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Lector kenniskring 

 
 
 

Doel 

Zorgdragen voor kennisontwikkeling door het 
uitvoeren van onderzoek, alsmede ontwikkelen en 
onderhouden van relevante netwerken, uitgaande 
van de strategische speerpunten van de organisatie, 
teneinde bij te dragen aan de strategische 
positionering van de instelling, alsmede docenten en 
onderwijsprogramma’s te professionaliseren. 

 

  

 
 
 

Context 

Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen 
van: 
• Instituutsdirecteur  
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RESULTAATGEBIEDEN 
Kernactiviteit Kader Resultaat Activiteiten 
1 Strategie kenniskring 
Doen van voorstellen inzake 
onderzoeksbeleid, –programma en  
–organisatie en het (laten) 
uitwerken hiervan 

Strategie van de instelling 
Onderwijsbeleid 

Bijdrage aan de realisatie van 
strategische doelen van de 
opleiding/afdeling en de 
instelling 

• Leveren van input, alsmede verzamelen en vastleggen van ideeën en prioriteiten vanuit 
de kenniskring 

• Bepalen van de korte- en langetermijndoelstellingen voor de kenniskring 
• Vertalen van de doelstellingen van de kenniskring naar programma’s en projecten in 

onderzoek en onderwijs 
• Bevorderen van de afstemming tussen onderzoeks- en onderwijsbeleid 
• Beoordelen van aanvragen voor samenwerking met andere kenniskringen, afdelingen, 

organisaties en overige externe patijen 

2 Organisatie kenniskring   
Leidinggeven aan de kenniskring 
en sturen van de vormgeving en 
uitvoering van onderzoeks- en 
ondersteunende processen van de 
kenniskring 

Onderzoeksprogramma van de 
kenniskring 
Toegewezen financiële 
middelen 

Realisatie van de doelstellingen 
van de kenniskring 

• Opstellen en ter goedkeuring voorleggen van het onderzoeksprogramma en de 
begroting van de kenniskring 

• Zorgen voor een efficiënte en effectieve taakorganisatie 
• Verdelen van toegewezen financiële middelen over de onderzoeksprogramma’s en 

ervoor zorgen dat afspraken daaromtrent worden vastgelegd  
• Afleggen van verantwoording inzake besteding van middelen 
• Aansturen en ondersteunen van de leden van de kenniskring 

3 Onderzoeksprogramma 
Analyseren van de behoeften van 
de maatschappij, het beroepenveld 
en de organisatie en deze 
verwerken in een 
onderzoeksprogramma 

Strategie van de instelling 
Speerpunten kenniskring 
Plan van de opleiding/afdeling 

Onderzoeksprogramma met 
uitgewerkte doelen, inhoud, 
methodologie en 
investeringsraming 

• Bijhouden van relevante ontwikkelingen op het onderzoeksgebied van de kenniskring 
• Afstemmen met stakeholders in het netwerk van behoeften en mogelijke 

samenwerking  
• Zorgdragen voor de vertaling van een onderzoeksprogramma in onderzoeksprojecten 

van de kenniskring en initiëren van onderzoeksprojecten 
• Verkennen van nieuwe mogelijkheden in onderzoek  
• Opzetten van een onderzoeksorganisatie 

4 Onderzoeksuitvoering 
Zorgdragen voor de uitvoering en 
kwaliteit van onderzoek binnen 
de eigen kenniskring 

Plan van de opleiding/afdeling Nieuwe inzichten leidend tot 
verder onderzoek, innovatie, 
publiciteit en strategische 
positionering 

• Formuleren van onderzoeksvoorstellen en opstellen van een onderzoeksplan 
• Verrichten van onderzoek en verzamelen, analyseren, toetsen en interpreteren van 

onderzoeksgegevens 
• Openbaar maken van onderzoeksresultaten door publicaties, presentatie en dergelijke 
• Aan- en bijsturen van leden van de kenniskring en ondersteunend personeel 
• Zorgdragen voor de toepassing van het kwaliteitssysteem ten aanzien van het 

onderzoek, alsmede onderhouden en bijstellen van onderzoeksmethodieken en 
onderzoeksinstrumenten 

5 Onderwijsontwikkeling 
Initiëren van en bijdragen aan de 
vernieuwing van onderwijs 

Strategisch kader kenniskring 
Onderwijsprogramma 

Gerealiseerde 
onderwijsonderdelen waarin 
‘state-of-the-art’-kennis van de 
kenniskring is opgenomen 

• Zorgdragen voor integratie van onderzoeksresultaten in het onderwijs  
• Opstellen van een plan van aanpak voor ontwikkeling van onderwijs 
• Instellen van project-/werkgroepen voor de ontwikkeling 
• Afstemmen van de plaats van onderwijsonderdelen in het gehele curriculum 
• Zorgdragen voor evaluatie, innovatie en vernieuwing van het onderwijs 
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RESULTAATGEBIEDEN 
Kernactiviteit Kader Resultaat Activiteiten 
6 Onderwijsuitvoering en –toetsing 
Voorbereiden en uitvoeren van 
onderwijsonderdelen, alsmede 
toetsen van leerresultaten 

Onderwijsprogramma  
Aangegeven studiebelasting 
Te verwerven competenties 
van studenten 

Realisatie van de vastgestelde 
onderwijsdoelen, waardoor de 
studenten de vereiste 
competenties kunnen verwerven  

• Zorgdragen voor de voorbereiding en uitvoering van toegewezen onderwijsonderdelen  
• Zorgdragen voor de begeleiding van studenten, alsmede beoordelen van studenten bij 

de uitvoering en de voortgang van (afstudeer)scripties en studie- en stageopdrachten 
• Afnemen van tentamens/examens en het geven van beoordelingscijfers  
 
 
 

7 Samenwerkingsprojecten 
Initiëren en opzetten van 
samenwerkingsprojecten en zoeken 
van de juiste uitvoerders en 
financiers hiervan 

Beleid van de kenniskring Gerealiseerde projecten die 
bijdragen aan de doelstellingen 
van het lectoraat 
 

• Initiëren en opzetten van samenwerkingsprojecten 
• Analyseren van de wensen van potentiële externe samenwerkingspartners  
• Toetsen en bijsturen van de realisatie(wijze) van projecten 

8 Netwerkontwikkeling 
Ontwikkelen en onderhouden van 
relevante netwerken 

Strategie kenniskring 
Speerpunten in onderwijs en 
onderzoek 

Positionering van de instelling 
en bijdragen aan de 
ontwikkeling van het vakgebied 
en de professionalisering van de 
kenniskring 

• Publiceren van artikelen in vakbladen en/of media voor brede doelgroepen 
• Geven van lezingen en interviews voor verschillende media  
• Begeleiden van docenten bij het uitdragen van kennis en inzichten 
• Medeontwikkelen van formele samenwerkingsverbanden 
• Onderhouden van bestaande relaties met instellingen/klanten waarmee (de 

mogelijkheid tot) kennisdistributie plaatsvindt 

9 Coaching 
Coachen en vakinhoudelijk 
begeleiden van minder ervaren 
collega’s 

Eigen discipline/vakgebied Bevordering van de 
vakinhoudelijke/professionele 
ontwikkeling van collega’s 

• Geven van feedback aan minder ervaren collega’s 
• Informeren van nieuwe of minder ervaren collega’s over (nieuwe) processen of 

methoden van werken 
• Optreden als vraagbaak voor andere collega’s voor operationele en vakinhoudelijke 

problemen 
• Overdragen van vakinhoudelijke en procesmatige kennis aan nieuwe of minder ervaren 

collega’s 
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Indelingscriteria Lector kenniskring 

Functieniveau 

Indelingscriteria 
Lector kenniskring 1 Lector kenniskring 2 

Strategie van de  
kenniskring 

Formuleren van de strategie van de kenniskring.  Doen van voorstellen aan de Instituutsdirecteur met betrekking tot de strategie 
van de kenniskring. 

Onderzoek Bewezen (inter)nationale autoriteit op het eigen onderzoeksgebied, blijkend 
uit: 

Met name nationaal actief op het eigen onderzoeksgebied, blijkend uit: 

 • wetenschappelijke publicaties in toonaangevende wetenschappelijke 
tijdschriften, die regelmatig geciteerd worden door vooraanstaande 
wetenschappers; 

• wetenschappelijke publicaties in toonaangevende wetenschappelijke 
tijdschriften; 

 • baanbrekende onderzoeksresultaten in vooraanstaande 
onderzoeksverbanden; 

• onderzoeksresultaten in vooraanstaande onderzoeksverbanden; 

 • optreden als key note speaker op seminars waar de state of the art op het 
onderzoeksgebied wordt vastgesteld. 

• optreden als spreker op seminars. 

Impact op de hogeschool De kenniskring richt zich op onderwijs en onderzoek dat van strategisch belang 
is voor continuïteit en groei van de gehele hogeschool en voor de positionering 
van de hogeschool op de huidige en toekomstige markten van instellingen en 
studenten, zowel in binnen- als buitenland. 

De kenniskring richt zich op onderwijs en onderzoek dat van belang is voor de 
continuïteit en groei van een of meer instituten van de hogeschool en voor de 
positionering van één of meer instituten op de huidige en toekomstige markten 
van instellingen en studenten. 

 

Indelingsregels Lector kenniskring 

• Lector kenniskring 2 is van toepassing indien tenminste aan alle criteria wordt voldaan zoals omschreven bij Lector kenniskring 2 
• Lector kenniskring 1 is van toepassing indien tenminste aan twee van de drie criteria wordt voldaan zoals omschreven bij Lector kenniskring 1. 


