namen een hondertal studenten deel. 
Preventive Law 
- Het lectoraat ontwikkelde de minor Preventive Law die vanaf het studiejaar 2019-2020 

wordt aangeboden. 

- Op vraag van de eerstejaars HBO-Rechten studenten heeft het lectoraat een hoorcollege 

cyclus samengesteld over de ontwikkelingen in het beroep. Deze cyclus start vanaf 

december 2019. 
- Het lectoraat organiseerde een workshop Preventive Law voor andere hbo-rechten 

opleidingen.  
Innovatief Ondernemen  
- Het lectoraat incorporeerde de zgn. Innovation 

Road Map binnen de module ‘Smart Industries 

2’ van de opleiding Engineering. 

- Het lectoraat verzorgde tweemaal het mini-

seminar Digital Marketing. Telkens waren 

ongeveer 15 docenten CE aanwezig. 

- De lector nam deel aan het overleg van de 

curriculumcommissie van de opleiding 

Commerciële Economie.  

- Het lectoraat ontwikkelde en gaf een 

zesdaagse masterclass Design Thinking voor 

managers.  
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Future Proof Financial  
- Het lectoraat introduceerde Machine Learning in het tweede jaar van de opleiding 

Accountancy en Bedrijfskunde. 

- Het lectoraat organiseerde bezoeken aan de Smart Service Campus i.v.m. de 

Blockchain-day en i.v.m. Blockchain/digital Finance-day. Er namen telkens plm. 60 

studenten deel.  

- De Future Proof Financial. Dit is een verzamelnaam voor presentaties, permanente 

educatie en boekjes die het lectoraat onder deze naam uitbrengt. In 2018-2019 werden 

de modules Process Mining for Green and Blackbelts, RPA, Blockchain Monopoly spel 

workshop, en PowerBI voor Financials ontwikkeld.  

Er werden 19 cursussen verzorgd waar in totaal meer dan 240 externe professionals aan 

hebben deelgenomen. Ook docenten nemen hieraan deel.  

- Het lectoraat gaf een presentatie Introductie FinTech voor +/- 100 studenten van de 

Hogeschool Antwerpen.  

Gastronomy 
- Het lectoraat biedt tweemaal per jaar de eigen minor Gastronomie aan die ook werd 

gevolgd door studenten van andere faculteiten.  

- De lector gaf colleges in de masterprogramma’s Gastronomy van het Dublin Institute of 

Technology en het Basque Culinary Center.  

Facility Management 
- Het lectoraat verzorgde verschillende modules in de bachelor opleiding Facility 

Management en de master FREM.  

- Het lectoraat heeft een blauwdruk ontwikkeld voor inhoud, authentieke taak en 

structuur van het blok Accomodatiemanagement. Deze blauwdruk vormt het vertrekpunt 

voor de verdere detaillering van het vernieuwde blok. 

- De lector verzorgde een workshop voor een vijftiental Inkopers Waterschappen. 

 

Domein Onderwijs  
Professionalisering van het Onderwijs  
- Het lectoraat maakte een video over Succesvol Studeren 

voor docententeams binnen Zuyd.  

- Het lectoraat verzorgde tweemaal een masterclass 

Curriculumontwikkeling voor curriculumontwikkelaars 

binnen Zuyd. 

- Vanuit het lectoraat werden meer dan 20 uiteenlopende 

presentaties over toetsen op en voor 

onderwijsinstellingen gegeven.  

 

Domein Kunsten 
Technology Driven Art  
- Het lectoraat organiseerde lessen Artistic Craftsmanship 

t.b.v. de master track Artistic Matters.  

- Het lectoraat ontwikkelde en verzorde de minor 

Interactieve Installaties voor de opleiding MAMDT. 

- Het lectoraat is bezig met de bouw van het virtualisatie lab binnen de Toneelacademie, 

vrij toegankelijk voor studenten en docenten.  

Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten 
- Het lectoraat organiseert en zorgt voor de uitvoering van zgn. ‘onderzoeksateliers’. Dat 

zijn onderzoeksopdrachten die de vorm krijgen van concreet onderwijs aan studenten en 

deskundigheidsbevordering van docenten.  

- In 2015 startte het lectoraat met het onderzoeksatelier Inter/Face: Discovering the 

meanings of disfigurement bij de bacheloropleiding voor design. In dit onderzoeks- en 

onderwijsproject (dat drie jaar heeft gelopen) gingen derdejaars ontwerpstudenten aan 

de slag met ervaringen van mensen die een deel van het gezicht missen en een 

Beschrijving van de aanpak van 
Succesvol Studeren 

https://www.youtube.com/embed/uYC2qAGnOis
https://www.youtube.com/embed/uYC2qAGnOis
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gelaatsprothese dragen. In dit project gebruikten 

33 ontwerpstudenten diverse 

onderzoeksmethoden om het thema ‘een 

prothetisch gezicht’ te verkennen. In 2018 

bundelden de docenten hun reflecties in een 

boek. Dit boek fungeert als kennisdeling voor 

externe geïnteresseerden, bevat materiaal dat 

relevant is voor de beroepspraktijk en kan als 

onderwijsmateriaal gebruikt worden.  

- Het lectoraat gaf een gastcollege Drawing as 

Instrument in de bacherlopleiding Antropologie 

aan de Universiteit van Amsterdam.  
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Bijlage 4 Meer good practices voor de 
beroepspraktijk 

 

Domein Zorg en welzijn 
Autonomie en Participatie van chronische zieken 
- Binnen het thema Communicatie en Participatie van het lectoraat hebben onderzoekers 

en docenten een aantal producten ontwikkeld om de communicatie door en met mensen 

die communicatiekwetsbaar zijn te bevorderen. Dit is gebeurd in nauwe samenwerking 

met de gebruikers, professionals in de praktijk en het bedrijfsleven. Tevens hebben 

studenten geparticipeerd bij het ontwikkelen en uittesten van de producten in de 

praktijk. Deze producten kunnen geïntegreerd worden aangeboden waarbij ieder product 

een ander versterkt. Het gaat om: 

o De communicatiekeuzehulp. Deze biedt voor zorgverleners en andere 

professionals een handig overzicht voor communicatiehupmiddelen. De website 

biedt de mogelijkheid om samen met een cliënt in gesprek te gaan en 

beslissingen te nemen over communicatieve ondersteuning. 

o Gids: in deze gids wordt op een handzame manier beschreven hoe men 

schriftelijke communicatie toegankelijk kan maken voor mensen die 

communicatiekwetsbaar zijn. 

o Workshops Communiceren over gezondheid en leefstijl met mensen die 

communicatiekwetsbaar zijn en Communiceren met mensen die 

communicatiekwetsbaar zijn: met de juiste strategieën lukt dat.  

Wijkgerichte Zorg 
- In opdracht van Wmo coöperatie Heerlen STAND-BY! heeft het lectoraat een 

leergemeenschap bestaande uit beroepskrachten, burgers en studenten ingericht. Eén 

van de thema’s waaraan gewerkt werd vanuit deze leergemeenschap is het functioneren 

van de 14 sociale buurtteams (SBTs) in de gemeente Heerlen. In de SBTs werken onder 

andere wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkers, ambulante begeleiders en 

Wmo- en jeugdconsulenten samen. De SBTs pakken ondersteuningsvragen m.b.t. bv. 

werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden of eenzaamheid op. 

Door buurtgericht te werken probeert men hulp en ondersteuning van nabij te 

organiseren. De leergemeenschap heeft op verschillende wijzen onderzoek gedaan naar 

de SBTs en hieruit kwamen concrete ontwikkel- en verbeterpunten naar voren. Op basis 

hiervan heeft de leergemeenschap een toolbox ontwikkeld en advies uitgebracht aan het 

management van STAND-BY! Inmiddels wordt de nieuwe werkwijze en bijbehorende 

toolbox in alle 14 SBT’s van coöperatie STAND-BY! geïmplementeerd. 

Voeding, Leefstijl en Bewegen 
- Het programma ‘Vitale (Lim)burgers’ is een relatief nieuw initiatief van de lectoraten 

‘Voeding, Leefstijl en Bewegen’ en ‘Gastronomy’ en wordt ondersteund door het 

regionale innovatie- en transitiethema ‘Vitaliteit en Participatie’. De lectoraten 

vertegenwoordigen samen met het groeiend aantal consortiumpartners twee unieke 

kennisgebieden. Met de inbreng van al deze kennis kan Vitale (Lim)burgers lopende 

initiatieven verbinden en aanvullen. Vitale (lim)burgers kiest voor een benadering op 

twee sporen: 1) de (Lim)burger helpen om een vitale leefstijl aan te nemen en 2) 

professionals opleiden om de burger daarbij te ondersteunen 

Het project Vitale (Lim)burgers heeft momenteel verschillende initiatieven voor de 

beroepspraktijk en maatschappij: 

o Een kook- en voedingsmodule voor kwetsbare doelgroepen 

o Een onderwijsmodule (minor) rondom leefstijl 

o Gepersonaliseerde en geïntegreerde leefstijlprogramma’s (BETER) voor mensen 

met overgewicht en reumatoïde artritis gebaeerd op subtypes 

o BETER app om non-invasief het subtype overgewicht te bepalen  

http://www.communicatiehulp.nl/
https://zuyd.figshare.com/articles/Schriftelijk%20communiceren%20met%20mensen%20die%20communicatiekwetsbaar%20zijn/8869589
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Zorg op Afstand 

- Binnen LIME, Flagship Personalised Wearables (PHT) werkt het lectoraat Zorg op Afstand 

samen met het lectoraat Autonomie en Participatie, de UM en de zorgorganisaties ZIO, 

huisartsenpraktijk Noord-Venlo en Medisch Centrum Elsloo aan het project Psymate. 

PsyMate is een smart phone app waarmee patiënten op verschillende momenten 

gevoelens en gedrag monitoren in de dagelijkse context. Inzicht in patronen en 

onderliggende mechanismen ondersteunt patiënten en zorgprofessionals bij 

(zelf)management van symptomen en ziekte. Tien POH’s GGZ (raktijkondersteuner 

huisartsen voor geestelijke gezondheidszorg) en 20 patiënten binnen een drietal 

zorgorganisaties werken momenteel aan angstklachten en/of slaapproblemen met de 

PsyMate. 
Kennisontwikkeling Vaktherapieën 
- Het lectoraat organiseerde een symposium rondom Vaktherapie. Het betrof een 

samenwerking tussen Zuyd Hogeschool en de Open Universiteit. In de ochtend waren er 

ervaringsgerichte masterclasses over de vaktherapeutische disciplines en in de middag 

waren vooraanstaande sprekers uitgenodigd om vanuit de wetenschap te reflecteren op 

actuele thema’s in de zorg aan mensen met psychische problematiek en de wijze waarop 

inzichten vanuit vaktherapie van waarde zijn. Er waren meer dan 225 aanmeldingen en 

de aanwezigen bestonden uit docenten, studenten, vaktherapeuten, psychologen, 

medisch specialisten, verpleegkundigen, enz.  

Midwifery Science  
- Binnen het project Passende Zorg zijn samen met de beroepsorganisatie en het 

werkveld factsheets ontwikkeld over verloskundig relevant onderwerpen. Deze 

onderwerpen zijn geprioriteerd door het werkveld. Deze factsheets hebben een 

interactieve, digitale vorm, die tevens het ontwikkelen van EBM-competenties in het 

werkveld ondersteund. Voor de inhoud van de factsheets is o.a. gebruik gemaakt van 

VECAS-data.  

Om het werkveld verder te ondersteunen in het interpreteren van de evidence in de 

factsheets is een pilot gestart met Blended learning communities. Deze worden 

momenteel uitgetest. Het eerste factsheet is positief ontvangen door de doelgroep en 

verder gebruikt in de zorgpraktijk. De factsheets worden gelinkt aan de website van de 

beroepsorganisatie en zo verder verspreid onder professionals. 

Sociale Integratie 
- De Werkplaatsen Sociaal Domein zijn landelijk belangrijke motoren van 

kennisontwikkeling en professionalisering in het sociaal domein, zo ook de Werkplaats 

Sociaal Domein Zuyd. Concreet bestaan de Werkplaatsen uit regionale 

samenwerkingsverbanden van onderwijs, onderzoek en praktijk (gemeenten én 

welzijnsorganisaties) die gezamenlijk via praktijkgericht onderzoek en kennisdeling 

werken aan ‘wicked problems’ in het sociaal domein. Ook WSD Zuyd bestaat uit diverse 

van dit soort samenwerkingsverbanden. Via de landelijke organisatie van de 

Werkplaatsen wordt deze regionale kennis ook landelijk gedeeld. Regionaal waren in 

2018-2019 diverse partners betrokken bij de Werkplaats Sociaal Domein. Een 

handgreep: gemeenten Sittard-Geleen, Roermond, Brunssum, Landgraaf, professionals 

en welzijnsorganisaties als Welsun, PIW, Trajekt, Kredietbank Limburg, Jan en Clara 

Nijssen Stichting Maastricht, LEVANTO groep, kennispartners zoals Academische 

Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, ZonMW, Neimed en nog vele anderen 

participeerden in de WSD Zuyd. Gezamenlijk onderzochten zij kennisvragen rondom 

bijvoorbeeld vraagstukken als integrale samenwerking, en werden expertmiddagen 

georganiseerd om kennis te delen. 

 
  



 

 

 

32 

 
 

Domein Techniek  
 

Material Sciences  
- Samen met CHILL is het 1001 ideeën festival opgezet. Dit start men een 

brainstormweekend waarin studenten uit Nederland en België samen met het creativiteit 

professionals ideeën genereren om problemen van een bedrijf op het gebied van 

duurzaamheid aan te pakken. De ‘beste’ ideeën worden in o.a. boost sessies en CfD 

onderzoekken samen met de bedrijven verder uitgewerkt.  

Smart Urban Redesign  
- Participatie van bewoners bij wijkontwikkeling. Hierbij wordt de triple helix aanpak 

(onderwijs/onderzoek, overheid, ondernemers) verbreed met de actieve betrokkenheid 

door de lokale gemeenschap (quadriple helix). De lokale gemeenschap is wordt 

betrokken bij het denken over revitalisatie van de wijk (in dit geval Kerkrade 

West/Gracht) in het aanloopproces, tijdens workshops, feedbacksessies met studenten 

en in het vervolg/doorontwikkelingstraject. Deze aanpak kreeg positieve feedback van 

deelnemers en financiers (provincie Limburg, parkstad, gemeente Kerkrade). 

Data Intelligence 
- De lectoren en lectoraatsmedewerkers gaven lezingen en presentaties aan o.a. 

medewerkers van de politieacademie, de Dutch Association for Institutional Research, 

leden van de Tweede Kamer, financial professionals van de UM, de gemeente Heerlen, 

enz. 

- Het lectoraat ontwikkelde een smart phone app t.b.v. veiligheid, voorbereiding en 

begeleiding voor het sportevenement ‘Limburgs Mooiste’. De app is door meer dan 

1.000 gebruikers geïnstallleerd en kreeg een klantwaardering van 4,5 sterren.  

 

Domein Economie 

  
International Relationship Management  
- Het artikel ‘Ook van een gedupeerde gast kun je een ambassadeur maken’ (Pluymaekers 

& Hanegreef (2018) werd gepuliceerd op de website van het vakblad Hospitality 

Management. Het artikel heeft enkele weken lang in de top-10 van de meest gelezen 

artikelen van de website gestaan.  

Employability  
- Onder auspiciën van het lectoraat is het HRM Business Lab opgericht, waarbij docent-

onderzoekers samen met PBM-studenten werken aan praktijkgerichte opdrachten. Na 

een jaar heeft het lab een aantal betaalde opdrachten van bedrijven uitgevoerd en is er 

structurele samenwerking met de Limburgse Werkgeversvereniging (LWV), het CBS Big 

Data Center en de provincie Limburg. Ook bij studenten is er steeds meer interesse om 

te participeren. 

- De lector gaf een presentatie Arbeidsmarkt en Digitalisering voor de Provincie Limburg 

in het kader van HCA ICT. 

Preventive Law 
- De theorie van Preventive Law werd onder de aandacht gebracht van minister Dekker, 

om de rechtspleging te innoveren. Ambtenaren van het ministerie Justitie en Veiligheid 

komen naar Zuyd Hogeschool om de bekijken hoe er samen opgetrokken kan worden in 

de verandering van de huidige rechtspleging.  

Future Proof Financial  

- De afgelopen jaren heeft het lectoraat Future Proof Financial samen met zijn partner het 

lectoraat Smart Digital Services van de Hogeschool Utrecht gewerkt aan een bibliotheek 

https://www.hospitality-management.nl/ook-van-een-gedupeerde-gast-kun-je-een-ambassadeur-maken
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van verificatie capabilities voor beslissingen, bedrijfsregels en smart contracts. Deze 

bibliotheek bestaat uit meerdere onderdelen. Allereerst een set van toetsen om te 

controleren of de logica van de beslissingen, bedrijfsregels en smart contracts correct is 

geformuleerd. Dit is in de hedendaagse praktijk een zeer noodzakelijk activiteit omdat er 

zo fouten kunnen worden voorkomen voordat de bedrijfsregels/smart contract in gebruik 

worden genomen. Ook bevat de bibliotheek een set van best practices voor het 

implementeren van verificatie activiteiten en processen. Deze kunnen in de praktijk 

worden toegepast om een gedegen proces in te richten voor het creëren van eenduidige 

en correcte bedrijfsregels en smart contracts.  

Innovatief Ondernemen 
- Het boekje ‘Digital Marketing’ waarvan inmiddels 150 stuks zijn afgenomen.  

Gastronomy 
- Het programma ‘Vitale (Lim)burgers’ samen met het lectoraat Voeding, Leefstijl en 

Bewegen (beschrijving zie hoger bij het lectoraat VL&B). 

- De Smaakcheck die ontwikkeld werd door het lectoraat en die inzicht geeft in de 

smaakvoorkeuren van mensen. Hutten Catering gebruikt deze o.a. in de zorg, bv. het 

Prinses Maxima Medisch Centrum. 

- De lector is lid van het Google Foodlab en partner van het Future Food Institute in 

Bologna.  

Facility Management 
- Het lectoraat publiceerde de brochure Week van het Lege Gebouw. Deze beschrijft de 

historie van Rolduc, de interdisciplinaire invulling van het event en de zes door de 

studentgroepen ontwikkelde mogelijke toekomstige invulling.  

 
 

Domein Onderwijs 

 
Professionalisering van het Onderwijs 
- Het lectoraat presenteerde verschillende papers op de Onderwijs Research Dagen 2019 

in Heerlen.  
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Domein Kunsten 

 
Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten  
- ITEM project van Het Laagland: Buren & Bagage: artistiek onderzoek naar grenzen 

(2016-2019), een samenwerking tussen het lectoraat en Het Laagland 

(jeugdtheatergezelschap in Sittard). De twee hoofddoelen van dit project waren: 1) 

Praktisch experimenteren met samenwerking over de grenzen in de 

cultuursector/kennisdeling, en 2) Artistiek onderzoek verrichten naar alledaagse omgang 

met en productiviteit van grenzen. Het artistieke onderzoek leverde vele rijke inzichten 

op voor de theatermakers van Het Laagland. De werkwijze van artistiek onderzoek en de 

eigen ontwikkelde methodiek van ‘Ont-moeten’ vormden het uitgangspunt voor de 

ontwikkeling van enkele theaterproducties, en een hernieuwde visie op de werkwijze en 

maatschappelijke en regionale positionering van Het Laagland. 

Technology Driven Art 
- De lector wordt vaak voor praktisch-technische adviezen op het vlak van de integratie 

van intermedialiteit in live podiumkunstprojecten gecontacteerd. De combinatie van 

technologisch vernieuwende (en praktische) kennis levert een unieke positie van het 

lectoraat op, zowel in de beroepspraktijk als in de kennisontwikkeling eromheen.  

- Het lectoraat ontwikkelt in samenwerking met IMPACT (het INTERREG V/A project van 

o.m. Théatre de Liège en CC Hasselt) het project ‘Dear Lollipop’: een live performance 

voor een publiek van artificiële intelligentie (i.c. Android smartphones die via een app 

artistieke gevoelens aangeleerd krijgen). Hiertoe werd een slimme app ontwikkeld die 

smart phones in staat stelt op een zinvolle wijze naar een live performance te kijken en 

hierover verslag uit te brengen bij de gebruiker. 
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Bijlage 5 Communities Zuyd 

 
Binnen Zuyd wordt vaak samengewerkt in communities of leeromgevingen waar onderzoek, 

praktijk en onderwijs samenkomen rondom een gezamenlijk thema.  

 

Onderstaand volgt een overzicht van communities binnen Zuyd. Deze lijst is bedoeld om 

‘good practices’ te presenteren. Dit kan uitwisseling van kennis en ervaring over werken 

met dergelijke communities initiëren of verder uitbreiden. 

 

Domein Zorg en welzijn 

Algemeen 

Er is een denktank Living Labs (gefaciliteerd door LIME) van start gegaan, gericht op het 

verduidelijken van het concept living lab en het bieden van overzicht op type living labs, 

alsmede het in kaart brengen van enkele best practices in Nederland. Deze denktank gaat 

samen met de projectgroep van een te ontwikkelen EIZT/IRT ‘Living Lab Kinderen’ een 

kartrekkersrol vervullen om met de opleidingen en lectoraten te komen tot een 

gezamenlijke visie op living labs in het kader van opleiden. 

- Binnen het project ‘Creative Minds’ - lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën - 

wordt een community of practice opgezet, waar onderzoekers, docenten-creatieve 

therapie, docenten biometrie, vaktherapeuten en studenten samenwerken. Er wordt 

hierin nagegaan welke onderzoeksvragen relevant zijn om nader te onderzoeken en op 

welke wijze psychofysiologische metingen (hartslag, EEG, beweging) ingezet kunnen 

worden binnen vaktherapie.  

- Het project “(Be) leef in de wijk” - lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën - richt 

zich op de vraag van vaktherapeuten hoe en in welke vorm zij in of rondom de 

leefomgeving van mensen met een lichtverstandelijke beperking (samen met teams 

zoals FACT-teams) een bijdrage kunnen leveren. Middels kwalitatief en kwantitatief 

onderzoek wordt deze vraag in co-creatie met hulpverleners, studenten en docent-

onderzoekers onderzocht. Het consortium beoogt een vaktherapeutische behandelroute 

te ontwikkelen die effectief en op maat kan worden ingezet in de leefomgeving van LVB 

om zodoende de klinische (her)opnames van mensen met een LVB te verminderen.  

- Alle onderzoeksprojecten van het lectoraat Midwifery Science vinden plaats in nauwe 

samenwerking met het werkveld. Via de Communities of practice worden kennishiaten 

en onderzoeksvragen opgehaald die leiden tot thesisonderzoek of subsidieaanvragen 

voor grootschaliger onderzoek. Via vraagarticulatiesessies, begeleidingscommissie en 

raadplegingen (focusgroepen en interviews) wordt samengewerkt met het werkveld 

rondom projecten als VECAS, RAAK Publiek Gezamenlijke Besluitvorming, fellowships, 

TopUP Raak, etc. Dit draagt bij aan het produceren van relevante producten voor het 

werkveld en de optimalisering van de zorg voor zwangere vrouwen en hun babies.  

- Preventiecentrum Gezondheid: het leerwerkbedrijf van de gezondheidszorgopleidingen. 

Het preventiecentrum is een Community of Practice, waarbij studenten het merendeel 

van de dienstverlening voor hun rekening nemen. Professionals van verschillende 

faculteiten begeleiden hen hierbij. Het preventiecentrum levert, in samenwerking met 

de dienst Human Resources, een actieve bijdrage aan de gezondheid en welbevinden 

van Zuydmedewerkers. Daarnaast biedt het preventiecentrum diensten gericht op 

gezondheidsbevordering en vitaliteit ook buiten Zuyd aan. 

- Meetpunt – LIME Lab - lectoraten A&P en Smart Devices -: LIME staat voor LImburg 

MEet. Met een nieuwe aanpak wil LIME het meten in de zorg veranderen. Meetpunt 

brengt kennis vanuit de zorg, het bedrijfsleven, cliënten/patiënten en kennisinstellingen 

samen. Afgelopen jaar waren dit meer dan 10 opdrachten. Voorbeeld van een dergelijk 
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project in 2016 is een beweegproject: door Koraal Groep zijn op twee locaties 

innovatieve beweegruimtes ingericht met fitness apparatuur, waar oudere cliënten met 

verstandelijke beperkingen gestimuleerd worden om te bewegen met behulp van 

technologie. Ander voorbeeld is de ‘slimme beker’. Dit is een product van een startup 

van eigenaar en ondernemer Erik Janssen. Het doel van het project is het onderzoeken 

en verder ontwikkelen op markt- en productniveau van de ‘slimme beker’: een beker die 

de vochtinname van patiënten registreert.  

- Centre of Expertise EIZT - lectoraatscluster Gezondheidszorg -: zorgorganisaties, 

kennis- en onderwijsinstellingen en bedrijfsleven bundelen in EIZT hun krachten met als 

doel zorg te vernieuwen, te verbeteren en effectiever te maken. Met onderzoek bouwen 

zij aan toekomstbestendige zorg. Met scholing en training van huidige en toekomstige 

professionals verankeren zij zorginnovaties in de praktijk. Binnen dit netwerk bestaan 

verschillende Living Labs. 

- Motion Lab: het Motion Lab van 130 vierkante meter is een geavanceerd lab gesitueerd 

binnen Zuyd te Heerlen. Het is van de faculteit Gezondheidszorg en wordt beheerd door 

de opleidingen Mens en Techniek | Biometrie en Fysiotherapie. Enkele voorbeelden van 

projecten die binnen het Motion Lab plaatsvinden: bewegings- en meer specifiek 

ganganalyse, houdingsanalyse i.c.m. hoofdpijnklachten, validatiestudies, klinische 

studies in samenwerking met de regionale ziekenhuizen, afstudeeropdrachten, 

fundamenteel onderzoek. 

- Living Lab Zorgtechnologie Ouderenzorg: samenwerkingsverband tussen Zuyd 

Hogeschool, Academische Werkplaats Ouderenzorg UM en zeven AWO 

Ouderenzorginstelingen (Envida, Cicero, Sevagram, Zuyderland, Meander, Mosae, 

Vivantes) met als doel het ondersteunen van bedrijven bij ontwikkeling van 

zorgtechnologie in de praktijk en de implementatie daarvan. 

- Living Lab Zorgtechnologie VG sector: 

samenwerkingsverband tussen Zuyd Hogeschool 

en vijf VG-instellingen (Daelzicht, Pergamijn, 

PSW, Koraal, Dichterbij) rond ontwikkeling en 

evaluatie van zorgtechnologie (met focus op VR 

op dit moment). 

- Communities interprofessioneel samenwerking 

binnen eerstelijn Elsloo en Sevagram. 

- Qeske als community voor VR-technologie en 

Vitale (Lim)burgers.  

- Community of Practice Wmo, CoP Jeugdzorg, CoP 

Samenlevingsopbouw, CoP Participatiewet, CoP 

GGZ, CoP GHZ - lectoraat Sociale integratie -: 

hierin werken de leden van het lectoraat, 

docenten, studenten en vertegenwoordigers uit 

het werkveld samen rondom het genoemde thema. Taak van een Community of Practice 

is het uitvoeren van onderzoek, schrijven van onderwijs, bundelen van stages en het 

bijeenbrengen van afstudeerprojecten. Kennisontwikkeling, onderwijsproductie en 

professionalisering van docenten worden op die manier met elkaar verbonden. Naast 

deze CoP’s zijn er binnen diverse onderzoeksprojecten van het lectoraat tijdelijke CoP’s 

ingericht, Voor de periode 2018-2019 waren dat: Leergemeenschap Daelzicht over 

samenwerking professionals en informele zorgverleners, Leergemeenschap Sociaal 

Domein Westelijke Mijnstreek waarin zeven praktijkprojecten samenkomen en de 

Leergemeenschap Landgraaf rondom meten en weten in het sociale domein, zorgteams 

Roermond. Tevens werd het lectoraat actief in de landelijke werkgroep ‘Lerende 

Praktijken’van de Werkplaatsen Sociaal Domein Nederland waarmee opgedane kennis 

over het werken in communities in de werkplaatsen verzameld en gedissimineerd wordt. 
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Domein Techniek  
- Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) - lectoraat Material Sciences -: CHILL 

biedt state-of-the-art laboratoriumvoorzieningen en onderwijs. Hier komen wetenschap, 

ontwikkeling, onderwijs, faciliteiten en productie bij elkaar. De Brightlands Chemelot 

Campus in Sittard-Geleen staat internationaal bekend als een van de grootste en meest 

innovatieve chemiesites van Europa. Deze campus is de thuishaven van CHILL, waarin 

CHILL bedrijven helpt -van MKB tot multinational- met onderzoeksvragen. Wekelijks 

komen de Bussiness Developers van CHILL die aangesloten zijn bij de business 

developers van Brightlands Chemelot Campus, inclusief de lector en/of de coördinatoren 

van de onderzoekslijnen (kennis 

communities) bijeen om leads, 

projectaanvragen en lopende 

projecten te bespreken. De projecten 

worden uitgevoerd door een 

projectteam van docenten, ervaren 

professionals (laboranten) en 

studenten: een Community for 

Development (CfD). Zo verbindt 

CHILL leren en innoveren. Een 

voorbeeld is het project biobased 

materials plus (lectoraat Material 

Sciences): biobased materialen zijn 

materialen die geheel of gedeeltelijk 

gemaakt zijn van biologische 

grondstoffen en restmaterialen.  

- TKI Treco - lectoraat Smart Urban Redesign - dat als doel heeft het ontwikkelen en 

leveren van voorzieningen t.b.v. monitoring, regeling en feedback voorzieningen voor 

woningen, om daarmee optimaal in te kunnen spelen op fysieke omstandigheden en 

individuele bewonerskenmerken en -gedrag. Onderzoekers gebruiken de data om 

energiepatronen te ontdekken en energievoorspellingsprogramma’s te verbeteren. 

Studenten van engineering hebben een nieuwe 3D geprinte behuizing ontworpen en 

gemaakt en meegeholpen met het solderen van alle sensoren. Een stagiaire van 

engineering, die bij een van de partners stage liep, heeft meegewerkt aan de analyse 

van de data.  

- (re)CYCLE Limburg + Gracht Vitaal (Kerkrade West) - lectoraat Smart Urban Redesign - 

Zuyd Hogeschool en partners willen concreet bijdragen aan de revitalisatie van de 

openbare ruimte in Kerkrade West middels analyse, ontwerp en realisatie van 

kleinschalige ruimtelijke interventies. In Kerkrade West is er derhalve een living lab / 

proeftuin vormgegeven voor zowel ruimtelijke experimenten als voor 

bewonersparticipatie in de openbare ruimte. Beide aspecten dragen in dit project bij aan 

de recreatie van Kerkrade West en levert kennis en ervaring voor het ontwikkelen van 

deze methodiek ook elders in (Parkstad-)Limburg.  

- Superlocal - lectoraat Smart Urban Redesign -: circulaire gebieds-ontwikkeling in 

Parkstad Limburg. In Bleijerheide (Kerkrade-Oost) stonden tot kortgeleden vier 

hoogbouwflats die gebouwd zijn in de jaren ’60, een periode met hoge woningnood. In 

die periode werden landelijk in korte tijd veel nieuwe woningen gebouwd. De 

hoogbouwflats in Bleijerheide voldoen niet meer aan de wensen en eisen van deze tijd. 

Het aantal inwoners van Parkstad krimpt in de komende 30 jaar met 27%. Om 

leegstand als gevolg van de bevolkingskrimp te voorkomen, is in 2012 één flat gesloopt 

en is besloten om het gebied met de andere flats opnieuw in te richten. De ambitie is 

om de materialen van twee leegstaande hoogbouwflats te hergebruiken voor de bouw 

van circa 130 nieuwe woningen en de inrichting van het openbare gebied. 
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- Wearables werkplaats - lectoraat Smart Devices -: living lab. Het doel van de Wearable 

Werkplaats is een open innovatielab voor de ontwikkeling, validatie, certificering, 

valorisatie en implementatie van draagbare (bio)sensoren voor zorggerelateerde en 

gezondheidstimulerende monitoring; dit lab is nog in ontwikkeling. 

- Materials Application Lab: hier werken studenten en docenten - met ondersteuning van 

een aantal partnerbedrijven - aan onderzoeksopdrachten op het gebied van 

materiaalkunde.  

- Human Data Interaction Lab – lectoraat ICT -: hier worden onder leiding van het 

lectoraat datavisualisatie in samenwerking met studenten, bedrijven, onderzoekers en 

docenten praktijkopdrachten en onderzoeksprojecten gerealiseerd. 

 

Domein Economie  
- Skills Lab (Vertaalacademie): partijen van binnen en buiten Zuyd kunnen bij het Skills 

Lab terecht voor vertalingen vanuit het Engels, Frans, Duits of Spaans naar het 

Nederlands en voor revisie van Nederlandstalige teksten. Het lectoraat International 

Relationship Management werkt samen met dit skills lab.  

- Zuyd Legal Lab - lectoraat Preventive Law -: Legal Lab is het leerwerkbedrijf van de 

Hogere Juridische Opleiding van Zuyd Hogeschool waarin studenten onder begeleiding 

van professionals - docenten, advocaten en een voormalig gerechtsdeurwaarder - 

juridische diensten verlenen. In deze leercommunity leren studenten 'on the job'. Op de 

website van het Legal Lab schrijven studenten blogs die relevant zijn voor de 

beroepspraktijk. Daarnaast is met studenten een chatbot (Legal Lot) ontwikkeld die 

bijdraagt aan de toegang tot recht omdat die helpt eenvoudige juridische vragen op een 

laagdrempelige en goedkope manier te beantwoorden. Kennis over het ontwikkelproces 

wordt door middel van blogs gedeeld. Het lectoraat International Relationship 

Management werkt eveneens samen met dit skills lab. 

- Zuyd Innovation and Entrepreneurship Lab - lectoraat Innovatief Ondernemen -: hier 

werken studenten en afgestudeerden van alle opleidingen van Zuyd Hogeschool tot een 

jaar na afstuderen in multidisciplinaire teams aan real life opdrachten. Binnen het 

Entrepreneurship Lab krijgen studenten les in ondernemerschap. Zo kunnen studenten 

van de opleiding Commercieel Management er een pop-up store oprichten. Het lab biedt 

ook lezingen en workshops voor studenten en andere belangstellenden.  

- Community Smart Economics - lectoraten uit het economisch domein -: initiatieven op 

het vlak van gezamenlijke projecten van ICT en PBM studenten i.s.m. het HRM Business 

Lab. 

- HRM Business Lab - lectoraat Employability -: de kenniskring van het lectoraat en HRM 

Business Lab vormen samen de community waar praktijk, studenten en docent-

onderzoekers samen werken aan relevante en actuele praktijkcasussen, met een focus 

op de impact van data intelligence en people analytics. Zo werken studenten mee aan 

het onderzoek m.b.t. de Sociale Innovatiemonitor Limburg en worden betrokken bij de 

uitvoering van het Interreg project Train4 Smart Devices. 

- FinTech Lab – lectoraat Future Proof Financial –: het FinTech Lab is, na een pilotperiode 

in 2017-2018 definitief opgericht in het collegejaar 2018-2019. In het kader van de 

gewenste multidisciplinariteit om bedrijfsvraagstukken integraal op te pakken wordt er 

gewerkt aan diverse (financiële) opdrachten door studenten en docenten van de 

opleidingen Accountancy (ACC), en Finance and Control. Daarnaast worden er nieuwe 

onderwijsmethoden en -eenheden ontwikkeld en getest op beperkte hoeveelheden 

studenten van de aangesloten opleidingen. 

- Community Facility Management – lectoraat Facility Management –: samenwerking 

binnen het domein door praktijk, docenten, onderzoekers en studenten. 
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- Hotel Château Bethlehem: het leerbedrijf van de Hotel Management School Maastricht. 

Het eeuwenoude kasteel is recent getransformeerd tot een Teaching Hotel met 

zesentwintig kamers, een restaurant, bar en vergaderruimten. Het hotel vormt de 

student in een authentieke beroepsomgeving.  

 
  
Domein Onderwijs  
- ‘Leraarsnesten’ in de Nieuwste Pabo - lectoraat Opleiden in de School -: het samen 

werken en leren krijgt gestalte in leergemeenschappen, ook wel ‘leraarsnesten’ 

genoemd, waarbinnen zowel aankomende, als zittende leerkrachten, als lerarenopleiders 

samenwerken.  

 
Domein Kunsten  
- Het Maastricht Centre for the Innovation of Classical Music - lectoraat Autonomie en 

Openbaarheid in de Kunsten -: met het MCICM ontstaan in Maastricht bijzondere kansen 

voor vernieuwing van de klassieke muziekpraktijk en het muziekonderwijs. De 

praktijkexperimenten in dit symfonisch laboratorium worden uitgevoerd door 

onderzoekers, docenten, studenten, musici en publiek samen. Bachelor en 

masterstudenten, met name van de afdeling klassiek binnen het Conservatorium 

Maastricht, zullen deelnemen aan innovatieve experimenten, waarin exploratie van 

vormen van publieksbereik en -ervaring centraal staan.  

- De onderzoeksateliers of research studios van het lectoraat AOK waar onderzoek, 

onderwijs en praktijk samenkomen. 

- 3D Printing Lab - lectoraat Technology Driven Art - en het lectoraatsproject Smart 

Design, een samenwerking tussen MAMDT en MAFAD, waar studenten op vrijwillige 

basis, buiten het curriculum samenkomen om te werken aan innovatieve projecten 

waarbij design en automatisering samenkomen. Ze leren er onder begeleiding van 

docenten uit het lectoraat werken met Aerduino’s, programmeren, nieuwe 

creatietechnieken, enz.  


