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1 Inleiding 

In opdracht van de HBO-raad heeft ResearchNed onderzocht wat de wensen en mogelijkheden zijn met 

betrekking tot een landelijk informatiesysteem voor het praktijkgericht onderzoek in het hbo. De opdracht 

van de HBO-raad behelsde ook om op basis van de bevindingen een advies uit te brengen over een 

stappenplan richting een mogelijk landelijk informatiesysteem en een stappenplan te vervaardigen om 

tegemoet te komen aan de informatiewensen van de HBO-raad op de korte termijn. Dit verzoek staat niet 

op zichzelf. Er zijn bestaande informatiesystemen in het hoger onderwijs (landelijk en lokaal), er is reeds 

her en der informatie over het praktijkgericht onderzoek beschikbaar en er zijn actuele initiatieven om de 

interne verzameling en ontsluiting van onderzoeksinformatie binnen hogescholen te verbeteren. Dit 

onderzoek is mede te zien als een overzicht van de stand van zaken en een aanzet tot afstemming van 

lopende initiatieven. 

1.1 Adviesvraag 

De centrale adviesvraag die de HBO-raad voorlegt is: 

 

“Het ontwikkelen van een visie op de manier waarop de HBO-raad gegevens kan verzamelen over 

praktijkgericht onderzoek aan hogescholen, die nodig zijn om als brancheorganisatie effectief te kunnen 

opereren.” 

 

Als onderliggende vragen onderscheidt de HBO-raad: 

 

(1) Waar liggen de informatiebehoeftes van verschillende partijen, waaronder de specifieke 

informatiebehoefte van de HBO-raad? 

(2) Waar ligt de complementariteit van de informatiebehoeftes van die verschillende partijen? 

(3) Welke gegevens over het onderzoek in het hbo zijn al beschikbaar en langs welke kanalen? 

(4) Waar ligt de ontwikkelvraag voor vervolgstappen van de ontsluiting van deze informatie precies? 

(5) Welke stappen zijn hiertoe noodzakelijk? 

 

Als gewenste opbrengst van het onderzoek en advies is door de HBO-raad aangegeven: 

 

 een operationele routekaart met concrete vervolgstappen en tijdsplanning voor de korte en langere 

termijn; 

 een globale raming van de kosten van het te ontwikkelen informatiesysteem, eventueel uitgaande 

van verschillende scenario’s. 

1.2 Beoogde doelen van onderzoeksinformatie 

De doelen die ten grondslag liggen aan de behoefte aan onderzoeksinformatie (informatie over het 

onderzoek) zijn door de opdrachtgever als volgt geformuleerd: 

 

 Service voor intern en extern gebruik: matchmaking voor bedrijven, almanakfunctie ten opzichte van 

lectoren en bijvoorbeeld contactgegevens. 

 Sturingsinformatie voor bestuurders en het management van hogescholen. Hieronder vallen 

benchmarking, aspecten rondom U-Multirank en gegevens voor prestatieafspraken met OCW. 

 Maatschappelijke verantwoording: inzicht in de rol van praktijkgericht onderzoek voor bedrijven en 

instellingen en wat er met de resultaten gebeurt. Concrete voorbeelden zijn hierbij volgens de HBO-

raad even belangrijk als cijfers. 

 Positionering en lobby richting Den Haag en Brussel, arbeidsmarktpromotie, herkenning en 

erkenning. 
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In dit rapport hebben we de bovenstaande doelen vertaald naar vier (samenhangende) pijlers van een 

landelijk systeem voor onderzoeksinformatie: 

 

 

Figuur 1.1: Pijlers van een landelijk informatiesysteem 

Deze vier pijlers of functies tezamen vormen een informatiesysteem voor het onderzoek. Idealiter is dat 

ook een samenhangend systeem, waarbij informatie over en weer wordt uitgewisseld, zodanig dat 

basisdata slechts één keer hoeft te worden ingevoerd. In dit rapport beschrijven we de wensen en 

mogelijkheden ten aanzien van zo’n samenhangend informatiesysteem. 

Interne en externe bronnen versus outlets 

Bij een landelijke systeem voor het hbo onderzoek onderscheiden we twee type bronnen: de 

onderzoeksinformatie die binnen hogescholen – op gezag en initiatief van de hogescholen zelf – wordt 

verzameld (wat we in dit onderzoek interne bronnen noemen) en informatie die van buiten de 

hogescholen wordt verzameld zoals de RAAK-projectenbank, informatie vanuit de validatiecommissie 

kwaliteitszorg onderzoek (VKO) en bijvoorbeeld ook de studentoordelen over het praktijkgerichte 

onderzoek uit de Nationale Studenten Enquête (NSE). Dit noemen we in dit onderzoek externe bronnen. 

De vier pijlers uit figuur 1.1. zijn feitelijk verschillende outlets voor de beschikbare onderzoeksinformatie 

uit deze bronnen (zie figuur 1.2). Kanttekening hierbij is dat ook de externe bronnen uiteindelijk hun 

oorsprong hebben binnen de hogescholen. Daarom is in figuur 1.2 een lijn getekend van de interne 

bronnen naar de externe bronnen. 

In dit onderzoek brengen we in kaart hoe de interne en de externe bronnen de verschillende outlets 

(kunnen) bedienen. In de hoofdstukken 4 tot en met 7 is dat voor de onderscheiden outlets beschreven. 

Optimalisering van de wijze waarop hogescholen zelf intern onderzoeksinformatie verzamelen, is daarmee 

een belangrijk doel in het kader van een landelijk informatiesysteem. Nodig voor een optimaal systeem is 

dat bij de interne en externe informatieverzameling binnen het hbo rekening wordt gehouden met de 

verschillende outlets die er zijn. 

 

Landelijk 
systeem PGO 

Pijler 1 

Toegankelijkheid 
publicaties en andere 
kennisproducten via 

landelijke databanken 

Pijler 2 

Inzicht in 
infrastructuur van het 

hbo-onderzoek 
(wie is waar mee 

bezig?) 

Pijler 3 

Sturingsinformatie 
voor instellingen 

Pijler 4 

Lobby-informatie, 
communicatie en 

verantwoording op 
landelijk niveau 



7 - Naar een landelijk informatiesysteem voor het praktijkgericht onderzoek HBO 

 

 

Figuur 1.2: Interne en externe bronnen in het hbo en outlets 

 

De samenhangende benadering volgens bovenstaande figuur maakt dit onderzoek tot een ambitieus, maar 

ook kwetsbaar project. Een informatiesysteem waarin streven is naar een landelijk ‘grand design’ kan ook 

een systeem zijn dat nooit van de grond komt. Toch is het goed om dit onderzoek vanuit deze samenhang 

te benaderen. Deze aanpak maakt duidelijk hoe verschillende delen van informatiesystemen versterkend 

kunnen werken. Tegelijkertijd is het mogelijk om te focussen op aparte functies binnen het landelijk 

informatiesysteem, zoals bijvoorbeeld de doorontwikkeling van de ‘lectorenbank’ of de verbetering van het 

ophalen van onderzoeksinformatie vanuit instellingen ten behoeve van een landelijk beeld. 

1.3 Onderzoeksverantwoording 

Voor het inventariserend onderzoek is gebruikgemaakt van interviews en zijn relevante bronnen 

bestudeerd. In samenspraak met de opdrachtgever is een selectie gemaakt van te interviewen personen 

en organisaties. De bijlage bij dit rapport bevat een overzicht van geïnterviewde personen. 

 

Voor de begeleiding van het onderzoek is een klankbordgroep vanuit de HBO-raad ingesteld waarmee 

periodiek is overlegd. Leden van de klankbordgroep waren Kees van Gageldonk, Johannes van der Vos en 

Bastiaan van der Wulp (allen werkzaam bij de HBO-raad). Daarnaast is er periodiek afstemmingsoverleg 

geweest met de projectleider van de aanbesteding van een instellingstool voor onderzoeksinformatie voor 

hogescholen, waartoe zeven hogescholen samen met SURF recent het initiatief hebben genomen. Ten 

slotte is er in het kader van dit onderzoek overleg geweest met de strategische werkgroep onderzoek van 

de HBO-raad en met de werkgroep HON waarin staffunctionarissen onderzoek van hogescholen onder 

coördinatie van de HBO-raad in overleggen. 

 

Het voorliggende rapport is het eindproduct van een adviesvraag waaraan een inventariserend onderzoek 

ten grondslag lag. Bij het opstellen van ons advies en het stappenplan dat daar uit voortkomt, vormden de 

resultaten van de interviews de belangrijkste input. Ook onze eigen kennis van informatiesystemen in het 

hoger onderwijs is bij het advies betrokken. 

  

Interne bronnen: 
informatieverzameling 
binnen hogescholen 

Databanken 

Infrastructuur 
onderzoek 

Sturingsinformatie 

Landelijke lobby  

Externe bronnen 
(RAAK, VKO, ZonMW, 

NSE, NVAO, etc.) 
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1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 schetsen we de aanleiding en achtergronden van de adviesopdracht. In hoofdstuk 3 gaan 

we in op een aantal algemene uitgangspunten bij een landelijk onderzoeksinformatiesysteem voor het 

praktijkgericht onderzoek. In de hoofdstukken 4 tot en met 7 behandelen we achtereenvolgens de door 

ons onderscheiden vier outlets van een landelijk informatiesysteem voor het hbo-onderzoek en beschrijven 

we hoe de interne en externe bronnen nu en mogelijk in de toekomst die outlets kunnen bedienen. 

Hoofdstuk 8 bevat de samenvatting en de conclusies aan de hand van de beantwoording van de aan ons 

voorgelegde vragen. In hoofdstuk 9 ten slotte presenteren we een voorstel voor een stappenplan.
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2 Aanleiding en achtergronden 

In dit hoofdstuk beschrijven we de aanleiding tot en achtergronden bij de adviesaanvraag van de HBO-

raad. 

2.1 Ontbreken van eigen digitale tool voor interne verzameling van onderzoeksinformatie 

Met het groeien van de onderzoeksportefeuille in het hbo de afgelopen tien jaar is bij hogescholen en bij 

de HBO-raad de behoefte gegroeid aan interne sturings- en verantwoordingsinformatie over het 

onderzoek. Hogescholen hebben nu echter geen adequate tools om onderzoeksinformatie vanuit hun 

organisatie op te halen. Veel andere onderzoeksinstellingen, waaronder alle Nederlandse universiteiten, 

maken voor de verzameling van informatie over het eigen onderzoek gebruik van een zogenoemd Current 

Research Information System (CRIS). Een CRIS is een softwarepakket, een digitale tool, waarin 

medewerkers van instellingen informatie over lopend en afgerond onderzoek kunnen invoeren. De 

Nederlandse universiteiten gebruiken een door de Radboud Universiteit Nijmegen ontwikkelde CRIS met 

de naam METIS. De info uit METIS vormt mede de basis voor de jaarverslagen van universiteiten. Een 

CRIS heeft doorgaans een basisstructuur die mogelijkheid biedt om informatie (metadata) vast te leggen 

over: 

 

 onderzoekers (aanstellingsomvang, vakgroep, etc.); 

 onderzoekslijnen/programma’s/projecten; 

 onderzoeksoutput (publicaties of anderszins). 

 

Vanuit een CRIS, mits goed ingevuld, ontstaat binnen de instelling inzicht in waarmee onderzoekers bezig 

zijn en wat hun output is. Door data te koppelen wordt zichtbaar wat bijvoorbeeld de output is per 

onderzoeksprogramma of per organisatie-eenheid (vakgroep, kenniskring of kenniscentra). Bij het feitelijk 

gebruik van een CRIS zijn tal van keuzes mogelijk over hoe onderzoek wordt omschreven en welk type 

output en welke (detail)informatie of labels worden opgenomen. In principe is in een CRIS, mits de 

invulvelden zich daarvoor lenen, alle denkbare (ook kwalitatieve) informatie over het onderzoek op te 

nemen. In de praktijk ligt bij het gebruik van een CRIS doorgaans sterk de nadruk op de telfunctie: het 

systeem biedt inzicht in aantallen onderzoekers en aantallen publicaties en dergelijke. Breder of kwalitatief 

inzicht in het onderzoek, bijvoorbeeld ten behoeve van de wetenschapscommunicatie of inzicht in 

onderzoeksnetwerken, is vaak niet uit de CRIS te halen. Dit onderscheid tussen enerzijds tellen en 

anderzijds kennis ontsluiten is een belangrijk onderscheid bij informatiesystemen waarop we verderop in 

dit rapport nader ingaan. 

 

In een CRIS worden ook metadata van onderzoeksoutput (zoals publicatiegegevens) ingevuld. In 

instellingen die met een CRIS werken is er een koppeling van de CRIS met de repository van de instelling. 

De repository is de digitale database waarin de full text plus metadata van alle open access publicaties 

wordt opgeslagen. Het verschil tussen een CRIS en een repository is dat een CRIS is gericht op 

geaggregeerde gegevens en de repository op het verzamelen en ontsluiten van afzonderlijke objecten. 

Een CRIS bevat bovendien data over al het instellingsonderzoek en over de structuur van het 

instellingsonderzoek, terwijl de repository alleen open acces publicaties bevat. De repositories van 

instellingen zijn doorgaans weer gelinkt met landelijke databanken. Voor het wetenschappelijk onderzoek 

is NARCIS de landelijke databank; de repositories van veel hogescholen zijn verbonden met de HBO 

Kennisbank. De HBO Kennisbank geeft hiermee inzicht in (een deel van) de onderzoeksoutput van het 

hbo. Deze databanken zijn echter beperkt bruikbaar voor landelijk (geaggregeerde) kengetallen, met 

name omdat de vulling onvolledig is en er geen (uitgebreide) koppelingsmogelijkheden van de data zijn. 
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De Nederlandse hogescholen gebruiken nu geen CRIS (op de hogeschool NHTV na die een licentie heeft 

voor METIS). De meeste hogescholen hebben wel een repository of maken gebruik van de Sharekit 

repository die SURF aanbiedt, waarmee hogescholen ook zonder eigen servers en beheerders aan de slag 

kunnen. Managementinformatie over het onderzoek die normaliter uit een CRIS kan worden gegenereerd, 

wordt thans binnen hogescholen in belangrijke mate handmatig verzameld door periodiek vragenlijsten te 

verspreiden onder lectoren en andere bij het onderzoek betrokken personen. In die vragenlijsten wordt 

gevraagd naar bij onderzoek betrokken personeel (fte’s), naar de inzet van studenten bij onderzoek, naar 

relevante samenwerkingspartners et cetera. 

 

In onze inventarisatie is gebleken dat hogescholen ten behoeve van deze informatieverzameling 

doorgaans (nog) geen uitgewerkt format of invulprotocol hebben aan de hand waarvan betrokken 

onderzoekers eenduidig en uniform verslag kunnen uitbrengen van hun onderzoeksinzet. Daardoor is de 

vergelijkbaarheid van de aldus verzamelde informatie niet optimaal. Ook kost het handmatig verzamelen 

van onderzoeksinformatie relatief veel tijd. Met het groeien van de onderzoeksportefeuille in het hbo de 

afgelopen tien jaar is bij een aantal hogescholen de behoefte gegroeid aan een geschikte CRIS. De 

afgelopen paar jaren is daaraan op verschillende manieren gewerkt. In de navolgende paragrafen gaan we 

hier op in. 

2.2 Mislukte aanbesteding opvolger METIS 

In 2009-2011 is door het hbo en wo gezamenlijk gewerkt aan een opvolger van METIS (de CRIS die 

universiteiten gebruiken) met ook de KNAW en de NWO als medeopdrachtgever. Vanuit het hbo heeft een 

vijftal hogescholen in dit initiatief meegedaan. Vanuit de universiteiten was de achtergrond van deze 

aanbesteding dat METIS verouderd raakte. METIS is ruim vijftien jaar geleden begonnen als zelfbouw bij 

de Radboud Universiteit Nijmegen en daarna benut door alle Nederlandse universiteiten en door de KNAW. 

 

Doelen bij de aanbesteding van een nieuwe CRIS waren onder meer: 

 

 de hoeveelheid invoerwerk aan de basis van de organisatie verminderen en bevorderen dat data 

slechts één keer ingevoerd hoeven te worden waarbij doorsluizing naar verschillende outlets is 

geregeld en er ook voeding is van de instellingsrepository; 

 dataverzamelingen zodanig opzetten dat ze citatieanalyses vereenvoudigen; 

 zowel rapportage en formele verantwoording op instellingsniveau naar het Ministerie van OCW 

mogelijk maken alsook voorzien in de informatiebehoefte van individuele onderzoekers en 

onderzoeksgroepen. 

 

Bij het laatste doel zien we dat de twee hoofdfuncties van een onderzoeksinformatiesysteem (tellen ten 

behoeve van verantwoording versus ontsluiten ten behoeve van individuele afnemers) worden 

gecombineerd. Dat stelt hogere eisen aan een CRIS en vergt invoer van rijke en kwalitatieve data. 

 

De koppeling van data op landelijk niveau ten behoeve van landelijke rapportages was geen (expliciet) 

doel van de aanbesteding. In METIS is tot op heden ook geen koppeling tussen de afzonderlijke 

instellingssystemen aangebracht. De hoofdfunctie van de beoogde CRIS ligt en lag in de registratie van 

output binnen een instelling, gekoppeld aan auteur(s) en organisatieonderdelen. 

 

De aanbesteding is uiteindelijk stukgelopen op een te complex eisenpakket dat niet meer in verhouding 

stond tot de beschikbare middelen. Hierdoor kwamen er geen inschrijvingen. Aan de zijde van de 

universiteiten was complex dat zij reeds werken met METIS waardoor er hoge eisen werden gesteld aan 

de overgang van METIS naar een eventuele nieuwe aanbieder. Bij de participerende hogescholen speelde 

dit uiteraard niet omdat zij nog geen CRIS hadden. 
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2.3 Groep hogescholen werkt aan eigen CRIS 

Na het vastlopen van de aanbesteding voor een opvolger van METIS zijn het hbo en wo weer uiteen 

gegaan. De universiteiten zijn vooralsnog teruggevallen op METIS. Enkele universiteiten hebben echter 

recent aangegeven dat zij voornemens zijn met een ander pakket verder te gaan1. Hiermee dreigt 

mogelijk een nog verregaander versnippering van het wo-veld met betrekking tot onderzoeksinformatie. 

Van een versnippering was al langer sprake: in de praktijk varieerde de wijze en intensiteit van de vulling 

van METIS al sterk binnen en tussen universiteiten. Hierdoor zijn de uitwisselbaarheid en vergelijkbaarheid 

van data beperkt. METIS is hierdoor wel geschikt voor het maken van instellingsrapportages maar niet 

voor landelijke (vergelijkende rapportages. De METIS-systemen van de universiteiten zijn, zoals gezegd, 

onderling ook niet verbonden zodat geaggregeerde rapportages of optellingen direct vanuit METIS 

landelijk niet mogelijk zijn. 

 

De groep hogescholen die ook al actief was in de aanbesteding voor een METIS-opvolger heeft – in een 

iets uitgebreidere samenstelling – in 2012 samen met SURF het initiatief genomen tot een werkgroep die 

moet komen tot een aanbesteding van een eigen CRIS voor het hbo. De werkgroep mikt op een 

aanbesteding voor de zomer 2013 en een start van een pilot met de uitgekozen CRIS snel daarna. Daarna 

zouden ook andere hogescholen en eventueel ook universiteiten kunnen aansluiten. Dit initiatief is van 

evident belang voor het onderhavige onderzoek. Gaandeweg dit onderzoek is meermalen afgestemd met 

de werkgroep. 

2.4 Landelijke behoefte aan onderzoeksinformatie groeit 

Niet alleen bij hogescholen groeit de behoefte aan professionalisering van de onderzoeksinformatie. Ook 

landelijk wordt in toenemende mate het belang gezien van helder communiceerbare, veelzeggende 

informatie over het praktijkgerichte onderzoek en de opbrengsten daarvan. Achtergrond daarvan is dat het 

hbo-onderzoek nog geen grote bekendheid geniet en in politiek opzicht kwetsbaar is. 

2.4.1 Scepsis over praktijkgericht onderzoek 

Bij de behoefte aan landelijke (lobby)informatie speelt mee dat er nog een zekere scepsis bespeurbaar is 

ten aanzien van het praktijkgerichte onderzoek aan hogescholen. Hieronder geven we kort de scepsis die 

we tegenkwamen in de interviews weer, omdat we deze van belang achten voor de in te richten 

informatiefunctie2. 

 

 Het hbo-onderzoek leidt onder een relatieve onzichtbaarheid en onbekendheid. Belangrijke 

constatering van veel geïnterviewden is daarbij ook dat de hogescholen momenteel weinig aandacht 

besteden aan wetenschaps- en kenniscommunicatie. De voorlichtingsfunctie van hogescholen is 

(nog) voornamelijk ingericht op de werving van studenten. 

 De infrastructuur voor een goed onderzoeksklimaat is nog niet op orde; de wetenschappelijke 

standaarden (methoden en kwaliteitsnormen) voor vormen van praktijkgericht onderzoek zijn nog 

niet uitgekristalliseerd, er is onduidelijkheid over de (gewenste) output en twijfel of er voldoende 

kritische massa is aan gekwalificeerd personeel binnen onderzoekseenheden. Men wil soms teveel 

met te weinig mensen, waardoor een verbrokkeld beeld ontstaat. 

                                                      
1  Er zijn twee grote commerciële aanbieders van CRIS-pakketten: PURE en Converis. Bij de beslissing van betrokken 

universiteiten speelt mee dat sommige Universitaire Medische Centra al met één van deze pakketten werken. 
2  Dit onderzoek was niet gericht op het nauwgezet in kaart brengen van de perceptie van de relevantie van het 

onderzoek aan hogescholen. Het weergegeven commentaar hoeft daarom niet representatief te zijn voor hoe elders 
tegen het hbo wordt aangekeken. 
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 De onderzoekscultuur binnen hogescholen is nog veelal in ontwikkeling. Er zijn twijfels aan de 

consistente kwaliteit van producten en van lectoren en er wordt gesignaleerd dat er ruimte is voor 

hobbyisme. Daartegenover staat weinig aandacht voor onderzoeksverantwoording. Voor sommige 

geïnterviewden is het onduidelijk waarop lectoren precies worden afgerekend. 

 Een belangrijk zorgpunt is dat er soms te weinig verbinding vanuit het onderzoek met het onderwijs 

wordt gezien. Door veel respondenten is opgemerkt dat de meerwaarde van het praktijkgericht 

onderzoek bovenal ligt in de bijdrage aan en verbinding met het onderwijs. 

 Er wordt soms onvoldoende eigenheid van het onderzoek in het hbo gezien. De hogescholen moeten 

deels nog hun natuurlijke positie in de kennisketen vinden en bezetten. 

 

Het bovenstaande betreft de scepsis die nu nog leeft maar die op veel plekken binnen het hbo achterhaald 

kan zijn. Niettemin is het aannemelijk dat een landelijk informatiesysteem gebaat is bij een gelijktijdige 

brede kwaliteitsslag in het praktijkgerichte onderzoek. De opzet van een landelijk formatiesysteem kan 

daarbij een belangrijk wederkerig effect hebben op de kwaliteit en de afbakening van het praktijkgerichte 

onderzoek: heldere afspraken over indicatoren, definities en kengetallen ten behoeve van de 

informatieverzameling kunnen immers een sturende en disciplinerende werking hebben voor onderzoekers 

in het hbo. 

2.4.2 Waarde van praktijkgericht onderzoek wordt gezien 

Tegelijkertijd is er de overtuiging bij veel betrokkenen dat het onderzoek binnen het hbo van grote waarde 

is (kan zijn) voor de kwaliteit van het hbo. De relatie tussen praktijkgericht onderzoek en de kwaliteit van 

het hbo werkt op verschillende manieren door. In de interviews werd hierover het volgende opgemerkt: 

 

 de mogelijkheid van onderzoek doen trekt hoogwaardig (gepromoveerd) personeel aan; 

 de onderzoekstaak biedt een nieuwe, uitdagende leeromgeving voor studenten; 

 praktijkgericht onderzoek verstevigt de banden van de hogeschool met de beroepspraktijk; 

 praktijkgericht onderzoek leidt tot onderwijsinnovatie via de innovatie en kennis van de 

beroepspraktijk; 

 onderzoek verstevigt de banden van hogescholen met andere kennisinstellingen en positioneert de 

hogescholen binnen de kennisketen; 

 onderzoek doen is goed voor het imago van het hbo. 

 

Om de scepsis over en de onbekendheid met het praktijkgerichte onderzoek tegen te gaan, zijn 

aansprekende kengetallen en praktijkvoorbeelden nodig. Het ontbreekt nu echter aan duidelijke, landelijke 

kengetallen die inzichtelijk maken wat de meerwaarde en de kwaliteit zijn van het hbo-onderzoek. Die 

meerwaarde kan volgens geïnterviewden liggen op drie terreinen: 

 

1. kennistoevoeging (wetenschap); 

2. toepassing in het werkveld (innovatie beroepspraktijk); 

3. onderwijsvernieuwing (vertaling beroepspraktijk in het onderwijscurriculum). 

 

Op landelijk niveau beperkt het overzicht zich nu tot data over aantallen onderzoekers en beschikbare 

middelen. Overige informatie over het hbo-onderzoek betreft specifieke delen (zoals RAAK-projecten) of 

aspecten (zoals het studentenoordeel over het onderzoek), is anekdotisch of geldt alleen voor een bepaald 

domein. Het kan een meerwaarde hebben om de informatie vanuit de beschikbare externe bronnen beter 

te verbinden tot een landelijk beeld van of overzicht over het praktijkgericht onderzoek, zodat op 

hoofdlijnen naar externe belanghebbenden en belangstellenden zichtbaar gemaakt kan worden wat de 

status is van het huidige praktijkgericht onderzoek. Daarbij speelt mee dat de doorontwikkeling van 

landelijke databanken (de HBO Kennisbank en de lectorenbank) op onderdelen stilstaat en die databanken 

thans geen volledig inzicht bieden in de onderzoeksoutput van het hbo noch in de relevante 

onderzoeksnetwerken binnen het hbo. In de hoofdstukken hierna gaan we hier nader op in. 
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2.4.3 Geen gezamenlijk beeld van begrippen en indicatoren 

Bij het verzamelen van onderzoeksinformatie in het hbo – met name bij de interne bronnen – speelt 

verder dat er momenteel geen duidelijk, landelijk gedragen beeld is van begrippen, definities en 

indicatoren die uitgangspunt kunnen zijn bij de interne informatieverzameling binnen hogescholen. Zo is er 

geen duidelijke, scherpe afbakening van wat de relevante output is van het praktijkgerichte onderzoek in 

het hbo. Ook is er behoefte aan duidelijke, hanteerbare indicatoren die de impact (de valorisatie) van het 

praktijkgerichte onderzoek in beeld brengen. In het gehele hoger onderwijs is momenteel een discussie 

gaande over geschikte valorisatie-indicatoren. Voor de opzet van een landelijk informatiesysteem voor het 

praktijkgericht onderzoek is van belang dat discussies over definities en relevante indicatoren op goede 

wijze gevoerd worden en binnen afzienbare tijd tot bruikbare conclusies leiden. 

2.5 Conclusie: behoefte aan afstemming en bepaling gezamenlijke lijn groeit 

Het hbo staat op het vlak van onderzoeksinformatie op een keerpunt. Bij afzonderlijke hogescholen is 

zichtbaar dat men worstelt met de managementinformatie op het terrein van onderzoek. Het verzamelen 

daarvan is veelal handwerk waarbij de benodigde informatie door veel verschillende personen moet 

worden aangedragen, mede waardoor er weinig garantie is op uniformiteit en vergelijkbaarheid. De 

interne informatieverzameling binnen hogescholen is al met al nu vaak weinig optimaal en weinig efficiënt 

georganiseerd en mede daardoor ook niet optimaal verbonden met de verschillende outlets. Door middel 

van digitale tools (een CRIS) is het mogelijk de interne informatieverzameling binnen een hogeschool zo 

op te zetten dat de verschillende outlets beter en directer worden bediend. De (gecoördineerde) inzet van 

zo’n CRIS is daardoor een belangrijke factor voor een landelijk informatiesysteem op middellange termijn. 

Op landelijk niveau is er op korte termijn al veel behoefte aan een goed communiceerbaar verhaal over de 

meerwaarde van het praktijkgerichte onderzoek. Ook de beschikbare externe bronnen zijn nu echter in 

geringe mate verbonden. Op landelijk niveau is nu een beperkt beeld van het praktijkgerichte onderzoek. 

De beschikbare informatie lijkt thans niet optimaal verbonden ten behoeve van een breder landelijk beeld 

van of overzicht over het praktijkgericht onderzoek. 

De actuele inzet van een groep hogescholen op een eigen CRIS is een geschikte gelegenheid om 

verschillende informatiebehoeften en verschillende begrippen en indicatoren op elkaar af te stemmen 

vanuit een gemeenschappelijke visie op een landelijk samenhangend informatiesysteem voor het 

onderzoek. Het voorliggende onderzoek heeft dan ook mede als doel om te verkennen op welke wijze 

initiatieven optimaal op elkaar afgestemd kunnen worden, zodat wederzijdse versterking optreedt.
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3 Algemene eisen aan een landelijk informatiesysteem onderzoek 

3.1 Accentverschillen op verschillende niveaus 

Zoals gezegd, benaderen we dit onderzoek vanuit een samenhangende blik op een landelijk 

informatiesysteem voor praktijkgericht onderzoek in het hbo. De continuïteit en robuustheid van 

informatieverzameling is gebaat bij een nauwe aansluiting van doelstellingen en informatiebehoeften in de 

verschillende delen van de informatieketen. Anders gezegd: alleen als alle betrokkenen het nut van de 

informatieverzameling inzien voor de eigen organisatie, is er reëel uitzicht op een betrouwbare, continue, 

actuele en volledige informatievoorziening. Dat levert wel enkele uitdagingen op, omdat de belangen en 

informatiebehoeften op de verschillende niveaus niet helemaal overlappen en accentverschillen kennen. 

 

 

 

Figuur 3.1: Informatiebehoefte op de verschillende niveaus 

3.2 Algemene kwaliteitseisen 

In een informatiesysteem is idealiter het inzicht per variabele compleet en actueel zodat bijvoorbeeld per 

onderzoeker een volledige lijst van publicaties of van expertisegebieden is te genereren. De vindbaarheid 

van objecten en ontsluitingsmogelijkheden ten behoeve van rapportages dienen vanzelfsprekend optimaal 

te zijn. Dit vergt dat de labels en de onderlinge uitwisselbaarheid hiervan op orde zijn. Objecten behoren 

op een uniforme manier gelabeld te worden, waarbij elk label gericht is op een specifiek kenmerk van het 

object, zoals titel, auteur, onderwijsniveau, type product of sleutelwoorden. Als deze metadata op 

objectniveau voor alle objecten op dezelfde manier ingevuld worden, ontstaat een overzichtelijke structuur 

waarin objecten makkelijk gevonden kunnen worden. Dat vergt uiteraard landelijke afspraken en discipline 

bij de vulling van het informatiesysteem. Ook de kwaliteit van de labels en het detailniveau vergt veel 

aandacht. Bij het ontsluiten van informatie is bovenal veel aandacht voor sleutelwoorden (in de 

beschrijving van de inhoud, de doelgroep en de gebruikswaarde) van essentieel belang. Als 

sleutelwoorden tekortschieten of niet consistent worden ingevuld, schaadt dit de gebruikswaarde van het 

informatiesysteem als geheel. Voor het succes van een landelijk informatiesysteem zijn dus bovenal goede 

afspraken over invulprotocollen en discipline bij de vulling van belang. 

 

In tabel 3.1 is een aantal (kwaliteits)eisen opgesomd die van toepassing zijn op informatiesystemen. 

 

•Ontsluiting, 
netwerk en 
bruikbaarheid 

•Ontsluiting, 
profilering en 
netwerk 

 

 

•Verantwoording 
en sturing 

 

 

•Verantwoording 
en lobby 

HBO-raad Hogeschool 
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afnemers 

(bedrijven, 
onderwijs) 

Onder-
zoekers 
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Tabel 3.1: (Kwaliteits)eisen voor bronnen, indicatoren en consolidatieprocedures 

Criterium Omschrijving 

Actualiteit De informatie dient actueel te zijn, zo mogelijk van recente datum en herhaaldelijk ververst 
te worden.  

Detailniveau Waar mogelijk dienen de bronnen informatie te bevatten die zorgt voor uitsplitsing tot het 
grootst mogelijke detailniveau. 

Spreiding, dekking, 
representativiteit 

De informatie moet alle sectoren van het hbo, instellingen, doelen en doelgroepen 
bestrijken. 

(Bron)betrouwbaarheid De informatie moet bij voorkeur gebaseerd zijn op een openbaar gepubliceerde bron dan 
wel direct afkomstig zijn van bevoegde personen/instanties. 

(Bron)beschikbaarheid Privacyaspecten moeten zijn geregeld, kosten verbonden aan gebruik van bronnen dienen 
helder te zijn en afgedekt. 

Robuustheid/continuïteit  De stabiliteit van de inhoud van de bron in de loop van de tijd dient gewaarborgd te zijn 

Evenwichtigheid, 
onafhankelijkheid 

Informatie kan niet eenzijdig zijn of door vooroordelen vertekend. 

Gezaghebbendheid, 
legitimiteit 

Legitimiteit en gezag worden ontleend aan de kwaliteit (in brede zin) van de opgenomen 
informatie en aan de kwaliteit en transparantie van het proces waarmee die informatie is 
verzameld en geconsolideerd. 

Transparantie en 
gedocumenteerdheid 

De herkomst en de verwerking van de informatie dient transparant te zijnen actuele 
documentatie op het gebied van gegevens en verwerkingsprocessen te bevatten.  

Bruikbaarheid en 
relevantie voor gebruikers  

Informatie dient relevante gegevens te verschaffen die bruikbaar zijn voor de doelstelling 
en de doelgroepen waarvoor de informatie verzameld wordt. 

3.3 Europees datamodel voor een CRIS: CERIF 

In een landelijk informatiesysteem heeft, zoals gezegd, de informatieverzameling binnen hogescholen, op 

termijn bij voorkeur via een CRIS, een belangrijke plek als mogelijk directe voeding van verschillende 

outlets. Bij de opzet van een CRIS is het relevant dat binnen de Europese Unie de standaard CERIF 

(Common European Research Information Format) is ontwikkeld. CERIF is een standaardmodel voor de 

verzameling, het beheer en de uitwisseling van onderzoeksinformatie en heeft als kerneenheden in de 

datastructuur: ‘onderzoekers’, ‘organisaties’, ‘projecten’, ‘output’ en ‘financiering’. CERIF is de basis voor 

de meeste CRIS-sen die instellingen in Nederland en Europa gebruiken, maar er is geen verplichting om 

CERIF te gebruiken. CERIF-systemen kunnen via een interface ook gekoppeld worden aan non-CERIF 

systemen. De werkgroep van SURF en hogescholen die momenteel werkt aan een CRIS voor het hbo gaat 

uit van de CERIF standaard bij de aanbesteding van de CRIS. 

 

Een belangrijk punt van aandacht hierbij is dat CERIF in de basis een model is dat nadruk legt op de 

telfunctie in plaats van op de ontsluitingsfunctie3. Dat wil zeggen dat het datamodel primair geschikt is om 

binnen of tussen instellingen geaggregeerde kengetallen over aantallen onderzoekers en publicaties en 

dergelijke te genereren. CERIF is niet expliciet opgezet vanuit oogpunt van wetenschapscommunicatie of 

vanuit de doelstellingen van individuele kennisvragers. De datastructuur van CERIF geeft weliswaar ruimte 

om verrijkte data toe te voegen, maar dat vergt dan wel nadere aandacht en afspraken. Dat betekent dat 

een CRIS die CERIF-proof is niet zonder meer een sleutelrol kan vervullen binnen een bredere 

informatiebehoefte in een landelijk samenhangend informatiesysteem. Het vergt nadere afspraken opdat 

vanuit een CRIS de verschillende outlets optimaal kunnen worden bediend. 

                                                      
3  Een essentieel onderscheid bij informatiesystemen is dat tussen de telfunctie en de ontsluitingsfunctie. Voor 

onderzoekers en kennisgebruikers is de kennisontsluiting vooral belangrijk. Voor hen is optimale vindbaarheid, een 
goede beschrijving en verdere inhoudelijke informatie (onderzoeksaanpak, netwerken, samenwerkingspartners, 
etc.) van belang, evenals informatie over de kwaliteit, de bruikbaarheid en de doelgroep van afzonderlijke 
kennisproducten. Ten behoeve van de sturing en verantwoording is de telfunctie belangrijk, dat wil zeggen dat 
geaggregeerde informatie genereerbaar is, bijvoorbeeld het optellen van aantallen publicaties of een totaaloverzicht 
van de impact van het onderzoek. Bijvoorbeeld METIS van de Nederlandse universiteiten heeft een duidelijke 
nadruk op de telfunctie en is niet (primair) opgezet vanuit een bredere communicatiedoelstelling en vervult 
daardoor voor netwerkfuncties een zeer beperkte rol. Uitdaging is om de uiteenlopende functies te combineren ten 
behoeve van een optimale bruikbaarheid. Dat vergt in elk geval dat in de CRIS ook verrijkte informatie wordt 
opgenomen en ontsloten, die nodig is ten behoeve van de wetenschapscommunicatie en netwerkfuncties. 
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3.4 Overige uitgangspunten en voorwaarden bij informatiesystemen 

In de interviews zijn in aanvulling op het bovenstaande diverse algemene uitgangspunten benoemd bij de 

verbetering van vooral de interne informatieverzameling over het praktijkgerichte onderzoek. 

 

 Geen informatie binnen hogescholen laten verzamelen die door de verzamelaar zelf als niet of minder 

nuttig wordt gezien. 

 Er is bij sturings- en verantwoordingsinformatie een duidelijke behoefte aan een beperkt aantal 

kernindicatoren (een dashboard) waardoor snel een overzichtelijk beeld ontstaat van de stand van 

zaken. In een landelijke informatiesysteem is een uitdaging dat andere outlets, met name 

databanken en een digitale almanak ten behoeve van netwerkfuncties, wel meer en rijkere informatie 

en indicatoren vergen. 

 Data moeten optimaal koppelbaar zijn, zoveel mogelijk streven naar eenmalige gegevensuitvraag. 

 De gebruiksvriendelijkheid voor de invuller is van groot belang. Zeker als in de toekomst van 

onderzoekers wordt gevraagd om rijkere en heldere informatie over het onderzoek in te voeren, 

dient dit te worden ondersteund met scholing of trainingen en duidelijke instructie. 

 Gevraagde informatie moet gemakkelijk en eenduidig in te voeren zijn; begrippen en definities 

dienen eenduidig en uniform te zijn. 

 De gebruiksvriendelijkheid voor degene die rapportages moet opstellen binnen de hogeschool is 

eveneens belangrijk; een gebruiksvriendelijke rapportagemodule is daarom een vereiste. 

 Het informatiesysteem binnen een hogeschool dient flexibel te zijn, dat wil zeggen aanpasbaar aan 

de eigen informatiebehoeften van een hogeschool. 

 De aansluitingsmogelijkheden op andere relevante informatiesystemen, zoals de 

personeelsadministratie ten behoeve van persoonsgegevens en andere CRIS-sen, moet goed 

geregeld zijn. 

 

Gevoeligheden bij het uitwisselen van data betreffen vooral de actualiteit en de onderlinge 

vergelijkbaarheid van data. Het is de keuze van betrokken partijen om uit te maken in hoeverre (voor welk 

indicatoren) en op welk niveau compleetheid en koppelbaarheid gewenst zijn. De benodigde inspanningen 

en kosten om een volledig en actueel informatiesysteem (lokaal en landelijk) te hebben en te 

onderhouden versus de opbrengsten en effecten van die inspanningen zijn daarin uiteraard van belang.
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4 Toegankelijkheid publicaties en andere kennisproducten 

Als eerste pijler of outlet van een landelijk informatiesysteem voor het praktijkgerichte onderzoek 

behandelen we in dit hoofdstuk de landelijke ontsluiting van concrete kennisproducten in het hbo. 

4.1 Stand van zaken 

Ontsluiting van kennisproducten in het hbo gaat landelijk nu via de HBO Kennisbank en ook via 

www.lectoren.nl (de site waar lectoren hun kennisproducten kunnen tonen). Voor specifieke producten en 

projecten, zoals RAAK-projecten en ZonMW-projecten, zijn er ook de daarmee verbonden websites, zoals 

van de Stichting Innovatie Alliantie (SIA). De voeding van de HBO Kennisbank gaat via de repositories van 

de hogescholen. De repository wordt door de hogeschool beheerd en die is ook verantwoordelijk voor de 

inhoud en bepaalt welke data doorgeleverd worden naar landelijke kennisbanken. 

De HBO Kennisbank is gestart in 2006 en is de afgelopen jaren verder ontwikkeld en verbeterd, onder 

meer qua gebruiksvriendelijkheid door het introduceren van een nieuwe upload-tool. Vanuit de HBO 

Kennisbank wordt weer de website www.lectoren.nl (mede) gevoed, die informatie bevat over lectoren en 

hun kennisproducten. De websites bieden zoekfuncties voor specifieke producten, thema’s en auteurs. De 

publicaties van lectoren worden via de HBO Kennisbank ook toegevoegd aan Narcis, de nationale portal 

voor wetenschappelijk onderzoek. 

4.2 Kennisbank niet volledig, functionaliteit niet optimaal 

De HBO Kennisbank heeft zeker een functie, maar niet alle hogescholen doen mee en in de interviews is 

aangegeven dat niet alle deelnemende hogescholen de Kennisbank (via de eigen repository) even goed 

vullen. Ook de vulling van www.lectoren.nl c.q. de lectorenbank is niet volledig, ook niet na actieve 

navulling vanuit de HBO-raad. Bovendien bevatten de landelijke databanken enkel de open access 

publicaties. Er is daardoor geen compleet overzicht van alle kennisproducten van hogescholen. Ook ligt er 

een sterk accent op schriftelijke publicaties. Andere vormen van kennisoverdracht (zoals workshops, 

powerpoints en lezingen) en andere producten zoals protocollen zijn in de Kennisbank minder goed 

vertegenwoordigd. Ook betreft het merendeel van de producten in de Kennisbank scripties van studenten.  

Verder ontbreken in de HBO-kennisbank duidelijke kwaliteitseisen of -indicatoren ten aanzien van de 

opgenomen kennisproducten4 evenals heldere informatie over de doelgroep en de toepasbaarheid van 

kennisproducten.  

Omdat www.lectoren.nl potentieel een bredere rol kan vervullen bij het bieden van inzicht in wie waarmee 

bezig is in het hbo, gaan we in paragraaf 5.2 in op de ontwikkelingsmogelijkheden van deze website. 

Databanken vooral functioneel voor hbo zelf 

Een belangrijke kanttekening bij de Kennisbank is verder dat de gebruikersgroep ‘bedrijven en 

kennisafnemers’ door de huidige opzet niet optimaal bereikt wordt. Hiervoor is al aangegeven dat de 

zoekfunctionaliteit niet optimaal is waardoor een ondernemer die voor een bepaalde vraag toepasbare 

kennis zoekt, kan vastlopen. In de interviews is bovendien aangegeven dat ondernemers ook niet geneigd 

zijn te zoeken in dit type databanken ten behoeve van specifieke kennisvragen. De Kennisbank heeft 

daardoor nu vooral een functie voor het hbo-veld zelf. Kennisoverdracht naar bedrijven gaat veelal veel 

directer, via praktische samenwerking in toepassingsgericht onderzoek en door actieve kennisverspreiding 

via lezingen en artikelen in goed gelezen (vak)tijdschriften. Mogelijkheden om de kennis in de Kennisbank 

beter over het voetlicht te krijgen is door de vindbaarheid via zoekmachines te verbeteren, de beschrijving 

                                                      
4  Bijvoorbeeld bij de bachelor en master thesissen, die een groot deel van de Kennisbank beslaan, is niet duidelijk  

wat de beoordeling van het werkstuk was.  

http://www.lectoren.nl/
http://www.lectoren.nl/
http://www.lectoren.nl/
http://www.lectoren.nl/
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van de praktische relevantie voor gebruikers meer nadruk te geven en door (specifieke producten van) de 

HBO Kennisbank te linken aan bijvoorbeeld branche- of vakspecifieke websites waardoor de zichtbaarheid 

toeneemt. 

4.3 Toekomst 

De beperkingen van de HBO Kennisbank zijn in belangrijke mate verbonden met de beperkingen bij de 

interne informatieverzameling binnen hogescholen. Vulling van de HBO Kennisbank gebeurt immers vanuit 

de repositories van de deelnemende hogescholen. Als hogescholen de beschikking hebben over een CRIS 

kan bij voorkeur de vulling van de instellingsrepository via de CRIS gaan; bij de universiteiten fungeert de 

CRIS (METIS) als invoertool voor de repository. Zodra hogescholen ook meer verrijkte informatie via hun 

repository aanleveren, kan ook de functionaliteit en het informatiegehalte van de HBO Kennisbank 

verbeteren. Het is een stap vooruit als alle kennisproducten een plek krijgen in de HBO Kennisbank. Dit 

vergt dat de metadata over niet-open-access producten ook doorgekoppeld worden. Op korte termijn kan 

voor een completer beeld de HBO Kennisbank vanuit externe bronnen, zoals de RAAK-projectenbank, 

worden aangevuld met relevante projecten en producten. Doordat hogescholen penvoerder zijn van RAAK-

projecten en andere gesubsidieerde projecten, zou bij een volledige vulling van de Kennisbank vanuit 

hogescholen, deze aanvulling vanuit externe bronnen in principe niet nodig zijn. Wel is het 

aanbevelenswaardig om de beschrijvingen en labelling van RAAK-projecten en -producten af te stemmen 

met de beschrijving en labelling van de overige kennisproducten binnen hogescholen. Dit om te 

voorkomen dat er verschillende beschrijvingen worden gehanteerd. Bij een afgestemde werkwijze ontstaat 

ook een meer eenduidige aanpak binnen hogescholen. Onderzoekers kunnen dan voor eigen of 

gesubsidieerde projecten een uniform format hanteren en de data één keer invoeren, waarna de data 

richting Kennisbank en/of bijvoorbeeld de RAAK-projectenbank gaat. 

Zoals gezegd worden thans de publicaties van lectoren die in de HBO Kennisbank staan, ook opgenomen 

in Narcis. In de interviews is diverse keren aangegeven dat op termijn het wenselijk is om een 

gezamenlijke portal voor het onderzoek in Nederland te hebben, waarin zowel het fundamenteel 

wetenschappelijk als het praktijkgerichte onderzoek dat voldoet aan daaraan te stellen criteria, wordt 

opgenomen. Zo’n gezamenlijke portal doet ook recht aan de door een aantal geïnterviewden beschreven 

ketenbenadering van onderzoek, waarbij de kennisketen grosso modo loopt van fundamenteel 

wetenschappelijk (theoretisch) onderzoek tot toepassingsgericht onderzoek. Een gezamenlijke portal biedt 

gelegenheid om het praktijkgerichte onderzoek van de hogescholen op die keten te positioneren.        

 

Ontwikkelmogelijkheden zijn hiermee: 

 

 De deelname aan de HBO Kennisbank verbreden tot alle hogescholen. 

 Zodra hogescholen werken met een CRIS kan ook de vulling en uniformiteit in vulling van de 

Kennisbank verbeteren: dit vergt wel afspraken over invulprotocollen en meer discipline bij de 

vulling. Door in de CRIS een breed palet aan output te registreren kan ook de vulling van de 

Kennisbank op dit punt verbeteren. 

 Naast de open access publicaties ook de overige publicatiegegevens uit de CRIS doorkoppelen, zodat 

een completer beeld ontstaat van alle hbo-kennisproducten. 

 De functionaliteit van landelijke databanken vergt aandacht; door een verbeterde labelling en 

semantiek kan de zoekfunctie verbeteren. 

 Ontwikkeling en invoering van een uniforme project- en productomschrijving voor de eigen en de 

gesubsidieerde projecten zoals RAAK-projecten. 

 Een verbeterd inzicht in de toepasbaarheid en de relevantie naar type gebruikers (wetenschap, 

bedrijven, onderwijs) is gewenst; dit dient dan wel aan de basis (binnen hogescholen – op termijn – 

in de CRIS) geregistreerd te worden en vergt dus ook op dit punt afspraken. 

 Verbetering van de vindbaarheid en zichtbaarheid van kennisproducten door de HBO Kennisbank 

vaker/actiever te linken aan bijvoorbeeld branche- of vakspecifieke websites. 
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 De website van de HBO Kennisbank zelf dient aangepast te worden aan de nieuwe functionaliteiten; 

dit vergt een investering in de ontwikkel- en beheerfunctie. 

 Op termijn is een gezamenlijke portal voor het wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek een 

goede gedachte. Dit vergt nadere afspraken over de opzet hiervan, zoals de wijze waarop 

onderscheid wordt gemaakt tussen typen onderzoek en typen output en eisen die aan op te nemen 

producten kunnen worden gesteld.       
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5 Inzicht in de infrastructuur van het hbo-onderzoek 

Als tweede pijler van een landelijk informatiesysteem behandelen we in dit hoofdstuk het inzicht in een 

landelijk netwerk van onderzoekers in het hbo en in wie waarmee bezig is. 

5.1 Stand van zaken 

In de interviews is aangegeven dat er in het hbo geen goed overzicht is van waarmee onderzoekers en 

kenniscentra bezig zijn, met wie ze samenwerken en dergelijke. De HBO Kennisbank en met name de 

lectorenbank vervullen daarin nu een functie. Er is in het veld en bij partners van het hbo echter behoefte 

aan een breder inzicht in het kennisnetwerk, aan een soort almanak of register dat informatie bevat over 

bijvoorbeeld de thema’s die worden onderzocht, wie daarbij betrokken zijn en welke reputatie (kwaliteit) 

de betrokken onderzoekers hebben.  

 

Er is verder aangegeven dat ook meer inzicht gewenst is in het onderzoeksprofiel van hogescholen: op 

welke terreinen blinkt een hogeschool uit? Ook inzicht in de betrokkenheid van het hbo bij onderzoek in de 

topsectoren en de samenwerking met andere kennisinstituten in de kennisketen is in dit opzicht van 

belang. In zo’n almanak zouden ook casussen kunnen worden opgenomen die illustratief zijn voor de 

kwaliteit van een lectoraat of kenniscentrum. In de interviews is aangegeven dat het hbo met zo’n 

almanak ook uitstraalt dat ze maatschappelijk iets kunnen betekenen. Er is in dit kader ook behoefte aan 

normen en garanties voor kwaliteit.  

 

Het is duidelijk dat een flink deel van de hiervoor beschreven scepsis over het praktijkgericht onderzoek 

bestreden kan worden met aansprekende informatie over het praktijkgerichte onderzoek, inclusief 

aansprekende voorbeelden van onderzoek. In de interviews is op dit punt opgemerkt dat het in de 

communicatie belangrijk is om vast te houden aan de natuurlijke plek van het hbo, als ‘afmaker’ in de 

kennisketen die loopt van fundamenteel-theoretisch onderzoek tot feitelijke toepassing. Bepleit is om de 

eigenheid van het hbo-onderzoek centraal stellen en het hbo een zichtbare en duidelijke plek te geven in 

de kennisketen. Hogescholen moeten daarbij ook verhelderen wat hun toegevoegde waarde is in de 

kennisketen en voor de topsectoren en hoe bijvoorbeeld de Centres of Expertise daar weer bij passen. 

5.2 Lectorenbank als mogelijke spil 

In 2006 is met de publicatie Lectoren bij hogescholen (HBO-raad / Lectorenplatform, 2006) een aanzet 

gedaan tot een almanak waarin de lectoren in Nederland samenhangend in beeld komen. Daartoe zijn 

lectoren geordend op een vijftal hoofdthema’s en daarbinnen op circa 50 deelthema’s. Ook zijn er 

overzichten per hogeschool en per regio gemaakt. Het was de bedoeling om de informatie uit de papieren 

editie up-to-date te houden via www.lectoren.nl. Deze website heeft daarna zeker een ontwikkeling 

doorgemaakt, maar biedt momenteel geen volledig inzicht in het onderzoeksnetwerk dat het hbo vormt.  

 

De website biedt de mogelijkheid om per hogeschool en per kennisdomein lectoren te vinden. Per lector 

zijn vervolgens nadere gegevens (lectorenprofielen) te vinden, waaronder publicaties. De publicaties 

worden uit de HBO Kennisbank overgenomen (indien beschikbaar). De lectorenbank ontsluit alleen deze 

kennisproducten uit de Kennisbank en bevat geen eigen data over kennisproducten; www.lectoren.nl biedt 

nu geen goed overzicht van samenwerkingsverbanden of een landelijk inzicht in lopende, actuele 

onderzoekslijnen.  

 

  

http://www.lectoren.nl/
http://www.lectoren.nl/
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De vulling en de actualiteit van de website van is een aandachtspunt; de vulling is afhankelijk van de 

medewerking van de hogescholen en lectoren. Verder is bijvoorbeeld de ordening op het niveau van de 

lector mogelijk achterhaald nu hogescholen de onderzoeksportefeuille meer en meer organiseren in 

kenniscentra en/of Centres of Expertise waarin meerdere lectoren gebundeld samenwerken5. 

 

Bij de doorontwikkeling van www.lectoren.nl en/of de lectorenbank is een belangrijke factor dat met de 

recente opheffing van het Lectorenforum de lectorenbank min of meer eigenaarloos is geraakt. De HBO-

raad beheert nu de site, maar met beperkte middelen en nog zonder een duidelijk ontwikkelingsdoel. Al 

met al is een investering in de lectorenbank gewenst om het te maken tot een portal voor een goed inzicht 

in waarmee onderzoekend hbo bezig is. Een volledige kennisinfrastructuur voor het onderzoek bestaat 

daarbij idealiter uit onderling verbonden landelijke informatie over: 

 

 

Deze onderling verbonden informatie tezamen biedt een profiel van onderzoekend hbo. Het biedt 

bijvoorbeeld onderzoekers (van binnen en buiten het hbo) en kennisgebruikers de mogelijkheid om te 

vinden wat voor hen relevante onderzoeken en netwerken zijn. Voor instellingen biedt het inzicht in 

waarmee andere hogescholen bezig zijn en met wie ze samenwerken. Het overzicht ondersteunt hiermee 

netwerken in het onderzoek. Informatie over de outcome is daarbij interessant voor bestuurders en 

beleidsmakers, maar zeker ook voor potentiële gebruikers. Het kan bijvoorbeeld voor een ziekenhuis 

interessant zijn om te zien bij hoeveel (en eventueel welke) andere ziekenhuizen een bepaald 

kennisproduct zoals een behandelprotocol is toegepast. 

 

De bovenstaande structuur is verwant met de basisstructuur (zoals CERIF) die doorgaans voor een CRIS 

wordt aangehouden. Om een landelijk overzicht te verkrijgen, vergt dit wel dat vanuit een eventuele CRIS 

meer data wordt doorgekoppeld dan nu bijvoorbeeld bij de universiteiten vanuit METIS gebeurt. Ook stelt 

het nadere eisen aan hoe en welke gegevens precies worden ingevoerd in de CRIS en onderlinge 

afspraken om dat binnen alle hogescholen op dezelfde wijze te doen. 

 

 

 

                                                      
5  Dit raakt ook aan een opmerking in de interviews dat onderzoeksinformatie in het hbo bij voorkeur niet (of in elk 

geval minder dan in het wo) opgehangen zou moeten worden aan individuen en meer aan teams. Dit geeft 
uitdrukking aan het feit dat onderzoek en onderwijs in het hbo – meer dan in het wo – teamwerk is. In het 
informatiesysteem zouden in die visie teams/eenheden (kenniskringen en kenniscentra) de meer zichtbaar 
dragende elementen kunnen zijn en niet individuele onderzoekers.  

Onderzoekers 

Organisato-
rische 

eenheden  

Onderzoeks-
lijnen 

Onderzoeks-
output 

Onderzoeks-
opbrengsten 
(outcome) 

http://www.lectoren.nl/
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Gegevens die binnen hogescholen in samenhang (gekoppeld) ingevoerd zouden moeten worden en 

doorgekoppeld ten behoeve van een almanakfunctie van het onderzoek in het hbo, betreffen bijvoorbeeld: 

 

Element Indicator 

Onderzoekers  persoonlijke auteurscode (DAI) 
 instelling/vakgroep/kenniskring/kenniscentrum/Center of Expertise 
 functie/titel 
 expertisegebieden 
 betrokkenheid bij onderzoeksprogramma’s 
 output 

Organisatorische eenheden (vakgroepen, 
kenniscentra, kenniskringen, kenniskringen, 
Centre of Expertise) 

 verbonden onderzoekers 
 expertisegebieden 
 onderzoeksprogramma’s 

Onderzoekslijnen/projecten/programma’s 
 

 organisatorische eenheid 
 expertisegebied/domein/thema 
 doel (kennistoevoeging, innovatie beroepspraktijk, innovatie onderwijs) 
 betrokken onderzoekers en studenten 
 periode 
 samenwerkingspartners bedrijven/kennisinstellingen (duur en intensiteit 

samenwerking, regionale rol, topsectoren) 
 financiering (herkomst, omvang) 

Onderzoeksoutput 
 

 output (type, classificatie) 
 omschrijving inhoud, methoden 
 publicatie-/productgegevens (titel, auteur, uitgeverij, vindplaats, jaar, 

etc.) 
 expertisegebied 
 doelgroep/toepasbaarheid (wetenschappers, beroepspraktijk, onderwijs) 

Onderzoeksopbrengsten  outcome/valorisatie-indicatoren (nader te bepalen) 

 

Over verschillende van bovenstaande begrippen is in het hbo evenwel nog discussie mogelijk. Dat gaat 

bijvoorbeeld om: 

 

 Een omschrijving van expertisegebieden, domeinen of thema’s. Om dat uitwisselbaar te maken, zal 

elke onderzoeker zich dienen te conformeren aan dezelfde lijst van expertisegebieden. 

 Typering en classificatie van de output van hbo-onderzoekers. 

 Vaststelling van een basisset aan valorisatie-indicatoren. Voor het inzicht in waarmee onderzoekend 

hbo bezig is, volstaat mogelijk een beperkte set aan indicatoren die met name wat zegt over het 

gebruik van kennisproducten. Dat is voor gebruikers van de almanak interessante informatie. 

5.3 Toekomst 

 Als de hogescholen op termijn een CRIS hebben en deze gedisciplineerd bijhouden en deze tussen 

hogescholen ook gekoppeld zijn, is veel van de benodigde informatie voor een landelijk overzicht via 

de CRIS-sen potentieel beschikbaar. Dat vergt wel dat hogescholen inderdaad alle data invoeren die 

voor een landelijk register relevant zijn en dat die data ook wordt doorgekoppeld. 

 Op korte termijn, zo lang hogescholen geen CRIS hebben, is een alternatieve dataverzameling 

noodzakelijk. Oplossing kan zijn dat lectoren een uniform en helder beeld schetsen van het netwerk 

c.q. de onderzoeksinfrastructuur waarin zij opereren en de output daaraan relateren. Daarvoor is 

gewenst dat de data die lectoren nu aanleveren aan de lectorenbank kritisch wordt bekeken en waar 

nodig aangevuld. 

 Om de doorgekoppelde of aangeleverde data samen te voegen tot een helder en toegankelijk 

overzicht van ‘onderzoekend hbo’ is een actieve beheerfunctie noodzakelijk. Een partij zal zich 

verantwoordelijk moeten voelen voor het eventueel bewerken en ontsluiten van verzamelde 

informatie ten behoeve van een zo compleet mogelijk profiel van het praktijkgerichte onderzoek. 

Verdere ontwikkeling van www.lecoren.nl op dit punt vergt voldoende budget en betrokken 

eigenaarschap. De website is nu relatief verweesd na de opheffing van het lectorenforum. 

http://www.lecoren.nl/
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 Aansprekende casussen die illustratief zijn voor wat het hbo (per domein) aan onderzoek doet, 

kunnen het profiel van hbo-onderzoek aantrekkelijker/toegankelijker maken. Er is een aanpak nodig 

waarin aansprekende casussen ‘boven komen drijven’. Mogelijkheid is om de lectoren expliciet te 

vragen naar hun trotsproducten en daaruit een selectie te maken, onderscheiden naar bijvoorbeeld 

thema, branche of gebruikersgroep. 

 In het vorige hoofdstuk is al aangegeven dat Narcis verder uitgebouwd kan worden tot een 

gezamenlijke portal voor het wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. Een belangrijk 

aandachtspunt in de verdere ontwikkeling op termijn is dat er volgens een aantal geïnterviewden een 

streven moet zijn naar een breder inzicht in de onderzoeksketen en onderzoeksinfrastructuur in 

Nederland waarvan het hbo onderdeel is samen met de universiteiten en andere kennisinstellingen. 

Communicatief is het een duidelijk winstpunt als inderdaad het hbo een zichtbare en eigen plek krijgt 

in de kennisinfrastructuur. Het is hierbij al een winstpunt als de hogescholen in hun 

informatiesystemen aangeven in hoeverre zij samenwerken met andere onderzoeksinstituten 

waaronder universiteiten. In de interviews binnen en buiten het hbo-veld was er sprake van een 

duidelijke behoefte en ambitie om tot een inzicht in heel onderzoekend Nederland te komen. Het is 

echter evident dat dit nog de nodige afstemming en afspraken tussen hbo en wo en andere 

betrokken partijen zoals NWO en KNAW vergt. Aandachtspunt hierbij is dat bij de universiteiten de 

onderlinge uitwisseling van onderzoeksinformatie en het inzicht in onderzoeksnetwerken ook niet  

optimaal is.    
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6 Sturingsinformatie voor instellingen 

Als derde pijler van een landelijk informatiesysteem behandelen we in dit hoofdstuk de behoefte binnen 

hogescholen aan sturingsinformatie over het eigen onderzoek. 

6.1 Stand van zaken 

Door het ontbreken van een CRIS is het verzamelen van management- en sturingsinformatie over het 

onderzoek binnen hogescholen overwegend handwerk. Periodiek wordt door stafpersoneel aan onder 

meer lectoren gevraagd om een rapportage in te vullen over het onderzoek. Om dit te verbeteren werkt 

zoals gezegd de werkgroep van zeven hogescholen met SURF aan de aanbesteding van een CRIS voor 

hogescholen6. Een opzet waarin de uniformiteit en uitwisselbaarheid van data zijn geregeld, is daarin 

uitgangspunt. De deelnemende hogescholen willen ook inzicht in elkaars onderzoeksinformatie. 

Uitgangspunt is verder dat de CRIS in gezamenlijkheid beheerd wordt door de deelnemende hogescholen 

en dat er ook een gezamenlijke regievoering is. Verder zijn alle hogescholen welkom om toe te treden tot 

het consortium van CRIS-gebruikers. 

 

Omdat voor de aanbesteding van een CRIS een aparte werkgroep actief is, is het niet zinvol om in dit 

hoofdstuk uitgebreid in te gaan op technische eisen en te nemen stappen in dit proces. In dit rapport 

wordt een CRIS voor de hogescholen primair beschreven als een onderdeel (zij het een belangrijk) van 

een landelijk informatiesysteem voor het praktijkgerichte onderzoek. In dat kader geven we ook een 

aantal opmerkingen van randvoorwaardelijke aard weer, opdat een CRIS een optimale rol kan vervullen in 

een landelijk informatiesysteem. 

6.1.1 Veel behoefte aan een CRIS binnen het hbo 

Belangrijk gegeven is dat we in onze interviews bij afzonderlijke hogescholen een duidelijke behoefte aan 

een goede tool voor de onderzoeksinformatie hebben geconstateerd, ook buiten de werkgroep die 

momenteel aan een aanbesteding van een CRIS werkt. Inschatting is daarom dat minstens een groot deel 

van de hogescholen met de CRIS zal willen werken. De feitelijke deelname hangt uiteraard af van de 

exacte functionaliteit van de CRIS, het gebruiksgemak en de kosten die ermee gepaard gaan. Wat de 

kosten betreft speelt mee dat hogescholen nu veelal in hun begroting geen (grote) bedragen hebben 

uitgetrokken voor managementinformatie of verantwoording over onderzoek. De inschatting op basis van 

dit onderzoek is vooralsnog echter dat hogescholen met een CRIS ook lijken te kunnen besparen op hun 

onderzoeksinformatie door het efficiënter aan te pakken. In elk geval is er organisatie- en sturingswinst te 

behalen met een goede CRIS. In eerder onderzoek is ook geconstateerd dat CRIS-systemen waarschijnlijk 

kosteneffectief zijn, ook voor kleinere instellingen met een beperkte onderzoeksportefeuille, als het 

bestaande research information management system niet voldoet7. 

6.1.2 Repositories niet compleet gevuld, data algemeen 

In de interviews is aangegeven dat thans binnen hogescholen ook binnen de repositories niet alle 

kennisproducten worden ontsloten. Een deel van de onderzoekers binnen het hbo registreert niet of 

slechts een deel van de eigen output. In de interviews zijn hiervoor als oorzaken genoemd: 

 

                                                      
6  De zeven hogescholen zijn: Hogeschool Utrecht, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Saxion, Windesheim, 

Hanzehogeschool Groningen, InHolland en Hogeschool van Amsterdam.  
7  Bolton, S. The Business Case for the Adoption of a UK Standard for Research Information Interchange. Report to 

JISC. July 2010.  
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 sommige onderzoekers weten simpelweg niet hoe ze output moeten registreren; 

 sommige onderzoekers weten niet wat (en waarom) ze moeten registreren. 

 

Mede hierdoor stokt de vulling van de repository en zal – zonder veranderingen – ook de vulling op termijn 

van een eventuele CRIS niet volledig zijn. Omdat naar verwachting bij een CRIS van onderzoekers meer 

en rijkere informatie over het onderzoek zal worden gevraagd dan nu het geval is, is de medewerking en 

de vaardigheid van onderzoekers een kwetsbaar element. Het aanleveren van informatie moet gepaard 

gaan met een leerproces bij onderzoekers (training gericht op het aanleveren van ‘rijke’ data) in 

combinatie met meer coördinatie van en sturing op de datalevering binnen de hogeschool. In de huidige 

praktijk zijn de metadata over het onderzoek bovendien vaak te algemeen en daardoor weinigzeggend. In 

de interviews is aangegeven dat dit bijvoorbeeld geldt voor veel data die bij universiteiten in de CRIS 

(METIS) wordt ingevoerd. Bij een eventuele CRIS voor het hbo is daardoor veel aandacht nodig voor: 

 

 goed gebruik van sleutelwoorden; 

 goede, inhoudelijke beschrijvingen; 

 kwaliteitsindicatoren; 

 relevantie van data en output voor de gebruiker; 

 en training van de gebruikers van de CRIS. 

6.1.3 Gewenste indicatoren en kengetallen 

Uit de inventarisatie is gebleken dat de hogescholen en andere betrokken partijen nog geen 

uitgekristalliseerd beeld hebben van het geheel aan indicatoren dat relevant is voor de eigen, interne 

managementinformatie. Ook een voor een CRIS meest geschikte projecten- en productenstructuur is in 

het hbo nog niet uitontwikkeld. Het denkproces binnen hogescholen hierover is nog gaande. Het hbo 

worstelt daarbij nog met fundamentele vragen over wat precies hbo-onderzoek is, wat kan meetellen als 

output en hoe je het meetelt en omschrijft. De achtergrond hiervan is de grote diversiteit aan relevante 

output binnen hogescholen in vergelijking met de universiteiten. Daarbij geeft men aan dat het van 

essentieel belang is goed onderscheid te maken naar oriëntatie of doelgroep van een kennisproduct; dat 

bepaalt ook welke impactindicatoren van belang zijn. Te onderscheiden zijn: 

 

Onderzoek gericht op Output Voorbeeld van impactindicator(en) 

1. Kennis en ontwikkeling van 
wetenschap 

Veelal publicatie   Het aantal citaties 

2. Innovatie van de beroepspraktijk Niet altijd publicatie, maar 
bijvoorbeeld protocol 

 Het aantal bedrijven waarmee wordt 
samengewerkt 

 Het aantal bedrijven dat protocol 
overneemt 

 Start-ups/spin-offs 

3. Onderwijs(innovatie) Zelden publicatie, maar bijvoorbeeld 
leerplan of nieuwe minor 

 Het aantal ontwikkelde 
minors/modules door lectoren 

 Aantal studenten dat aan onderzoek 
meedoet 

 

Ook op landelijk niveau is het denkproces over indicatoren voor onderzoeksinput, -throughput en -output 

en over indicatoren voor valorisatie nog gaande8. Een gedragen lijst met (valorisatie)indicatoren is daarom 

nog niet te geven. Wel is vanuit de interviews het volgende hierover te zeggen. 

 

                                                      
8  Zie bijvoorbeeld ook de aanbiedingsbrief van Reviewcommissie Hoger onderwijs en onderzoek (d.d. 24 september 

2012): “Er is echter nog geen vastgestelde en door de betrokken partijen breed gedragen verzameling van 
indicatoren aangaande valorisatie. De ontwikkeling hiervan is nog in volle gang.” 
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 Hogescholen willen – naast de geijkte data over aantallen onderzoekers en output – goed kunnen 

volgen of men met het onderzoek op de goede lijn zit. Tevredenheid bij samenwerkingspartners en 

de duur van samenwerkingsrelaties zijn daarvoor kernindicatoren. De duur van samenwerking is door 

onderzoekers in een informatiesysteem in te voeren (start- en eventuele einddatum van een 

samenwerkingsrelatie); een indicator als ‘tevredenheid’ vergt uiteraard eerst aanvullend onderzoek. 

 De impact van het onderzoek op het onderwijs wordt door de geïnterviewden in het algemeen het 

meest belangrijk gevonden. Door de geïnterviewden wordt daarom het vaakst of de meeste waarde 

gehecht aan indicatoren die de opbrengsten van het onderzoek voor het onderwijs goed in beeld 

brengen. Dat betreft indicatoren als: betrokkenheid van lectoren bij het onderwijs (lesuren, colleges), 

het aantal ontwikkelde modules en het aantal studenten dat onderzoek doet. 

6.1.4 Balans in aantal indicatoren 

In de interviews is verder duidelijk geworden dat bij indicatoren gezocht moet worden naar een werkbare 

balans tussen informatiebehoeftes en de moeite die het kost om alle benodigde informatie te verzamelen. 

Er circuleren momenteel diverse lijsten met onderzoeksindicatoren die overlappen maar ook eigen 

accenten kennen. Het accent in die lijsten ligt vaak op valorisatie-indicatoren. We geven hieronder een 

samenvatting van indicatoren voor het praktijkgericht onderzoek die vanuit diverse hoek reeds gelden of 

voorgesteld zijn. 

 

1. HBO-raad (landelijke VKO-indicatoren) 

 middelen voor onderzoek naar herkomst; 

 personele inzet onderzoek naar soort personeel; 

 aantal bij RAAK-projecten betrokken bedrijven en instellingen 

 

2. Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek Hogescholen (VKO-indicatoren) 

 doorwerking van onderzoek in het onderwijs (curricula of verandering van opleidingsstructuren); 

 doorwerking van onderzoek op de professionalisering van de docenten/staf aan de instelling; 

 samenwerking met andere instellingen van hoger onderwijs; 

 samenwerking met bedrijven of instellingen; 

 publicaties en andere resultaten zoals lezingen (aantallen);     

 financiële resultaten/inkomsten. 

 

3. Prestatieafspraken hogescholen 

 middelen voor onderzoek naar herkomst; 

 personele inzet onderzoek naar soort personeel; 

 beoordeling kwaliteit output; 

 beoordeling outcome/impact. 

 

4. ERiC (Evaluation Research in Context) 

In het project EriC9 wordt voortgebouwd op het brancheprotocol kwaliteitszorg onderzoek voor het 

hbo en wordt onder meer onderscheid gemaakt tussen: 

 

 

                                                      
9  Het onderzoek dat universiteiten en hogescholen doen wordt meerjaarlijks beoordeeld door visitatiecommissies. 

Voor universiteiten geldt daarvoor sinds 2003 een gemeenschappelijk protocol, het Standard Evaluation Protocol 
(SEP). Voor het hbo is sinds 2009 het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO 2009-2015) van kracht, dat 
vergelijkbaar is met het SEP. Het project ERiC (Evaluation Research in Context) is gestart door organisaties die zich 
bezighouden met de kwaliteitszorg van onderzoek in het ho en richt zich op de evaluatie van de maatschappelijke 
relevantie van onderzoek. Als aanvulling op het BKO en het SEP is in 2010 de ‘Handreiking evaluatie van 
maatschappelijke relevantie van wetenschappelijk onderzoek’ opgesteld.  
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 verspreiding van kennis (publicaties en andere vormen van output voor gebruikers); 

 interesse van stakeholders (aantal onderzoekers met relevante praktijkervaring in de sector(en) 

waar het onderzoeksprogramma zich op richt; samenwerking met anderen; inkomsten); 

 impact en gebruik van resultaten (inkomsten specifiek door gebruik van resultaten, zoals 

licenties; zichtbaarheid in publiek debat, publieke media, rankings). 

 

5. U-map/U-multirank 

 personele inzet onderzoek naar soort personeel; 

 publicaties en andere resultaten zoals lezingen (aantallen); 

 interdisciplinair onderzoek; 

 onderzoekssamenwerking met (regionale) bedrijven; 

 aantal (co-)patenten; 

 aantal start-ups (bedrijven); 

 citaties; 

 financiële resultaten/inkomsten naar bronnen. 

 

6. OCW-notitie Valorisatie-indicatoren 

 inzicht in de inzet van financiële middelen voor valorisatie; 

 inzicht in de faciliteiten en inspanningen (input) gericht op valorisatie. 

 

7. Groslijst valorisatie-indicatoren HBO-raad10 

 aantal R&D-contracten met bedrijven en instellingen; 

 aantal consultancycontracten met bedrijven en instellingen; 

 aantal RAAK-projecten; 

 aantal awards/prijzen; 

 aantal patenten (aangevraagd/toegekend); 

 aantal licentieovereenkomsten; 

 aantal spin-offs; 

 financiële resultaten/inkomsten uit onderzoek; 

 samenwerking met andere instellingen van hoger onderwijs; 

 samenwerking met bedrijven of instellingen; 

 doorwerking van onderzoek in het onderwijs (curricula of verandering van opleidingsstructuren); 

 aantal publicaties (incl. aantal gezamenlijke publicaties met anderen); 

 personele inzet onderzoek naar soort personeel (aantal studenten betrokken bij onderzoek); 

 publicaties en andere resultaten zoals lezingen (aantal trainingen en workshops, artefacten, 

adviezen, modellen, presentaties etc. in de beroepspraktijk); 

 aantal start-ups. 

 

8. Aanbiedingsbrief Reviewcommissie Hoger onderwijs en onderzoek september 2012): 

De reviewcommissie legt bij valorisatie in het hbo accent op: 

 aantal lectoren en/of het aantal bij onderzoek betrokken docenten en studenten; 

 de (onderzoeks)samenwerking en coproductie met bedrijven en publieke instellingen; 

 aantal beroepsgerichte (onderzoeks)publicaties (en andere output); 

 omvang van de derde geldstroom (financiering vanuit ‘de beroepspraktijk’); 

 oprichting van Centres of Expertise en van daaruit betrokkenheid bij topsectoren; 

 betrokkenheid bij ‘innovatiecontracten’. 

                                                      
10  Bron: notitie HBO-raad Indicatoren kennisvalorisatie – consultatiedocument voor VKO contacten en HON, december 

2012. Alleen de direct met onderzoek te linken indicatoren zijn overgenomen.  
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6.1.5 Gemeenschappelijke lijn in indicatoren 

Uit de bovenstaande benaderingen van (valorisatie)indicatoren is een gemeenschappelijk lijn te halen. Dat 

betreft de volgende indicatoren: 

 

 personele inzet (wordt reeds binnen alle hogescholen in beeld gebracht); 

 financiële middelen (idem); 

 output, naar type en soort; 

 inzicht in de samenwerking met bedrijven en (kennis)instellingen (aantal en type instellingen 

waarmee wordt samengewerkt, duur van de samenwerking); 

 doorwerking van onderzoek in het onderwijs (aantal bij onderzoek betrokken studenten, ontwikkelde 

modules, colleges verzorgd door lectoren). 

 

Binnen de HBO-raad is recent afgesproken dat vooralsnog geen gemeenschappelijke lijst van valorisatie-

indicatoren wordt gehanteerd en dat elke hogeschool hiermee afzonderlijk aan de slag kan. Op termijn 

van ongeveer een jaar wordt bezien of hierin een gezamenlijke lijn zit, die bron kan zijn voor een basisset. 

Voor een basisset aan indicatoren en kengetallen in een CRIS die bij voorkeur door alle hogescholen wordt 

gebruikt, is uiteraard van belang dat op termijn een gezamenlijke lijn wordt vastgesteld.   

6.1.6 Oog voor balans: geen publicatiedrift uitlokken 

Zoals eerder opgemerkt kan de opzet van een landelijk formatiesysteem een belangrijk wederkerig effect 

hebben op de kwaliteit en de afbakening van het praktijkgerichte onderzoek. Heldere afspraken over 

indicatoren, definities en kengetallen ten behoeve van de informatieverzameling hebben immers naar 

verwachting een sturende en disciplinerende werking voor onderzoekers in het hbo-veld. Dit schetst 

tegelijkertijd ook een risico van informatiesystemen: onderzoekers kunnen zich ook teveel gaan richten op 

datgene waarop de focus ligt. Een sterke nadruk op publicaties bijvoorbeeld kan een publicatiedrift bij 

onderzoekers in het hbo uitlokken. Het is zeer de vraag of het praktijkgerichte onderzoek daarmee is 

gediend. Het is daarom noodzakelijk dat een goede balans wordt gevonden in de informatieverzameling 

en sturingsinformatie en dat er geen ongewenste sturing ontstaat op een bepaald type output. 

6.2 Toekomst 

Bij het feitelijk gebruik van een CRIS ten behoeve van een landelijk systeem is het van belang dat er een 

basis is die voor alle hogescholen hetzelfde is, zodat een grondslag ontstaat voor benchmark, landelijke 

kengetallen en een landelijk overzicht van onderzoekend hbo. Bovendien moet de via de CRIS verzamelde 

informatie idealiter geschikt zijn voor verspreiding via alle vier de onderscheiden outlets. Bij een CRIS is er 

de voor de hand liggende neiging om vooral te kijken naar de dienstbaarheid voor de interne 

sturingsinformatie. 

 

Aandachtspunten zijn verder: 

 

 Een volledige deelname van alle hogescholen dient uiteindelijk het doel te zijn. 

 Een goede rapportagemodule is essentieel. Gemeld wordt dat het invoeren van data in systemen 

vaak wel gaat, maar dat het ophalen en analyseren van data voor rapportages vaak lastiger is. 

 De CRIS moet een grote variatie toelaten in de registratie van bijvoorbeeld type en soort 

praktijkgericht onderzoek. In potentie moet alle denkbare informatie over het onderzoek in te passen 

zijn in de CRIS, ook valorisatie-indicatoren. Elke hogeschool dient ook eigen keuzes te kunnen maken 

in indicatoren en invulvelden, bovenop een landelijke basisset. Elke hogeschool heeft een eigen 

behoefte aan sturingsinformatie. 

 De administratieve belasting moet zo laag mogelijk gehouden worden door alleen die informatie in 

de basisset van de CRIS op te nemen die hogescholen zelf interessant vinden. 
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 Sommige informatie is lastig (direct) te verwerken. Er kan bijvoorbeeld lange tijd zitten tussen output 

en outcome. De vraag is ook wie bijhoudt of impactinformatie in de CRIS is ingevoerd. Dat vergt 

coördinatie en regie op instellingsniveau. Er is dan ook een coördinator op instellingsniveau nodig die 

de vulling van de CRIS stimuleert, controleert en toeziet op de navulling van informatie. Ook kan die 

coördinator er op toezien dat de datastructuur goed en volledig wordt nagevolgd en up-to-date is 

(d.w.z. koppeling van onderzoekers aan eenheden aan onderzoeksprogramma’s aan 

samenwerkingspartners etc.). Ook heeft de coördinator een rol in de landelijke afstemming en regie 

(zie hierna). Het is de inschatting dat voor een hogeschool één (parttime) CRIS-medewerker 

voldoende is om een CRIS bij te houden en rapportages te genereren, gelet op de relatief kleine 

omvang van de onderzoeksportefeuille binnen hogescholen. 

 Het beheer van een (gekoppeld) systeem van CRIS-sen is een belangrijk aandachtspunt. Om de 

vergelijkbaarheid en uitwisselbaarheid te handhaven is afstemming en samenwerking onontbeerlijk. 

Voor de hogescholen die gebruik maken van een CRIS is daarom een landelijke regie- of 

coördinatiestructuur nodig die een sturende rol heeft op het vlak van beheer, de uitvoering, de 

eventuele landelijke ontsluiting en koppeling, en de ontwikkeling van het systeem. 

 In het vorige hoofdstuk is al aangegeven dat een aantal gesprekspartners ook het belang heeft 

benadrukt van een verbinding met de informatiesystemen van de universiteiten. Het voordeel 

daarvan is dat de positie van het hbo in de gehele kennisketen beter zichtbaar wordt. Wel dient de 

eigenheid van het hbo centraal te staan. In het hbo is vaak output relevant die in het wo juist als 

weinig relevant wordt gezien. Het heeft daarom vooral meerwaarde als de informatiesystemen voor 

hbo en wo elkaar kunnen aanvullen in een kennisketen. De complexiteit bij de koppeling met het wo 

is wel dat het wo op dit moment eerder dreigt achter te lopen bij het hbo dan omgekeerd. Zoals 

eerder gemeld, zijn de METIS-systemen in het wo nu niet gekoppeld en is uniformiteit in vulling van 

de universitaire CRIS-sen gering. Mogelijk kan het lopende initiatief in het hbo ook het wo-veld tot 

betere samenwerking en uitwisseling brengen. 

 De discussie over definities en outputvormen dient snel afgerond te worden. Het begrippenkader van 

de CRIS dient ook uniform en voor iedereen toepasselijk te zijn. Dit vergt bijvoorbeeld dat er 

afspraken zijn welke organisatorische eenheden leidend zijn in de datastructuur van de CRIS 

(kenniskringen of kenniscentra of wat anders). Er is bij hogescholen behoefte aan handvatten voor 

het goed in beeld brengen van onderzoek en de onderzoekstructuur. De inbedding van de SIA in 

NWO en de omvorming van de SIA tot regieorgaan voor het praktijkgericht onderzoek geeft een kans 

om vanuit die hoek de discussie te versnellen. In de interviews is bepleit om op korte termijn een 

werkgroep van SIA, HBO-raad en vertegenwoordigers van hogescholen voorstellen te laten doen 

over eenduidige begrippen en kaders voor het toegepaste onderzoek. In het veld is veel steun geuit 

voor een trekkende rol van de HBO-raad op dit vlak. 

 Voor het succes van een CRIS en daarmee voor het bredere informatiesysteem voor het 

praktijkgerichte onderzoek, is het essentieel dat er een leerproces bij onderzoekers in gang gezet 

wordt met betrekking tot het aanleveren van (kwalitatieve en samenhangende) informatie en 

metadata over onderzoek. Onderzoekers dienen getraind te worden in het beknopt weergeven van 

informatie over het onderzoek op een dusdanige manier dat het voor verschillende doelgroepen, 

outlets en gebruikers van een informatiesysteem leesbare, relevante en bruikbare inzichten over het 

onderzoek oplevert.  

 Zo lang er geen CRIS wordt gehanteerd, is ook bij de huidige interne verzameling van 

onderzoeksinformatie het evenzeer van belang dat betrokken onderzoekers worden getraind in het 

adequaat (en op uniforme c.q. vergelijkbare wijze) aanleveren van onderzoeksinformatie.
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7 Lobby-informatie, communicatie en verantwoording op landelijk 

niveau 

Als laatste pijler van een landelijk informatiesysteem behandelen we in dit hoofdstuk de behoefte bij de 

HBO-raad en andere landelijke partijen aan informatie over het onderzoek in het hbo. 

7.1 Stand van zaken 

In de interviews is gesignaleerd dat de buitenwereld weinig weet van het hbo-onderzoek. Veelal is zelfs 

onbekend dat hogescholen überhaupt onderzoek doen. Dat betekent dat het hbo in de algemene 

voorlichting nog een flinke slag heeft te slaan. Zorgelijk is ook dat ook bij degenen die wel weet hebben 

van het onderzoek in het hbo er nogal eens (forse) scepsis bestaat. In hoofdstuk 5 is hierover aangeven 

dat een register of almanak voor het hbo-onderzoek een belangrijke rol kan hebben in het zichtbaar en 

inzichtelijk maken van het praktijkgerichte onderzoek. In dit hoofdstuk staat centraal hoe de HBO-raad 

met aansprekende landelijke kengetallen en andere informatie in algemene zin duidelijk kan maken wat de 

waarde is van het praktijkgericht onderzoek in het hbo. Hiervoor maken we in dit hoofdstuk een 

onderscheid tussen de korte termijn en de langere termijn en tussen de informatie die hogescholen intern 

verzamelen en de externe bronnen voor een landelijk beeld. 

7.1.1 Huidige landelijke informatie 

De HBO-raad beschikt nu over een beperkte set aan indicatoren voor het praktijkgerichte onderzoek, die 

met name is ontleend aan de Visitatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO) en aan de SIA (RAAK-

projecten). De HBO-raad publiceert hierover in factsheets en in een brancherapportage onderzoek. 

In april 2010 heeft de HBO-raad voor het laatst een factsheet over het praktijkgericht onderzoek 

uitgebracht11. Deze factsheet bevat naast enkele casussen en achtergronden de volgende cijfers: 

 

 aantal lectoren per domein; 

 aantal RAAK-projecten per regeling en per sector; 

 aantal bij RAAK-projecten betrokken mkb-bedrijven en publieke instellingen; 

 voorbeelden van resultaten van RAAk-mkb-projecten; 

 gebruik van innovatiesubsidies door bij RAAK-projecten betrokken bedrijven; 

 onderzoeksmiddelen hogescholen naar herkomst (lumpsum, RAAK, overig). 

 

In 2010 heeft de HBO-raad een brancherapportage onderzoek 2009-2010 ‘Onderzoek aan hogescholen’ 

uitgebracht12. Die uitgave bevat een aantal met de factsheet vergelijkbare cijfers, enkele 

praktijkvoorbeelden en uitleg over het praktijkgerichte onderzoek en de kwaliteitszorg voor het onderzoek 

in het hbo. Naast de HBO-raad is de belangrijkste landelijke bron voor inhoudelijke informatie over het 

praktijkgerichte onderzoek de SIA-website c.q. de RAAK-projectenbank. 

7.1.2 Behoefte aan landelijke informatie 

Er is bij de geïnterviewden veel behoefte aan (meer) landelijke kengetallen en beelden die de meerwaarde 

van het hbo-onderzoek weergeven. Ook OCW onderkent dat er behoefte is aan meer informatie.  

Bij OCW heeft men bovenal behoefte aan landelijke kengetallen die de brede meerwaarde van het hbo-

onderzoek weergeven, dus zowel de impact op bedrijven (toepassing) als (vooral ook) op de kwaliteit van 

het onderwijs.  

                                                      
11  Feiten en cijfers. Praktijkgericht onderzoek door hogescholen, HBO-raad, april 2010.  
12  Zie: http://www.hbo-raad.nl/onderzoek?filter=2013  

http://www.hbo-raad.nl/onderzoek?filter=2013
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Door veel geïnterviewden wordt de impact van het praktijkgerichte onderzoek op het onderwijs 

belangrijker geacht dan de impact op de beroepspraktijk. Het gaat in die visie in het hbo bovenal om goed 

onderwijs. Het opleiden van ‘reflective practioners’ via onderzoekstrajecten waarin ook studenten 

deelnemen, is een belangrijke route waarin onderzoek het onderwijs versterkt en tot beter inzetbare 

beroepskrachten leidt. 

 

Voor wat betreft de impact op de beroepspraktijk en de kennistoevoeging is in de interviews enerzijds 

benadrukt dat het hbo nog onvoldoende in beeld is als afmaker in de kennisketen. De hogescholen doen 

wel onderzoek, maar worden veelal niet gezien als (volwaardig) onderdeel van de (toegepaste) 

wetenschap. In bestaande overzichten van het onderzoek in Nederland wordt het hbo ook niet of 

nauwelijks meegenomen13. De bijzondere positie van het hbo in de kennisketen komt aldus nu niet goed 

naar voren. Anderzijds is door geïnterviewden ook aangegeven dat het hbo als geheel nog geen heldere 

keuzes maakt én communiceert in wat men nu echt is en wil zijn. De onderzoekspoot is in het algemeen 

nog in ontwikkeling. Nog niet uitgekristalliseerde keuzes en posities in het kennislandschap verhinderen 

een heldere communicatie over het praktijkgerichte onderzoek. Daarentegen is door geïnterviewden ook 

aangegeven dat het geven van een antwoord op de kernvraag wat hbo-onderzoek precies is, de diversiteit 

aan kennisontwikkeling die nu in het hbo optreedt niet onnodig mag belemmeren. Het zijn dit soort 

dilemma’s met soms onverenigbare doelstellingen, die de ontwikkeling van en communicatie over het 

praktijkgericht onderzoek belemmeren. 

7.1.3 Bereidheid tot transparantie is groot bij hogescholen 

Positief is dat uit de gesprekken blijkt dat de bereidheid bij hogescholen tot transparantie en het delen van 

informatie groot is. Professionalisering van de dataverzameling en – op termijn – de introductie van een 

CRIS in het hbo kan daarmee een flinke boost geven aan een gezamenlijk datawarehouse voor onderzoek, 

die door de HBO-raad kan worden benut in landelijke communicatie over praktijkgericht onderzoek. 

 

Relevante indicatoren voor een landelijk beeld die in de interviews zijn genoemd, zijn: 

 

 het aantal lectoren (aanstellingsomvang, personele unies met bijv. universiteit); 

 het aantal studenten en docenten dat aan onderzoek doet of onderzoeksvaardigheden leert (en 

eventueel de tevredenheid van studenten hier over); 

 netwerken en samenwerkingspartners (en eventueel tevredenheid bij hen over samenwerking); 

 deelname in kennisketens waarin ook universiteiten zitten en de betrokkenheid bij topsectoren; 

 cofinanciering (toont betrokkenheid van externe partners); 

 eventueel: succes in het verkrijgen van (Europese) onderzoekssubsidies; 

 in beeld brengen soort en type output en de waarde daarvan (via casussen en voorbeelden). 

7.1.4 Praktijkgericht onderzoek heeft context nodig 

Veel geïnterviewden stelden zich terughoudend op als het ging over de nadruk op aantallen publicaties en 

dergelijke op landelijk niveau (i.e. kwantitatief beeld van de output). In de interviews is meermaals 

opgemerkt dat alleen kengetallen en cijfers op dit vlak weinig zeggen over (de variëteit van) het 

praktijkgerichte onderzoek en daardoor een beperkte gebruikswaarde hebben als lobby-informatie. Dat 

staat in contrast met de transparantie over de outcome van academische onderzoek die doorgaans wordt 

gemeten aan de hand van het aantal publicaties in nader gespecificeerde internationaal toptijdschriften.  

                                                      
13  Tekenend is bijvoorbeeld de geringe aandacht die het praktijkgericht onderzoek krijgt in de OCW-notitie Het 

Nederlandse Wetenschapssysteem – institutioneel overzicht (OCW, april 2012). Ook in de tweejaarlijkse publicatie 
Wetenschaps, Technologie & Innovatie Indicatoren (www.wti2.nl) is het hbo, in vergelijking met de universiteiten, 
vrijwel onzichtbaar. Basale kengetallen over het praktijkgericht onderzoek (middelen, fte’s, aantal gepromoveerden) 
ontbreken geheel. 
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In het hbo is die output via toptijdschriften er veelal niet en heeft de output context en toelichting nodig. 

Aansprekende voorbeelden en casussen kunnen hierbij een belangrijkere rol spelen dan aantallen. 

7.2 Korte termijn aanpak versus langere termijn 

Op langere termijn is het ideaalbeeld dat op landelijk niveau een groot deel van de gewenste lobby-

informatie ontsloten kan worden via een netwerk van CRIS-sen bij hogescholen. In het gunstigste geval 

zal het evenwel nog enkele jaren duren voordat de meeste of alle hogescholen over een CRIS beschikken. 

De informatiebehoefte op landelijk niveau speelt echter nu reeds. Vraag van de HBO-raad is daarom ook 

hoe op korte termijn het landelijk beeld kan worden verbeterd. Daarvoor zijn de volgende aanpakken 

denkbaar: 

 

 ophalen van aansprekende casussen vanuit hogescholen; 

 afspraken over de uniformering van de periodieke (handmatige) verzameling van 

onderzoeksinformatie binnen hogescholen en over uitwisseling daarvan (interne bronnen); 

 koppeling van informatie uit externe bronnen tot een landelijk beeld. 

 

Indien het mogelijk is afspraken te maken met betrokken data-eigenaren tot levering van een dataset op 

het basis-aggregatieniveau kan met deze informatie een database gebouwd worden14. Vanuit verschillende 

bronnen is het mogelijk om een relationele database te vervaardigen met gegevens over PGO. Deze 

informatie dient onderling koppelbaar te zijn en direct geschikt te zijn voor rapportages of factsheets. Op 

deze wijze kan de HBO-raad op de korte termijn beschikken over lobby-informatie tot het moment dat er 

meer en rijkere informatie vanuit de instellingen beschikbaar komt. Voorbeelden van aggregatie zijn: 

personen, programma’s, projecten of onderzoeken, hogescholen of andere meer specifieke organisatie-

eenheden. Dit is in het navolgende verder uitgewerkt. 

7.2.1 Ophalen van casussen 

Hiervoor is al aangegeven dat voor het ophalen van casussen afspraken gemaakt kunnen worden met 

lectoren, kenniskringen of kenniscentra over het aanleveren van trotsproducten. Dit zou bijvoorbeeld 

mogelijk zijn via een formulier op internet waarop lectoren één voorbeeldproject aan de hand van een 

aantal indicatoren en volgens een vaste structuur kunnen beschrijven. Daarnaast kan geput worden uit 

bestaande good practices. Zo heeft ZonMW (de organisatie die maatschappelijk relevant onderzoek in de 

gezondheidssector subsidieert) op haar website twee vormen van good practices. Ten eerste gaat dat om 

het onderdeel Parelproject van ZonMW. Daaronder vallen de door ZonMW gesubsidieerde projecten die: 

 

 duidelijk aansluiten bij een actuele ontwikkeling in de gezondheidszorg; 

 waarbij er sprake is van samenwerking met verschillende partijen; 

 waarvan de resultaten in het oog springen; 

 en waarvan de resultaten goed zijn te implementeren in de praktijk. 

 

Daarnaast is er op de website van ZonMW aandacht voor Goede voorbeelden praktijkgericht onderzoek. 

Dat gaat om projecten die: 

 

 met overtuiging laten zien dat wetenschap en praktijk samen kunnen gaan; 

 inspirerend zijn; 

 en die illustratief zijn hoe wetenschappelijk onderzoek op korte termijn kan leiden tot oplossingen of 

innovaties in de gezondheidszorg. 

                                                      
14  Voor een voorbeeld van een dergelijke database waarin informatie uit uiteenlopende bronnen verzameld, 

geconsolideerd en samengevoegd wordt tot een database is de Studiekeuzedatabase (zie 
www.studiekeuzeinformatie.nl). 
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Ook op de website van de SIA zijn goede voorbeelden te vinden, onder de naam Ervaringen uit de praktijk 

en Projecten in de spotlight en Project van de maand. Op de SIA-website wordt niet duidelijk welke 

criteria daaraan ten grondslag liggen. 

 

Naast de mogelijkheid om van deze websites goede voorbeelden over te nemen, biedt de algemene 

omschrijving van wat goede voorbeelden zijn door bijvoorbeeld ZonMW een basis om voor het gehele 

praktijkgerichte onderzoek criteria te ontwikkelen aan de hand waarvan goede voorbeelden kunnen 

worden geselecteerd. 

 

Een bijzondere mogelijkheid om aandacht te vragen voor goede voorbeelden en bovendien een geschikte 

manier om aansprekende casussen op te sporen, is via het uitreiken van prijzen voor goede projecten. Zo 

kent de SIA de RAAK-award. In het recente verleden bestond ook een prijs voor het beste praktijkgerichte 

onderzoek van het lectorenforum. Een belangrijk voordeel van prijzen is bovendien dat er een impuls is 

om criteria te ontwikkelen voor wat een onderscheidend product is binnen het hbo of branches of 

sectoren. 

7.2.2 Uitwisseling sturingsinformatie hogescholen 

Zolang hogescholen nog geen CRIS hebben, zal de interne verzameling van onderzoeksinformatie in 

belangrijke mate nog handwerk blijven. Uit ons onderzoek bleek dat de vragenlijsten waarmee intern de 

informatie wordt verzameld in ontwikkeling zijn en men ook openstaat voor uniformering van de 

informatieverzameling. Indien jaarlijks de interne rapportages – of delen daaruit – landelijk worden 

overgedragen, dan kan op die basis met een relatief beperkte inzet een landelijke rapportage worden 

samengesteld. Dit vergt uiteraard afspraken met hogescholen. 

7.2.3 Externe bronnen 

Er is vanuit externe bronnen reeds vrij veel informatie beschikbaar over het praktijkgericht onderzoek in 

het hbo. Die informatie is openbaar, maar wordt nu niet (volledig) samengevoegd ten behoeve van een 

landelijk beeld. Dit betreft in elk geval de volgende bronnen: 

Stichting Innovatie Alliantie (SIA) - RAAK-projectenbank 

De SIA is als uitvoerder van de RAAK-regelingen veruit de belangrijkste subsidieverstrekker voor het 

praktijkgerichte onderzoek bij hogescholen. Via de SIA is de volgende informatie beschikbaar: 

 

 De RAAK-projectenbank waarin alle lopende en afgesloten projecten, met een inhoudbeschrijving en 

informatie over de looptijd, consortiumleden en netwerk- en projectleden. De projectenbank bevat 

een zoekfunctie op trefwoorden en een filter op hogeschool, op het soort regeling en op status 

(lopend, afgesloten). 

 De SIA-website bevat geaggregeerde informatie over aantal projecten, aantal betrokken bedrijven, 

aantal betrokken hogescholen en aantal betrokken onderzoekers. 

 Kennisdeling geeft de SIA nader vorm met onder meer Thematische Impulsen. Met deze 

Thematische Impulsen wil SIA overleg en afstemming stimuleren tussen de lectoren en landelijke 

kennisnetwerken onderling en de beroepspraktijk. In het kader van de Impulsen bevraagt de SIA ook 

lectoren. Dat levert een (globaal) beeld op van thema’s en netwerken waarin hogescholen sterk 

vertegenwoordigd zijn en welke hogescholen dat betreft. 

  



37 - Naar een landelijk informatiesysteem voor het praktijkgericht onderzoek HBO 

Website ‘Centres of Expertise’ 

Op www.centresofexpertise.nl is een overzicht en een beschrijving beschikbaar van de Centres of 

Expertise. De businessplannen zijn eveneens beschikbaar. De feitelijke informatie daaruit is samen te 

vatten in overzichten. Ook zijn de Centres of Expertises potentieel geschikte bronnen voor goede 

voorbeelden van praktijkgericht onderzoek en aansprekende netwerken. 

Visitatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO) 

De visitatierapporten van VKO bevatten een rijke hoeveelheid aan vooral kwalitatieve data over de 

verschillende kenniskringen in het hbo. De beschikbare informatie is beperkt geschikt voor aggregatie naar 

landelijke kengetallen. Wel kan uit de verzameling van visitatierapporten een algemeen beeld worden 

samengesteld van de kwaliteit, van de kwaliteitszorg en van de speerpunten van onderzoekseenheden 

binnen het hbo. 

Overige subsidieverstrekkers zoals ZonMW 

Naast de SIA/RAAK zijn er nog enkele subsidiegevers zoals ZonMW met een geringer financieel belang 

voor het onderzoek in het hbo. ZonMW subsidieert projecten op terrein van de gezondheidszorg, 

waaronder ook projecten die nadrukkelijk praktijkgericht zijn, waarbij wordt samengewerkt met het hbo-

veld. De projectenbanken van ZonMW en andere subsidieverstrekkers bevatten daardoor ook 

projectbeschrijvingen, goede voorbeelden en overige data die relevant zijn voor een landelijk beeld van 

het onderzoek in het hbo.   

Nationale Studenten Enquête (NSE) 

De NSE is het jaarlijkse tevredenheidonderzoek onder alle studenten in het hoger onderwijs en bevat ook 

vragen over de waardering van het onderzoek in het hbo. Dit betreft de volgende vragen: 

 

Praktijkgericht onderzoek 

De volgende vragen gaan over het onderzoekend vermogen dat je binnen je opleiding opdoet. Geef aan hoe tevreden 
je bent over de mate waarin jou de volgende aspecten van onderzoekend vermogen worden aangeleerd: 
 
 Analytisch denken 
 Het kritisch beoordelen van praktijkgericht onderzoek 
 Het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek 
 Methoden en technieken van praktijkgericht onderzoek 

 
 

Dor de grote omvang van de NSE zijn in de analyse uitsplitsingen te maken naar een laag niveau van 

aggregatie (opleidingen). Door een koppeltabel te vervaardigen voor de onderlinge koppeling van 

organisatorische eenheden, domeinen en kenniscentra kunnen de oordelen op elk gewenst niveau 

ontsloten worden. Daarmee kan aan elke kenniskring ook het oordeel van studenten over het onderzoek 

worden gekoppeld. 

NVAO 

Bij de instellingstoets kwaliteitszorg komt onder andere aan de orde of de ‘instelling beschikt over 

adequaat beleid om de visie op de kwaliteit van het onderwijs te realiseren: verankering van onderzoek in 

het onderwijs en alsmede de verwevenheid tussen onderwijs en het (internationale) beroepenveld en 

vakgebied’. De gegevens zijn op instellingsniveau beschikbaar in de vorm van kwalitatieve beschrijvingen 

van de stand van zaken. Het is mogelijk deze gegevens te kwantificeren. De NVAO kijkt bij de 

instellingstoets  onder meer naar: 

 

http://www.centresofexpertise.nl/
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 de mate van ruimte en expertise om met het werkveld onderzoek uit te voeren; 

 de betrokkenheid van studenten bij onderzoek; 

 het onderzoekprofiel van de instelling; 

 participatie in regionale kennisinfrastructuur; 

 verwevenheid van onderzoek met het onderwijs; 

 promotietrajecten en lectoraten; 

 aantrekkelijkheid van de instelling als werkgever voor onderzoekers; 

 band met de beroepspraktijk. 

Informatie vanuit de lectorenbank en HBO Kennisbank 

Ten slotte bevatten uiteraard de bestaande HBO Kennisbank en de lectorenbank veel informatie over 

lectoren en kennisproducten. De beschikbare informatie is nu gericht op individuele kennisafnemers die 

gericht zoeken naar afzonderlijke producten of lectoren. Na bewerking van de data en in samenwerking 

met de beheerders van de Kennisbank en de lectorenbank is het mogelijk om ook geaggregeerde 

informatie te ontsluiten ten behoeve van een landelijk beeld. Deze gegevensbanken bevatten onder 

andere de volgende gegevens: 

 

 persoon; 

 lectoraat; 

 contactgegevens (email, adres, postcode, plaats); 

 regiokenmerken; 

 biografie (tekst); 

 collega's van hetzelfde lectoraat; 

 domein en subdomein; 

 type, stijl en opinie; 

 publicaties. 

7.2.4 Verzameling, consolidatie, database en rapportages 

De bovenstaande bronnen kunnen – samen met de bestaande landelijke informatie en de extra informatie 

die mogelijk door de instellingen vanuit hun interne managementinformatie kan worden aangeleverd – 

worden samengevoegd tot een database met verschillende tabellen die onderling gerelateerd zijn, van 

waaruit factsheets zijn te genereren. Van de gegevens zijn uiteenlopende niveaus beschikbaar. Daarom 

dient aanvullend een conversietabel te worden toegevoegd die zorgdraagt voor de conversies tussen de 

diverse aggregatieniveaus. Uiteraard vormt daarbij het niveau waarop de data beschikbaar zijn de basis. 

Zo zijn bijvoorbeeld de NVAO-gegevens (instellingstoets) beschikbaar op instellingsniveau, de 

studentoordelen van de NSE op opleidingsniveau, RAAK-gegevens op projectniveau, lectorengegevens op 

persoonsniveau. Bij de bestudering van de verschillende bronnen kwamen we de volgende 

aggregatieniveaus tegen: 

 

 personen; 

 hogeschool; 

 opleiding; 

 sector; 

 faculteit; 

 domein; 

 subdomein; 

 kenniskring/kenniscentrum; 

 center of expertise; 

 project/programma. 

 

mailto:Email#daan.andriessen@inholland.nl
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Mogelijkheid is om de gegevens te verrijken met reeds bestaande conversietabellen en databestanden die 

openbaar beschikbaar zijn (bijvoorbeeld regiokenmerken van het CBS, economische kenmerken van de 

regio, aanvullende organisatiekenmerken, instellingsgrootte, studentaantallen et cetera. In figuur 7.1 is bij 

wijze van voorbeeld aangegeven hoe een dergelijke database met gegevens uit diverse bronnen er qua 

structuur uit kan zien. 

 

 

Figuur 7.1: Voorbeeld van database met indicatoren voor PGO en de onderlinge relaties 
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Deze database is geschikt voor het vervaardigen van rapportages (online of hard copy) en eventueel te 

ontsluiten via een website. Bij aanvang zal de vulling van de project- en onderzoekskenmerken nog niet 

optimaal zijn; de totale structuur kan al wel vervaardigd worden. Langzamerhand zal de vulling verbeteren 

omdat gebruikers de meerwaarde van een dergelijke tool steeds meer zullen gaan inzien. De gegevens 

kunnen door het jaar heen ververst worden. In de database dient ook een verantwoordingtabel 

opgenomen te worden met de bronnen en de werkwijze, bijvoorbeeld: 

 

Indicator Aggregatie Bron Bewerking Datum 

Onderzoeksbudget Onderzoeksproject RAAK N.v.t. DD-MM-YYYY 

7.3 Toekomst 

 Uit de interviews blijkt een relatief grote ruimte voor de HBO-raad om het initiatief te nemen en een 

regie- en stimuleringsrol te vervullen op het gebied van het tot stand brengen en afronden van een 

brede discussie over onderzoeksinformatie. Er is behoefte om te komen tot gezamenlijk afspraken 

over (onder andere) een vast begrippenkader voor praktijkgericht onderzoek dat basis kan zijn voor 

vulling van een eventuele (lokale) CRIS en dat tevens op landelijk niveau relevante kengetallen 

oplevert. 

 Er dienen goed onderbouwde keuzes (afspraken) gemaakt te worden over welke informatie uit de 

CRIS kan worden doorgekoppeld naar een landelijke informatiesysteem. Er is zeker winst te behalen 

als de hogescholen hierin verder gaan dan de universiteiten die vanuit hun CRIS nu geen informatie 

delen. De scheiding tussen strategische sturingsinfo op instellingsniveau en de landelijke 

informatiebehoefte dient daarbij wel scherp gehouden te worden. 

 Voor de verbetering van de landelijke informatievoorziening hoeft de volledige introductie van een 

CRIS in het hbo niet afgewacht te worden. Ook nu verzamelen hogescholen onderzoeksinformatie, 

via vragenlijsten die met name bij lectoren worden uitgezet, die verder gaat dan het jaarlijks op te 

leveren ‘VKO-lijstje’ dat zich beperkt tot aantallen onderzoekers en beschikbare middelen. Voor zover 

die interne managementrapportages nog niet gedeeld worden, zouden die opgevraagd kunnen 

worden ten behoeve van een landelijke rapportage.  

 Ook kan daarbij aan hogescholen/lectoren gevraagd worden om ‘trotsproducten’ aan te leveren; 

succesvolle casussen die representatief zijn voor wat mogelijk is in het praktijkgericht onderzoek. 

 Zoals al bij de CRIS opgemerkt, is het beheer (en bestuur of regievoering) van een gekoppeld 

informatiesysteem, van waaruit ook landelijke rapportages worden gegenereerd een belangrijk 

aandachtspunt. De posities van afzonderlijke hogescholen, SURF, HBO-raad en andere partijen als de 

SIA dienen daarin te worden gemarkeerd. 

 Op korte termijn is raadzaam om alle reeds beschikbare onderzoeksinformatie uit zowel interne als 

externe bronnen te verzamelen en zodanig te structuren dat daaruit de gewenste landelijke 

informatie is te genereren. Dit is onder andere mogelijk met het vervaardigen van een database 

waarin alle reeds beschikbare informatie wordt verzameld, geconsolideerd en samengebracht met 

daarbij onderlinge relaties. Aangevuld met de actieve verzameling van aansprekende 

praktijkvoorbeelden kan dit op korte termijn reeds een verbeterd/uitgebreider beeld geven van het 

praktijkgericht onderzoek in het hbo. 
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8 Overzicht en samenvatting 

In dit hoofdstuk beantwoorden we de vragen die de HBO-raad heeft voorgelegd. De laatste vraag betreft 

de vraag naar een stappenplan en is apart uitgewerkt in hoofdstuk 9. Voor we de afzonderlijke vragen 

beantwoorden, schetsen we een algemeen beeld. 

8.1 Algemeen beeld uit het onderzoek 

Uit de interviews komt een tamelijk consistent beeld naar voren wat betreft de huidige en gewenste 

informatievoorziening over het onderzoek. Een aantal belangrijke conclusies op een rij: 

 

a. Hogescholen hebben behoefte aan een gestructureerde en uniforme aanpak van de interne 

onderzoeksinformatie en aan duidelijke handvatten/tools voor de omschrijving van input, throughput, 

output, de impact van onderzoek en van de onderzoek- en projectenstructuur. 

b. De gevarieerde groep gebruikers van informatie over praktijkgericht onderzoek signaleert dat de 

landelijke databanken niet optimaal zijn qua vulling en functionaliteit en dat het inzicht in de 

infrastructuur (wie is waarmee bezig) van het praktijkgericht onderzoek gering is. 

c. Op landelijk niveau is de beperkte geaggregeerde informatie (aantallen onderzoekers en 

onderzoeksmiddelen) onvoldoende om als lobby-informatie te dienen. 

d. Heldere informatie die de impact van het onderzoek op de beroepspraktijk en het onderwijs in beeld 

brengt en casussen die dit illustreren, zijn gewenst. 

 

 De CRIS die mogelijk de komende tijd in het hbo wordt geïntroduceerd, biedt kansen om die in de 

toekomst als basis te nemen voor een samenhangend informatiesysteem, mits bij de opzet en het gebruik 

van de CRIS rekening wordt gehouden met meerdere outlets, doelen en doelgroepen. Voor het succes van 

een landelijk gekoppeld systeem is echter wel een voorwaarde dat de informatiebehoeften en het 

gebruiksnut van de hogescholen leidend zijn. Onder die voorwaarden kan de introductie van een CRIS een 

scharnierpunt in het geheel zijn. Het goed invoeren van data over het onderzoek in de CRIS en het 

organiseren van outlets naar landelijke databanken, naar een landelijke almanakfunctie over het 

onderzoek en naar de HBO-raad ten behoeve van een landelijke rapportage, kan veel winst voor alle 

betrokkenen opleveren. 

 

Dit alles organiseren is echter een complex proces dat tijd, landelijke afspraken op meerdere vlakken en 

een leerproces in het hele hbo vergt. De praktijk bij de universiteiten is op dit punt geen lichtend 

voorbeeld voor het hbo; eerder is door geïnterviewden aangegeven dat de gang van zaken in het wo een 

voorbeeld is van hoe het niet moet.  

 

 Ook in de komende periode, nu een CRIS nog geen algemeen gebruikte tool is bij hogescholen, zijn er 

diverse mogelijkheden om de landelijke informatievoorziening over het onderzoek in het hbo te 

verbeteren. Twee hoofdstappen springen er daarbij uit: ten eerste dat de informatie die hogescholen nu 

intern verzamelen over het onderzoek vergelijkbaar/uniform wordt en wordt uitgewisseld ten behoeve van 

een landelijke rapportage. Ook kunnen hogescholen/lectoren aansprekende casussen aanmelden. Ten 

tweede kan uit de reeds beschikbare informatie (vanuit onder meer de externe bronnen) een completer 

beeld van het praktijkgerichte onderzoek in het hbo worden samengesteld.         
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8.2 Beantwoording van de onderzoeksvragen 

 

(1) Waar liggen de informatiebehoeftes van verschillende partijen, waaronder de specifieke 

informatiebehoefte van de HBO-raad? 

 

Bij de verschillende partijen onderscheiden we de volgende informatiebehoeften: 

 

Hogescholen willen betere en actuele sturingsinformatie om te kunnen beoordelen of men met de 

onderzoeksagenda op de goede weg is. Bepalend is daarbij de impact van het onderzoek op de 

beroepspraktijk (economische valorisatie) en op de onderwijspraktijk. Bij de hogescholen is de verzameling 

van sturingsinformatie nog duidelijk een proces in ontwikkeling, zowel inhoudelijk als procesmatig: 

 

 indicatoren zijn intern veelal in ontwikkeling; 

 voor de eigen sturingsinformatie volstaat een beperkt aantal kernindicatoren (dashboard); 

 verzameling en ontsluiting van data is nog grotendeels handwerk; 

 er is behoefte aan een goede tool op instellingsniveau en handvaten voor de informatieverzameling; 

 er is behoefte aan duidelijkheid over begrippen en kernindicatoren; 

 er is behoefte aan eigen ruimte om indicatoren toe te voegen; 

 er is bereidheid tot transparantie en het landelijk delen van onderzoeksinformatie. 

 

Gebruikers in brede zin (onderzoekers, media, publiek) willen bovenal inzicht in wie waarmee bezig is en 

wat dat oplevert. Belangrijk is dat voor verschillende groepen gebruikers de lat daarbij hoog ligt. Gesteld is 

in de interviews dat journalisten snel afhaken als ze de indruk hebben dat een informatiesysteem niet 

volledige of actuele informatie bevat. Voor onderzoekers (naast vullers uiteraard ook belangrijke 

gebruikers van een informatiesysteem) ligt de lat mogelijk nog hoger. Voor hen is naast compleetheid en 

actualiteit bijvoorbeeld ook inzicht in de kwaliteit van het werk en van het onderzoeksnetwerk belangrijk. 

Zonder kwalitatieve en inhoudelijke informatie heeft het systeem voor hen geen waarde als netwerktool. 

Voor kennistoepassers (beroepspraktijk, onderwijs) is inzicht in de doelgroep en toepasbaarheid van 

kennisproducten uiteraard belangrijk. 

Voor deze doelgroepen is nu het hbo-onderzoek niet goed zichtbaar en niet goed op waarde schatbaar. 

Het is nodig om te laten zien dat de kwaliteit van praktijkgericht onderzoek deugdelijk en relevant is. Een 

belangrijke ingang hiervoor is het duidelijker (zichtbaar) organiseren van het onderzoek in teams van 

lectoren/onderzoekers in kenniscentra of Centres of Expertise. Dit biedt een betere (en beter 

communiceerbare) basis voor samenhangende en goede onderzoeksprogramma’s met voldoende massa. 

Een informatiesysteem voor het praktijkgericht onderzoek zou moeten ontsluiten waar in die brede zin de 

kwaliteit zit en waar de relevante netwerken, onderzoekers, thema’s en expertises. 

 

Landelijke partijen – het Ministerie van OCW en HBO-raad – benadrukken de relatieve onbekendheid van 

het hbo-onderzoek en de kwetsbaarheid daarvan. Het al niet grote onderzoeksbudget van het hbo staat 

onder druk. De bestaande landelijke informatie en kengetallen worden onvoldoende geacht om een rol te 

spelen in de opiniebepaling. Bovenal is op landelijk/politiek niveau de meerwaarde van het onderzoek voor 

de onderwijskwaliteit een kernfactor. Daarnaast is de specifieke rol van het hbo in de kennisketen een 

kernfactor. Dat levert op dat er behoefte is aan: 

 

 kengetallen voor impact op het onderwijs; 

 kengetallen over omvang en opbrengsten onderzoek; 

 kengetallen over rol in de kennisketen: samenwerking met bedrijven, topsectoren, andere 

kennisinstituten, Centres of Expertise; 

 casussen/praktijkvoorbeelden om inzicht te bieden in relevant praktijkgericht onderzoek. 
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(2) Waar ligt de complementariteit van de informatiebehoeftes van die verschillende 

partijen? 

 

Er zijn ons inziens goede mogelijkheden om in het hbo een informatiesysteem voor het onderzoek op te 

zetten waarin de informatiebehoeftes onderling samenhangen en complementair zijn. In dat landelijk 

systeem heeft een CRIS voor de hogescholen een centrale plek. Hogescholen geven daarbij aan dat hun 

informatiebehoefte leidend dient te zijn. Informatie die zij binnen de eigen instelling ontsluiten ten 

behoeve van de eigen managementinformatie, dient de basis te zijn voor landelijke kengetallen. 

Inzicht in de infrastructuur van het hbo onderzoek wordt op alle niveaus en door alle partijen 

gewaardeerd. De benodigde informatie daarvoor dient ons inziens op termijn uit de CRIS-sen van 

hogescholen te komen. Het is bijna niet doenlijk om via navulling en actieve verzameling van informatie 

een volledig en actueel beeld te schetsen van waarmee onderzoekend hbo mee bezig is. Dat betekent dat 

bijvoorbeeld de vulling van www.lectoren.nl (of een opvolgende website) vanuit de lokale CRIS-sen goed 

geregeld moet zijn en ook dat meer data wordt doorgeleverd dan nu het geval is. 

 

(3) Welke gegevens zijn al beschikbaar en langs welke kanalen? 

 

 Publicatiegegevens en lectorgegevens zijn beschikbaar via de HBO Kennisbank en www.lectoren.nl.  

 Kengetallen over aantallen onderzoekers en onderzoeksmiddelen (de VKO-indicatoren) worden thans 

door de hogescholen aangeleverd bij de HBO-raad en zijn op de website van de HBO-raad 

beschikbaar.  

 Binnen hogescholen wordt in wisselende mate informatie over het eigen onderzoek verzameld.  

 De visitatierapporten in het kader van de kwaliteitszorg onderzoek hogescholen zijn beschikbaar via 

de website www.vkohogescholen.nl en bevatten kwalitatieve informatie over het onderzoek.  

 De RAAK-projectenbank en de projectenbanken van andere subsidiegevers bevatten informatie over 

gesubsidieerde onderzoeksprojecten in het hbo.  

 De Thematische Impulsen van de SIA bevatten informatie over onderzoeksthema’s en netwerken 

waarin hogescholen sterk vertegenwoordigd zijn en welke hogescholen dat betreft. 

 De Nationale Studenten Enquête (NSE) bevat oordelen van studenten over het onderzoek bij hun 

opleiding. 

 De visitatierapporten van de NVAO bevatten oordelen over de verankering van onderzoek in het 

onderwijs en de verwevenheid tussen onderwijs en het beroepenveld en vakgebied. 

 De website www.centresofexpertise.nl bevat een beschrijving van Centres of Expertise.  

 

(4) Waar ligt de ontwikkelvraag voor vervolgstappen van de ontsluiting van deze informatie 

precies? 

 

In de samenhangende opzet van een landelijke informatiesysteem hangt veel af van succesvolle 

introductie van een CRIS in het hbo. Bij een breed en goed gebruik daarvan, verbetert ook de vulling van 

de HBO Kennisbank, kan de almanakfunctie voor het praktijkgericht onderzoek worden geoptimaliseerd en 

is ook op landelijk niveau meer informatie te tonen. Wel zijn er hierbij nog forse ontwikkelvragen: 

 

 De onderlinge informatiefuncties hangen samen, alleen al omdat ze informatie vaak uit dezelfde 

bronnen aftappen. Voor de verdere ontwikkeling van de kennisontsluitingsfunctie via de HBO-

Kennisbank, de lectorenbank en/of Narcis is noodzakelijk vast te stellen hoe de relatie van deze 

websites is met het streven naar een bredere almanakfunctie, c.q. het inzicht in 

onderzoeksnetwerken en -knooppunten in Nederland. Mogelijkheid is dat er één portal ontstaat waar 

afzonderlijke kennisproducten te vinden zijn en die ook de bredere almanakfunctie invult. De 

combinatie van functies kan ook de ontsluiting van afzonderlijke producten verbeteren.        

 Afspraken zijn nodig over definities, indicatoren en invulprotocollen ten behoeve van de uniformiteit 

en uitwisselbaarheid van data. 

http://www.lectoren.nl/
http://www.lectoren.nl/
http://www.vkohogescholen.nl/
http://www.centresofexpertise.nl/
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 Afspraken zijn nodig over invoering van verrijkte informatie: toevoeging sleutelwoorden, 

uitgebreidere beschrijvingen, labels en semantiek verbeteren voor de beschrijving en positionering 

van kennisproducten. 

 Afspraken zijn nodig over welke data vanuit de instellingssystemen doorgekoppeld kan worden en 

hoe. 

 Training van medewerkers op het conform afspraken vullen van informatiesystemen; 

 Verduidelijking van de kwaliteit van kennisproducten (methoden, dataverzameling), scripties 

duidelijker afzonderen. 

 Ontwikkeling van de outlets op functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid. 

Korte termijn aanpak 

Zo lang er nog geen CRIS is of in het geval hogescholen besluiten om af te zien van een (brede) invoering 

van een CRIS dan zal de verbetering van onderzoeksinformatie op korte termijn op andere manieren tot 

stand moeten komen. In het gunstigste geval zal het nog enkele jaren duren voordat de meeste of alle 

hogescholen over een CRIS beschikken. De informatiebehoefte op landelijk niveau speelt echter nu reeds 

op. Vraag van de HBO-raad is daarom ook hoe op korte termijn het landelijk beeld kan worden verbeterd. 

De hoofdwegen zijn hiervoor: 

 

 Verbetering en uniformering van de periodieke, handmatige verzameling (met vragenlijsten) van 

onderzoeksinformatie binnen hogescholen en afspraken over uitwisseling daarvan. 

 Een verbeterde en meer volledige vulling van de instellingsrepository, zodat in elk geval de landelijke 

databanken met outputgegevens beter gevuld zijn. 

 Ophalen van aansprekende casussen vanuit hogescholen 

 Verbeterde koppeling van informatie uit externe bronnen en interne bronnen tot een landelijk 

beeld/database. 

 

(5) Wat is een globale raming van de kosten van een te ontwikkelen informatiesysteem, 

eventueel uitgaande van verschillende scenario’s? 

 

In het onderstaande is alleen uitgegaan van direct toe te rekenen kosten. Voor afstemming en afspraken 

op landelijk niveau is uiteraard een tijdsinvestering van veel partijen nodig. 

 

1. Het up-to-date brengen van de HBO Kennisbank en het doorontwikkelen van www.lectoren.nl tot een 

inzichtelijke almanak vergt ontwikkelkosten. Dat is te schatten op een kostenpost in de orde van 

grootte van tienduizenden euro’s. De HBO Kennisbank vergt daarna beperkte kosten, omdat de 

vulling automatisch gaat via de repositories van de hogescholen. Het actueel houden van 

www.lectoren.nl als almanak vergt waarschijnlijk een actiever beheer, bijvoorbeeld ten behoeve van 

het in beeld brengen van aansprekende casussen. Qua personeel is de benodigde inzet landelijk te 

schatten in de orde van grootte van 0,5 fte in totaal. Uitgangspunt hierbij is dat de hogescholen 

optimaal meewerken aan de vulling, zodat actieve navulling (zoals thans nodig is) als landelijke post 

(grotendeels) kan vervallen. 

 

2. Het voorgaande gaat uit van een betere en completere vulling van de beide databanken vanuit de 

repositories. Dat vergt dan wel dat de hogescholen – hetzij via een te introduceren CRIS hetzij via 

een betere, directe vulling van de repository – de landelijke databanken beter voorzien. Dat vergt 

intern binnen de hogescholen een inzet van alle betrokken onderzoekers om alle relevante data over 

het onderzoek aan te leveren. Dat is hier niet begroot. 

 

3. Een CRIS voor de hogescholen vergt gezamenlijke ontwikkel-, beheerkosten en per hogeschool 

licentie- of aanschafkosten en dergelijke. Door de werkgroep die zich momenteel richt op de 

http://www.lectoren.nl/
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aanbesteding van een CRIS is een toegesneden kostenraming gemaakt. Bij de verdeling van kosten 

kan mogelijk rekening worden gehouden met de omvang (naar personeel en/of aantal onderzoekers) 

van hogescholen. 

 

4. Aangegeven hiervoor is dat de professionalisering van de onderzoeksinformatie binnen hogescholen 

– met of zonder CRIS – vergt dat er een staffunctionaris is die zich hiermee bekommert. De interne 

coördinatie van de onderzoeksinformatie vergt per hogeschool naar schatting een inzet in de orde 

van grootte van 0,2 tot 0,5 fte, afhankelijk van de omvang van de onderzoeksportefeuille. Bij inzet 

van een CRIS kan de benodigde stafcapaciteit mogelijk zelfs afnemen, omdat dataverzameling via 

een CRIS efficiënter verloopt (zie ook voetnoot 8). 

 

5. Het genereren van een landelijke rapportage over het praktijkgerichte onderzoek als onderdeel van 

de lobbyfunctie van de HBO-raad past deels in de huidige formatie die er binnen de HBO-raad thans 

is ten behoeve van onder meer de VKO-rapportage en de beleidsmatige taken op het vlak van het 

onderzoek binnen de HBO-raad. Verzameling en ontsluiting van meer informatie uit externe bronnen 

vergt een aanvullende inzet, die in te schatten is in de orde van grootte van tienduizenden euro’s.     

 

6. Indien een gekoppeld netwerk van lokale CRIS-sen actief is, met outlets naar de HBO Kennisbank, 

www.lectoren.nl als almanak voor het hbo-onderzoek en naar de HBO-raad ten behoeve van 

landelijke rapportages, is een investering nodig in een landelijke sturings,- regie- en coördinatierol. 

Dat vergt mogelijk uitbreiding van de beleidscapaciteit binnen de HBO-raad. 
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9 Stappenplan naar een informatiesysteem onderzoek voor het hbo 

De opzet van een landelijk informatiesysteem met een CRIS bij alle hogescholen als basis is een complex 

proces dat veel stappen vergt. In het voorgaande zijn gewenste stappen al op veel plekken beschreven. 

Een flink deel van die stappen is de verantwoordelijkheid van de hogescholen, zoals de implementatie van 

een CRIS, training van onderzoekers op het op de gewenste wijze aanleveren van onderzoeksinformatie 

en het aanstellen van een ‘CRIS-coördinator’. De HBO-raad kan in dit proces zowel een belangrijke 

stimulerende en coördinerende als een uitvoerende rol spelen. De stappen die de HBO-raad kan zetten 

zijn hieronder kort samengevat.   

9.1 Korte termijn 

Stimulerende en coördinerende rol 

 Discussies over kernbegrippen en indicatoren tot conclusies brengen. 

 Afspraken maken over een basisset van indicatoren en kengetallen die elke hogeschool hanteert bij 

de informatieverzameling en over daarbij passende invulprotocollen.  

 Belang van een gezamenlijk informatiesysteem agenderen. Deelname aan en vulling van HBO 

Kennisbank en de Lectorenbank alsmede landelijke invoering van een CRIS bij alle hogescholen 

bespreken en stimuleren.  

 Rol nemen in de regie- en coördinatiefunctie voor een landelijk informatiesysteem/CRIS-netwerk in 

ontwikkeling.   

Uitvoerende rol 

 Verbetering landelijke informatie praktijk gericht onderzoek: 

 ophalen van aansprekende casussen vanuit hogescholen; 

 afspraken over de uniformering van de periodieke (handmatige) verzameling van 

onderzoeksinformatie binnen hogescholen en over uitwisseling daarvan (interne bronnen); 

 koppeling van informatie uit externe bronnen en samenvoeging daarvan - met de input uit 

interne bronnen - tot een landelijk beeld. 

 Ontwikkeling en beheer van een landelijke almanakfunctie, c.q. de doorontwikkeling van de 

Lectorenbank agenderen en adequaat beleggen.   

9.2 Langere termijn 

Stimulerende en coördinerende rol 

 Set afspraken maken zodat op termijn de CRIS inderdaad een centrale rol kan vervullen voor 

meerdere outlets. 

 Afspraken maken met academische sector over een breder informatiesysteem (kennisketen in beeld) 

voor al het onderzoek in Nederland waarbij universiteiten en hogescholen zijn betrokken. 

Uitvoerende rol 

 Verzameling en ontsluiting van onderzoeksinformatie uit interne bronnen, bij voorkeur vanuit een 

netwerk van CRIS-en en uit externe bronnen.  
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