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Wat is de bijdrage van onderzoek aan 
de grote maatschappelijke uitdagingen 
waar we voor staan, en hoe toon je dit 
aan? Die bijdrage van onderzoek aan-
tonen is ingewikkeld, en dat is precies 
het vertrekpunt voor de lectorale rede 
van Harry van Vliet, lector Doorwerking 
Praktijkgericht Onderzoek. 

In de rede ‘De Voorbeschouwing: over 
impact, valorisatie en doorwerking’, 
ontrafelt hij die ingewikkeldheid in 
vijf vraagstukken. Startpunt is het ter 
discussie stellen van het dominante ant-
woord op de ingewikkeldheid, namelijk 
dat we als een estafettestokje kennis 
doorgeven en die op de een of andere 
manier uiteindelijk weten om te zetten 
in impact. Deze klassieke denkwijze 
moet worden opengebroken, betoogt 
Van Vliet, en hij gebruikt het woord 
‘doorwerking’ als koevoet hierbij. Want 
praktijkgericht onderzoek als contact-
sport draagt op vele manieren bij aan 
de maatschappij, juist ook tijdens de 
uitvoering van het onderzoek: van 
directe interacties met stakeholders, het 
professionaliseren van onderzoekers en 
studenten en werken aan kleine schu-
rende oplossingen die in een wijk of bij 
een instelling tot veranderingen leiden. 

Van Vliet betoogt in zijn lectorale 
rede dat we op een nieuwe manier 

 moeten en kunnen bepalen hoe 
praktijk gericht onderzoek bijdraagt 
aan  veranderingen. Alleen zo doen we 
meer recht aan de bijdrage van praktijk
gericht onderzoek.

Harry van Vliet, Lector Doorwerking 
Praktijkgericht Onderzoek aan de Hoge-
school van Amsterdam, zal op dinsdag 
20 september 2022 om 16.00 uur (CET) 
zijn lectorale rede uitspreken. Hierin 
zal hij uiteenzetten hoe het lectoraat 
de komende jaren bij wil dragen aan 
onderzoek, onderwijs en praktijk.

U wordt door het College van Bestuur 
van harte uitgenodigd deze lectorale 
rede bij te wonen.  

Dr. G.R. (Geleyn) Meijer Rector 
 Hogeschool van Amsterdam.

LECTORALE REDE 
20 SEPTEMBER 2022, 16:00 CET
De lectorale rede vindt plaats in Pak-
huis de Zwijger aan de Piet Heinkade 
179 in Amsterdam. De rede is zowel 
op locatie als via livestream te volgen. 
Voor deelname op locatie kunt u zich 
inschrijven via www.hva.nl/lectorale 
redeharryvanvliet. Het aantal plaat-
sen is beperkt. Meer informatie en de 
link naar de livestream vindt u ook op 
deze website. 
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