Stromen van kennis
tussen hogescholen en praktijk

Over de SURFshare serie
’Stromen van kennis tussen hogescholen en praktijk’ verschijnt in de
SURFshare serie boeken waarmee de kennis die wordt opgedaan in
het SURFshare-programma beschikbaar wordt gemaakt.
De snelle veranderingen op het gebied van ICT bieden een breed
scala aan mogelijkheden voor het vinden, creëren, verspreiden en
openbaar toegankelijk maken van onderzoeksresultaten. ICT versnelt
niet alleen de klassieke onderzoeksprocessen en onderzoekscommunicatie, maar verandert ook de onderzoekscyclus van aard. Door
de toegenomen mogelijkheden van kennisdeling en -verspreiding
raken traditionele publicaties, onderzoeksgegevens en instrumenten
zoals modellen, algoritmes en visualisaties steeds meer met elkaar
verweven.
Met het SURFshare-programma wil SURFfoundation een gemeenschappelijke infrastructuur realiseren die de toegankelijkheid èn de
uitwisseling van onderzoeksinformatie bevordert.
Dit programma loopt van 2008 tot 2011 en heeft tot doel om samen
met alle Nederlandse universiteiten en hogescholen, NWO en KNAW
te werken aan het optimaal delen van onderzoeksresultaten, gebruik
makend van de nieuwste ICT mogelijkheden.
De SURFshare serie biedt kennis en ervaring die binnen het SURFshare-programma wordt opgedaan. Het bevat handzame en
gebruiksklare informatie over nieuwe ontwikkelingen en resultaten
met duidelijke uitleg, voorbeelden en good practices.
De SURFshare serie is in eerste instantie bedoeld voor mensen die
onderzoekers bij universiteiten en hogescholen ondersteunen bij het
toegankelijk maken van hun onderzoeksresultaten. Met behulp van
de beschreven ervaringen en mogelijke oplossingen kunnen zij de
eindgebruiker informatie en oplossingen op maat aanbieden.

Andere delen in de serie
• Nederland loopt warm voor Open Access, januari 2010
•	SURFshare nulmeting: Nederlandse Academische repositories
2008, maart 2010
• Verrijkte publicaties, mei 2010
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INLEIDING

Deze activiteiten komen voort uit het SURFshare-programma, waarin SURFfoundation nauw samenwerkt met het hoger onderwijs. Het
programma is gericht op het realiseren van een gemeenschappelijke
infrastructuur voor de toegankelijkheid én de uitwisseling van onderzoeksinformatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwste
ICT mogelijkheden.
Lianne van Elk
SURFfoundation

“Resultaten van onderzoek moeten onbelemmerd hun weg kunnen
vinden naar onderwijs, het werkveld en onderzoekers”, aldus Doekle
Terpstra, voormalig voorzitter van de HBO-raad. “Gezien de wereldwijde problemen waarvoor we staan, is het meer dan ooit van
belang om samen te werken en kennis te delen.”
Het belang van kennisdeling is evident. Ook hogescholen onderschrijven dit, zeker sinds zij zelf onderzoek doen, onder meer via hun
lectoraten. Veel hogescholen hebben inmiddels repositories om hun
kennisproducten – artikelen, scripties, leermateriaal – op te slaan en
beschikbaar te stellen. Een aantal hogescholen maakt hierbij gebruik
van de repositoryservice Sharekit die SURF aanbiedt.
De webportal ‘HBO Kennisbank’ en de site www.lectoren.nl ontsluiten
deze repositories. Hierdoor zijn de kennisproducten ook via zoekmachines zoals Google te benaderen, en daardoor toegankelijk voor
iedereen, zowel docenten, studenten als het beroepsveld.
Het digitaal beschikbaar stellen van hogeschool-publicaties vraagt
om een kwaliteitsborging ervan, en om een goede regeling van de
auteursrechten. In deze publicatie brengt SURF al deze verschillende
aspecten van het kennisdelen voor wat betreft het HBO over het
voetlicht.
4
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Open Access in het hbo:
‘OA modus 2.0’? HBO en
stakeholders werken samen
aan interdisciplinaire kennis
Doekle Terpstra en Johannes van der Vos
HBO-raad

nemer 2.0?1. Een van de genoemde kenmerken van de werknemer is
dat hij of zij kennis als collectief eigendom beschouwt. Er wordt over
het delen van kennis niet moeilijk gedaan, het is de norm. Het idee
dat je kennis afschermt en achter slot en grendel stopt stamt voor
deze werknemer uit een andere tijd.

Maar niet alle kennis is vrij toegankelijk
Het is dus duidelijk dat Open Access (het zonder beperkingen
beschikbaar stellen van onderzoeksresultaten) en de onderwijs
variant, Open Educational Resources, de toekomst hebben. Zowel
studenten als jonge werknemers zien het als de norm, niet als de
uitzondering. Maar als we om ons heen kijken blijkt het toch nog
niet zo eenvoudig te liggen. De grote uitgevers hebben hun peer
reviewed tijdschriften achter digitale scheidingsmuren verstopt.
De wetenschappelijke artikelen komen pas na aanschaf van behoorlijk prijzige licenties voor studenten en medewerkers van kennis
instellingen beschikbaar. Het brede publiek, maar ook bijvoorbeeld
het midden en klein bedrijf, heeft geen toegang. In een echte kennissamenleving is kennis voor iedereen beschikbaar.

Binnen de kennisdriehoek (onderwijs, onderzoek en praktijk)
zou kennisuitwisseling, en dus Open Access, de norm moeten zijn.
Maar tussen droom en daad staan vaak praktische bezwaren...
‘Modus 2’ biedt mogelijk soelaas.
De kennissamenleving waarin wij leven is bij uitstek een open
samenleving. Een samenleving waarin nieuwsgierigheid centraal
staat. Vrij beschikbare kennis vormt de brandstof voor voortdurende
innovatie ten behoeve van welvaart en welzijn. De hogescholen acteren in deze kennissamenleving niet alleen als hoger onderwijsinstelling maar in toenemende mate ook als kennisinstelling. Open Access
is voor de verdere ontwikkeling van beide taken van groot belang.

Hogescholen en de beroepspraktijk zijn de
belangrijkste spelers
Hogescholen verzorgen hoger beroepsonderwijs, doen praktijk
gericht onderzoek en zorgen voor kennistoepassing en innovatie in
de beroepspraktijk. Ze doen dit niet op eigen houtje maar in samenwerking en interactie met hun omgeving. De beroepspraktijk, of het
nu om bedrijven of om instellingen in de publieke sector gaat, is de
voornaamste partner van het hbo. De bekende kennisdriehoek
(onderwijs, onderzoek en praktijk) staat dan ook centraal in het
dagelijks werk aan de hogeschool. Veel kennis komt via hogescholen
(studenten, docenten en lectoren) de praktijk binnen (en vice versa)
maar van een echte gedeelde body of knowledge met de beroepspraktijk is nog onvoldoende sprake.

Kennis is collectief eigendom
De huidige generatie studenten is gewend aan kennis en informatie
die vrij en via het internet beschikbaar is. Het Nederlands Centrum
voor Sociale Innovatie (NCSI) bracht een tijdje geleden een publicatie uit over de ’werknemer 2.0’, Is uw organisatie klaar voor Werk
6
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Figuur 1: Diverse stadia van toegang tot kennisproducten

Langzaamaan zien we – naast universiteiten en hogescholen – de
uitgevers in beweging komen en de verwachting is dat op termijn
andere verdienmodellen zullen ontstaan waardoor wetenschappelijke informatie vrijelijk gedeeld kan gaan worden. Probleem opgelost,
zou je zeggen. Helaas, veel wetenschappelijk informatie is, ook als
het vrij beschikbaar is, nog niet geschikt voor direct (her)gebruik bij
innovatie en toepassing. Juist door hun directe banden met de praktijk en hun toepassingsgerichte karakter zijn de hogescholen de 
kandidaat bij uitstek om praktijkgerichte kennis te produceren
(onderzoek) en reeds bestaande wetenschappelijke kennis te

1 www.ncsi.nl/Publicaties/brochureWerknemer2.0.pdf
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 ertalen voor praktische toepassing (kenniscirculatie en valorisatie).
v
Daar is wel een bredere toepassing van het begrip Open Access
voor nodig.

Ontwikkeling richting Modus 2 kennisproductie
Vanuit verschillende hoeken is de zich ontwikkelende kennisfunctie
van hogescholen geduid als ‘Modus 2’ kennisproductie: kennis die
ontstaat in co-creatie met stakeholders en die vaak interdisciplinair
van aard is. De kwaliteitsbeoordeling is een zaak van peers en praktijk, ‘extended peer review’. Modus 2 kennis kent verschillende verschijningvormen waarbij het wetenschappelijke artikel slechts een
van de mogelijkheden is. Kennis en inzicht worden op diverse wijze
met de praktijk gedeeld in presentaties, bijdragen aan tv, krant of
radio, prototypes, publicaties in vakbladen, protocollen, adviezen
etc., maar vooral ook via het web.

Foto: Doekle Terpstra ondertekent de Berlin
Declaration* namens alle hogescholen

Open Access is voor
hogescholen het voertuig
om kennis te delen, te
laten circuleren maar ook
om samen met anderen
nieuwe kennis te creëren.  
Dit gebeurt in ’echte’ of
virtuele communities of
practice (of mengvormen)
zodat er in toenemende
mate een gedeelde body
of knowledge ontstaat die
zowel van de hogeschool
(student, docent, lector)
als van de beroepspraktijk
is. Deze kennis zal altijd
sterke Modus 2 kenmerken hebben. De invulling
van de Open Access
gedachte krijgt in het hbo
dus andere accenten.
Figuur 1 laat dat zien.

*De ‘Berlin Declaration on Open Access’ heeft als doel om
onderzoeksoutput van hogescholen kosteloos en onbelemmerd
toegankelijk te maken voor onderwijs, het werkveld en onderzoekers. De ‘Declaration’ roept onderzoekers op hun onderzoeksmateriaal vrijelijk beschikbaar te stellen, door te publiceren in Open
Access tijdschriften of via repositories op internet. In oktober
2003 werd de verklaring opgesteld en sindsdien is 
zij ondertekend door een groot aantal wetenschappelijke
organisaties in de hele wereld. De HBO-raad heeft eind 2009 
de Berlin Declaration namens alle hogescholen getekend.
8

De gebruikelijke beweging met Open Access is van het kwadrant 1
naar kwadrant 2. Voor de hogescholen zal het uiteindelijke doel kwadrant 4 zijn. Voor we daar zijn moet er nog veel werk verzet worden.
De ondertekening door de HBO-raad, eind 2009, van de Berlin
Declaration on Open Access2 was slechts een eerste stap.

HBO-raad en hogescholen maken zich sterk voor Open Access
De komende jaren zullen de hogescholen hard aan de slag moeten.
De landelijk dekkende infrastructuur van repositories moet verder
worden ingericht en het aantal beschikbare kennisproducten moet 
in kwalitatieve en kwantitatieve zin omhoog. De veelbelovende voorbeelden zijn er. Kijk maar naar het DIGIPUB project van de Hogeschool
Utrecht, TOEKOMST project van Inholland of het ‘Open Onderzoek’
initiatief van het Lectorenplatform. De HBO-raad, de vereniging van
hogescholen, zal zich in de toekomst sterk blijven maken voor Open
Access. De hogescholen zullen hun bijdrage leveren aan een echte
open kennissamenleving.
Doekle Terpstra, voormalig voorzitter van de HBO-raad
Johannes van der Vos, beleidsadviseur bij de HBO-raad

Grassroot

Lectoren en Open Access
Met de ondertekening van de Berlin Declaration door de
HBO-raad schaart ook Inholland zich achter de doelstelling onderzoeksinput kosteloos toegankelijk te maken op
internet. Inholland wil een plan maken om het publiceren
via Open Access onder de lectoraten te bevorderen.
Daarvoor is onderzoek gedaan naar houding, ideeen,
wensen en knelpunten rond het publiceren en rond 
Open Access bij de lectoren van Inholland.

2 www.surffoundation.nl/nl/actueel/Pages/HBO-raadondertekentBerlin
DeclarationonOpenAccess.aspx

Stromen van kennis tussen hogescholen en praktijk

9

2

HBO Kennisbank,
onmisbare schakel 2.0
Gerard Bierens en Desirée van den Bergh
Fontys Hogescholen

van lectoraten, leermiddelen van docenten en andere document
types vrij toegankelijk via www.hbo-kennisbank.nl.

Landelijke toegangspoort
De HBO Kennisbank is via internet vrij toegankelijk. Hierdoor is
informatie op allerlei vakgebieden voor iedereen snel en goedkoop
beschikbaar. De kennisproducten zijn op de HBO Kennisbank
gemakkelijk terug te vinden door een goede zoekfunctie en doordat
ze op diverse manieren gesorteerd kunnen worden. De kennis
producten worden ook via Google ontsloten.
Dit werpt zijn vruchten af want studenten, docenten en lectoren
geven in een evaluatie aan de HBO Kennisbank te ervaren als een
nuttig instrument om ontwikkelingen op het vakgebied te kunnen
volgen en om relevante scripties te zoeken voor het afstuderen of
voor onderzoek. Ook de nog altijd groeiende bezoekerscijfers van
www.hbo-kennisbank.nl stemmen tot tevredenheid. Met gemiddeld
40.000 unieke bezoekers per maand voorziet de HBO Kennisbank
duidelijk in een behoefte van een grote gebruikersgroep.

De in 2006 ingestelde HBO Kennisbank begint zijn vruchten af
te werpen als plaats waar studenten en docenten hun kennispro
ducten gebruiksvriendelijk kunnen etaleren en zij, evenals het
beroepsveld, deze op een al even eenvoudige manier kunnen raad
plegen. Onlangs zijn daar nog extra functionaliteiten, zoals ‘waar
deren, recenseren en attenderen’, aan toegevoegd. Een toonbeeld
van innovatiekracht.
Studenten, docenten en lectoren produceren veel waardevolle kennisproducten. Deze artikelen, scripties en leermiddelen kunnen van
nut zijn voor onderwijs, MKB en bedrijfsleven en de maatschappij.
Tot 2006 waren deze kennisproducten alleen in de bibliotheken en
mediatheken van de eigen hogeschool te vinden. Hierdoor was het
voor hogescholen en het beroepsveld lastig om te profiteren van de
met publiek geld gefinancierde kennisproducten, laat staan dat er
op kon worden voortgebouwd. De HBO Kennisbank heeft daar
verandering in gebracht. De HBO Kennisbank is een etalage waarin
hogescholen hun eigen kennisproductie ten toon kunnen stellen en
voor hergebruik beschikbaar kunnen maken.

Collectieve intelligentie benutten
Ook vier jaar na de initiële start, steken de hogescholen nog altijd
veel energie in het verwerven van nieuwe content partners; zowel
master- als bacheloropleidingen, lectoren en kenniskringen worden
vanuit de bibliotheek actief benaderd met de vraag om hun kennisproducten via de HBO Kennisbank te delen met de wereld. Gelukkig
worden dergelijke verkennende gesprekken steeds vaker geïnitieerd

Grassroot

‘Catalogus’ met publicaties van een
lectoraat - Hogeschool Zuyd

In den beginne…
De HBO Kennisbank werd op initiatief van het Samenwerkingsverband Hogeschool Bibliotheken (SHB) en SURFfoundation vanuit
zeven hogescholen opgezet als ‘de landelijke toegangspoort tot
kennisproducten van het hoger beroepsonderwijs’. Dit werd gedaan
naar voorbeeld van de universitaire evenknie DAREnet (het huidige
NARCIS, www.NARCIS.nl). Het zwaartepunt lag aanvankelijk op het
aanbieden van scripties van afgestudeerde hbo-studenten. Intussen
nemen maar liefst negentien hogescholen deel aan de HBO Kennisbank. Het platform biedt nu ruimte aan bijna 15.000 kennisproducten in de breedste zin van het woord; naast bachelor- en masterscripties zijn ook artikelen van medewerkers, onderzoeksresultaten
10

Ruim 100 publicaties van het lectoraat Comperative European Social Research and Theory (CESRT) zijn opgenomen
in de repository van Hogeschool Zuyd en nu ook toegankelijk via de HBO Kennisbank. Tot nu toe waren de publicaties
alleen toegankelijk via de eigen website van CESRT. Nu het
materiaal in de lokale repository is opgeslagen kan het
makkelijk op meerdere plaatsen op internet worden gepresenteerd en gevonden, waaronder via de HBO Kennisbank
en Google (Scholar). Andere lectoraten en opleidingen
kunnen hun voordeel doen met dit voorbeeld.
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vanuit het onderwijs zelf, een teken dat er ook bij opleidingen oog is
voor het belang van collectieve kennisdeling.
Tegelijkertijd is er steeds meer aandacht voor de inhoud zelf; het
reeds aanwezige materiaal in de HBO Kennisbank vormt tezamen
immers een prachtige schatkamer. Waarom zou je die pracht en
praal dan niet optimaal tentoonstellen? En nog een stapje verder;
waarom niet de vaak passieve, anonieme bezoeker van de HBO
Kennisbank actief bij het kennisdelingsproces betrekken?  

Nieuwe interactieve mogelijkheden
In 2008 is vanuit het SURFshare project E2V2 (Expertise en Experts,
Vinden en Verbinden)1 de interface van de HBO Kennisbank sterk verbeterd door het ontwikkelen van nieuwe ‘web 2.0’ diensten. Dankzij
deze webservices kan het publiek de publicaties zelf verrijken met
recensies en waarderingen. Ook een social bookmarking optie is
beschikbaar en zoekresultaten kunnen als RSS feed worden opgeslagen. Wie vanuit iGoogle, Netvibes,
Blogger of een ander online platform
gebruik wil maken van de HBO Kennisbank, kan met een enkele muisklik
de HBO Kennisbank widget activeren. Kortom, de HBO Kennisbank
kent een groot aantal interactieve
mogelijkheden, niet alleen om content te verrijken maar ook om kennisdeling en hergebruik te stimuleren.

catie zoeken, lezen en recenseren. De informatiespecialist kan de
attendeerfunctie gebruiken om lectoren en docenten te informeren
over nieuwe publicaties van hun collega’s. En bij informatievaardighedentrainingen kan getoond worden hoe eenvoudig het is om jezelf via
RSS te abonneren op relevante content die in de HBO Kennisbank verschijnt. Goede voorlichting over de mogelijkheden is heel belangrijk.

Experts en expertise vinden en verbinden
Ook de zichtbaarheid van auteurs is vanuit het SURFshare project
E2V2 sterk verbeterd. Voor hogescholen is dit een belangrijk thema
omdat hiermee de kenniscirculatie tussen hbo en het beroepenveld
wordt gestimuleerd. Vanuit het bedrijfsleven wordt regelmatig geïnformeerd naar de mogelijkheden om in contact te komen met de

Figuur 2: Deze nieuwe view maakt in één oogopslag inzichtelijk welke
Figuur 1: HBO Kennisbank widget. De widget kan op iedere andere website worden

experts binnen een bepaald vakgebied actief zijn.

geplaatst en toont daarmee de meest recente kennisproducten op de HBO Kennisbank.

Een evaluatie onder studenten, docenten en lectoren bracht naar
voren dat de nieuwe mogelijkheden om te kunnen waarderen, recenseren en attenderen als nuttig en eenvoudig bruikbaar worden ervaren. Voor de RSS ligt dat nog wat anders. Vanwege de onbekendheid met deze technologie weten nog maar weinigen dit krachtige
instrument op waarde te schatten. Maar voor alle nieuw ingebouwde
‘web 2.0’ features geldt eigenlijk hetzelfde: ze gaan pas echt meerwaarde hebben als ze kunnen worden toegepast in praktische
onderwijssituaties.
Hier liggen belangrijke uitdagingen. Bibliotheken kunnen aan de slag
om gebruikers bewust te maken van de mogelijkheden van de ‘web
2.0’ features. Samen met docenten kunnen opdrachten worden
bedacht voor studenten, passend bij hun opleiding. Een projectgroep
kan bijvoorbeeld in de HBO Kennisbank een relevante scriptie of publi-

Figuur 3: Nog verder inzoomen levert een gedetailleerde profielschets
op van de expert.

1 www.surffoundation.nl/nl/projecten/Pages/E2V2-Expertise-en-Experts-
Vinden-en-Verbinden-.aspx
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auteur(s) van een in de HBO Kennisbank gevonden publicatie. Tegelijkertijd leeft er onder lectoren een duidelijke behoefte om zich binnen
hun vakgebied beter te kunnen profileren. Om dit te bewerkstelligen
zijn publicaties in de HBO Kennisbank gekoppeld aan het kennisdomein van de auteur. Zo lukt het nu ook daadwerkelijk om expertise
en experts te ’vinden en verbinden’.

Een goed voorbeeld van de mogelijkheden van de infrastructuur is
de samenwerking met het Forum voor Praktijkgericht Onderzoek.
Vanaf 2009 wordt de open onderzoekwebsite www.lectoren.nl
gevoed vanuit de HBO Kennisbank. Daarmee profiteert lectoren.nl
van de infrastructuur die is opgezet rond de HBO Kennisbank. Tegelijkertijd zorgt de beschikbaarstelling via dit platform weer voor een
bredere toegankelijkheid van de kennisproductie van lectoraten.

Uploadtool wordt digitale brievenbus
Er wordt dus zichtbaar veel aandacht besteed aan het verbeteren
van diensten voor gebruikers van de HBO Kennisbank. Maar er is ook
aandacht voor het vergemakkelijken van het aanleverproces van
content.
In het E2V2-project is een start gemaakt met de realisatie van een
uploadtool, waarmee het eenvoudiger wordt om content naar de
HBO Kennisbank te uploaden. Hoewel het aanleveren van een scriptie of publicatie op zichzelf een vrij eenvoudig proces is, spelen er
onderhuids meerdere zaken. Denk aan juridische aspecten, het
geven van toestemming voor publicatie, het accorderen van een
scriptie door de begeleidend docent, het publiceren onder embargo
en ga zo maar door. Binnen het project is een eerste prototype van
de uploadtool opgeleverd. Onder de vlag van SURFshare wordt het
instrument verder ontwikkeld. De uploadtool zal via de HBO Kennisbank aangeboden gaan worden als ‘digitale brievenbus’. Hiermee
kan de afstuderende student zelf eenvoudig de eigen scriptie
uploaden, simpelweg door het invullen van een digitaal formulier.
De onderliggende technologie en werkprocessen zorgen dan dat de
scriptie zichtbaar wordt in de HBO Kennisbank.

Figuur 4: Kennisproduct op
www.lectoraten.nl

Het optimaliseren van die kruisbestuiving is een mooie uitdaging voor
alle betrokken partijen. Ook op
bestuurlijk niveau wordt gestaag
verder gebouwd aan de evolutie van
de HBO Kennisbank. Een verdere
professionalisering is niet onbelangrijk, want met de HBO Kennisbank
als toonbeeld van innovatiekracht
worden deuren naar kennisrijke leeromgevingen geopend.

Meer weten over de HBO Kennisbank?
Ga naar www.hbo-kennisbank.nl, of neem contact op met
Lianne van Elk (vanelk@surf.nl) of met de bibliotheek van jouw
hogeschool.

HBO Kennisbank kan zich, mede dankzij genoemde ontwikkeltrajecten, steeds meer profileren als onmisbare schakel in de kenniscirculatie tussen onderwijs, onderzoek en beroepenveld. Dat is een mooi
succes, maar toch is het altijd goed om vooruit te blijven kijken. Om
een bredere bekendheid en intensiever gebruik van de HBO Kennisbank door onderwijs en beroepenveld te stimuleren zijn in 2009 vier
projecten gestart, gericht op het versterken van de kennisdeling
naar de samenleving. In alle projecten speelde de HBO Kennisbank
een belangrijke rol; bij de een wordt gebruik gemaakt van de technische infrastructuur, bij de ander gaat het om hergebruik van de aanwezige content. Uit deze projecten blijkt dat er een groeiende
behoefte is aan een meer themagerichte ontsluiting van content uit
de HBO Kennisbank. Liefst geïntegreerd in de leeromgeving, met
ruimte voor onderscheidende rollen voor lectoren, docenten en studenten. Dankzij de flexibele infrastructuur van de HBO Kennisbank
zijn er oneindig veel manieren waarop dit kan worden vormgegeven.
(Lees meer over deze projecten in het hoofdstuk 5.)
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Foto: Ivar Pel

Toekomstperspectief
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Open Output Sluitend Systeem:
over de infrastructuur voor
het kennisdelen
Door: Pia Wolters en Lianne van Elk
SURFfoundation

Een ander belangrijk voordeel is dat de hogescholen de repositories
zelf beheren en dat de verantwoordelijk voor de inhoud dan ook volledig bij de hogeschool blijft.
Doordat er gebruik wordt gemaakt van internationele standaarden,
kunnen hogescholen zich op termijn aansluiten bij (internationele)
initiatieven voor het ontsluiten en bewaren van publicaties. Het
gebruik van standaarden maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat publicaties van hogescholen opgeslagen worden bij de Koninklijke Bibliotheek (KB) waardoor ze duurzaam bewaard blijven.

Het verzamelen van kennisproducten: de harvester
Repositories zijn een noodzakelijke basis voor een robuuste kennisinfrastructuur, maar daarmee is de infrastructuur nog niet volledig.
Om de kennisproducten van verschillende hogescholen gezamenlijk
te kunnen ontsluiten is een mechanisme nodig dat de metadata uit
de repositories verzamelt, ordent en beschikbaar maakt.

Door de opkomst binnen hogescholen van lectoraten met een
praktijkgerichte onderzoeksopdracht heeft kennisdeling de afgelo
pen jaren een grote vlucht genomen. Maar het is niet gemakkelijk
om alle kennisproducten ook daadwerkelijk vrij toegankelijk te
maken. Een goede infrastructuur is hierbij onontbeerlijk. In dit
hoofdstuk wordt uitgelegd hoe die infrastructuur eruit ziet en
welke kansen en mogelijkheden ze biedt.

Een dergelijk mechanisme noemen we een oogstmachine of een
‘harvester’ . De harvester gaat elke nacht de repositories langs om
te kijken of de inhoud gewijzigd is. Indien er nieuwe of gewijzigde
kennisproducten zijn, haalt de harvester de metadata op uit de repositories. Nieuwe kennisproducten worden automatisch van de juiste
mapping voorzien, zodat alle velden correct kunnen worden weergegeven.

De basis: kennisproducten op één plek bewaren

Repositories zijn digitale bewaarplaatsen die voldoen aan internationale standaarden voor het vrij uitwisselen van data (in dit geval gaat
het om het OAI PMH protocol: Open Archive Initiative – Protocol for
Metadata Harvesting). Hogescholen kunnen hun kennisproducten
hierin invoeren en bewaren. Bij het invoeren van de kennisproducten,
worden tegelijk metadata ingevoerd (zoals titel, auteur, jaartal,
samenvatting, type kennisproduct etc.). Doordat er afspraken zijn
gemaakt over deze metadata voeren alle hogescholen de kennis
producten op dezelfde wijze in en kunnen de kennisproducten –
later - eenduidig gepresenteerd worden.
Een belangrijk voordeel van de repository-infrastructuur is dat kennis
producten op één plaats bewaard worden – namelijk bij de hogeschool – en dat ze op meerdere plaatsen ontsloten kunnen worden,
bijvoorbeeld in verschillende kennisbanken, op de website van een
lectoraat of hogeschool en via zoekmachines zoals Google.
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SURF heeft samen met de hogescholen de afgelopen jaren gewerkt
aan het realiseren van een infrastructuur voor het delen van kennis.
Ongeveer twintig hogescholen hebben momenteel een repository
waarin kennisproducten worden opgeslagen, vergelijkbaar met die
in de universitaire wereld. Deze repositories vormen de basis van de
infrastructuur die nodig is om de kennisproducten vrij toegankelijk
te maken.
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De repositories van hogescholen worden momenteel geharvest door
de harvester van de HBO Kennisbank. Deze harvester zorgt ervoor
dat de metadata opgehaald en geindexeerd worden, zodat ze
gepresenteerd kunnen worden op diverse plaatsen en op diverse
manieren.

Het presenteren van kennisproducten: kennisbanken en
websites
De volgende en derde stap is dan dat de gegevens over deze
kennisproducten op een eenduidige wijze gepresenteerd worden.
De belangrijkste etalage van kennisproducten van hogescholen is
momenteel de HBO Kennisbank. De HBO Kennisbank heeft een
krachtige zoekmachine. Deze wordt verrijkt met webservices als
RSS, reviews en ratings. In hoofdstuk 2 is hier nader op ingegaan.

Kennisproducten

Zoekresultaten

HBO
Repository

Metadata

metadata
De kennisproducten van lectoren worden ook gepresenteerd op de
site van het Forum voor Praktijkgericht Onderzoek: www.lectoren.nl.
Dit is mogelijk doordat uit de metadata die aan de kennisproducten
gekoppeld zijn, automatisch is af te leiden welke producten van lectoraten zijn. Deze worden dan zowel op de HBO Kennisbank als op
www.lectoren.nl gepresenteerd.
Uit de metadata is natuurlijk veel meer af te leiden, zoals bijvoorbeeld het domein van een publicatie. Dit maakt domeinspecifieke
ontsluiting van de kennisproducten mogelijk. Hiertoe zijn enkele
initiatieven genomen, zoals bijvoorbeeld in het project Toekomst
en in het project HBO Automotive gerealiseerd is. Deze projecten
zijn beschreven in hoofdstuk 5.

Sharekit: een repositoryservice die samenwerking mogelijk
maakt
Hogescholen die mee willen doen aan het gezamenlijk ontsluiten
van kennisproducten hebben een eigen repository nodig. Omdat
niet iedere hogeschool een repository wil of kan opzetten en onderhouden, biedt SURF de repositoryservice Sharekit aan. Hiermee kunnen hogescholen de eigen kennisproducten vrij toegankelijk maken
en kennis delen met het bedrijfsleven, maatschappij en met elkaar.
De inhoud in een Sharekit respository wordt, zoals alle repositories
van hogescholen, dagelijks geharvest door de HBO Kennisbankharvester en daardoor automatisch gepresenteerd op de HBO Kennisbank (www.hbo-kennisbank.nl) en op de site van het Forum voor
Praktijkgericht Onderzoek (www.lectoraten.nl). Onderwijsmaterialen
worden gepresenteerd op LOREnet (www.lorenet.nl).
Een Sharekit repository heeft voor hogescholen verschillende voordelen. Ze kunnen ervaring opdoen met het gebruik van een repository zonder dure servers aan te schaffen en beheer in te richten. De
gezamenlijke hogescholen vormen samen met SURFfoundation de
gebruikersgroep en ze hebben invloed op de doorontwikkeling van
de repositoryservice. Door de gezamenlijke aanpak delen de hogescholen hun ervaringen en werken ze samen aan het stimuleren van
18

(her)gebruik van de content. Dit zorgt ervoor dat nieuwe kansen en
ontwikkelingen gemakkelijker opgepakt worden en dat de organisatorische randvoorwaarden voor het delen van kennis duidelijk worden.
Bovendien doen de deelnemers ervaring op met het ontwikkelen
van Open Source Software, omdat Sharekit in Open Source ontwikkeld is.
Bij de repositoryservice Sharekit zijn nu de volgende partijen betrokken:
•	SURFfoundation coördineert namens de gebruikergroep de
doorontwikkeling van Sharekit en bewaakt de samenhang van
alle bijbehorende componenten.
•	Stoas Learning B.V. verzorgt de hosting, het beheer en de
uitvoering van de doorontwikkeling.
•	SURFdiensten biedt de licenties voor gebruik van de repositoryservice aan.
•	Negen deelnemende hogescholen

Managen van onderzoekgegevens
Naast het toegankelijk maken van onderzoeksresultaten is het voor
hogescholen in toenemende mate van belang om gegevens over
onderzoek en onderzoeksoutput te registreren. Voor het management is het van belang om gemakkelijk een overzicht te krijgen van
bijvoorbeeld het aantal publicaties dat een bepaald project opgeleverd heeft, de projecten die binnen bepaalde lectoraten lopen, het
aantal publicaties die in bepaalde gerenomeerde tijdschriften verschenen zijn etcetera.
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Een dergelijk onderzoeksregistratiesystemen noemen we een CRIS,
wat staat voor Current Research Information System. Tot nu toe is
hier binnen hogescholen nog niet of nauwelijks mee gewerkt. Universiteiten hebben wel al een CRIS, meestal Metis. Op dit moment
zijn universiteiten gezamenlijk een traject ingegaan om te komen
tot een nieuwe CRIS. Hogescholen hebben zich bij dit zogenaamde
NL-Ris project aangesloten.
Een CRIS kan een belangrijk onderdeel worden van de kennisinfrastructuur zoals hierboven geschetst. Het is daarbij belangrijk dat een
CRIS aansluit bij de systemen die er al zijn, zodat het bijvoorbeeld
mogelijk wordt om publicaties die vastgelegd worden in een CRIS,
automatisch ook in de repository op te slaan.

Daarnaast is het wenselijk dat er meer diensten ontwikkeld worden,
zoals bijvoorbeeld meer doelgroepgericht ontsluiting van de repositories. Om dit alles te realiseren is goed overleg tussen alle betrokkenen van de hogescholen nodig.

Meer weten?
Over de kennisinfrastrctuur: Lianne van Elk (vanelk@surf.nl).
Over repositoryservice Sharekit: Pia Wolters (wolters@surf.nl),
of informeer bij de Licentie Contactpersoon van uw hogeschool
naar de licentie via SURFdiensten.

Repositorynetwerk
Een goede kennisinfrastructuur is van toenemend belang voor hogescholen omdat deze ervoor zorgt dat de resultaten van het praktijk
gericht onderzoek toegankelijk zijn voor onderwijs, beroepspraktijk en
maatschappij. De voordelen van de infrastructuur die gebaseerd is op
een stelsel van interoperabele repositories zijn als volgt samen te vatten:
•	De kennisproducten worden op één plaats opgeslagen, maar
kunnen op meerdere plaatsen worden gepresenteerd; hierdoor is
ook domeinspecifieke of doelgroepgerichte ontsluiting mogelijk.
•	Het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid voor de kennisproducten blijft bij de hogescholen zelf.
•	De kennisproducten samenbrengen op HBO Kennisbank (en op
eventuele andere websites) verbetert de vindbaarheid; ook door
ontsluiting via zoekmachines als Google.
•	Door gebruik te maken van internationele standaarden, wordt
(internationele) samenwerking mogelijk. Hierdoor kan ook in
samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek digitale duurzaamheid worden gerealiseerd.

Grassroot

Betere toegang tot de lokale repository
De Hanzehogeschool Groningen heeft een ‘voorkant’ ontwikkeld voor de lokale repository (ondergebracht in de
SURFsharekit) met uitgebreide zoekmogelijkheid. Hierdoor
worden de kennisproducten van de hogeschool beter toegankelijk en full text ontsloten. Bij voorkeur vindt ook een
integratie met Sharepoint plaats. De bedoeling is om het
vertrouwen van medewerkers in de repository te vergroten.
Dit moet uiteindelijk leiden tot meer inhoud in de lokale
repository en ‘doorvoer’ naar de HBO Kennisbank.

‘Voor een echt gezamenlijke ontsluiting van
kennisproducten is een uitbreiding van het
repositorynetwerk noodzakelijk’
In de afgelopen jaren is de basis voor deze infrastructuur gelegd.
Om te zorgen voor een echt gezamenlijke ontsluiting van kennisproducten is een uitbreiding van het repositorynetwerk noodzakelijk:
hogescholen die nog geen repository hebben kunnen zich – met een
Sharekit of met een eigen repository – aansluiten. Bovendien is het
van belang dat de hogescholen die wel een repository hebben de
kennisproducten op bredere schaal op gaan slaan in de repository.
Belangrijk is hierbij aandacht voor de kwaliteit van de kennisproducten. Voor gebruikers van de kennisbank dient de kwaliteit zichtbaar
te zijn. Ook zal er nog het nodige gedaan moeten worden aan
bekendheid en bewustwording, bijvoorbeeld ten aanzien van de
digitale auteursrechten.
20
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De kracht van
praktijkgericht onderzoek

Aanjagers
Interview met Mia Duijnstee, Lector Hogeschool Utrecht
en voorzitten Forum voor praktijkgericht onderzoek
Door: Aad van de Wijngaart

Onderzoek in het hbo: wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Het Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening van Hogeschool
Utrecht biedt een goed voorbeeld van wat er mogelijk is. Mia
Duijnstee licht dit toe; zij is behalve lector aan de HU ook hoog
leraar aan de Universiteit Utrecht en voorzitter van het Forum voor
praktijkgericht onderzoek.1

‘Ons onderzoek
gebeurt niet in een
ivoren torentje’
“Hogeschool Utrecht vervult een
voortrekkersrol bij de ontwikkeling
van onderzoek aan hogescholen.”
Dat concludeerde de Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek
van de HBO-raad dit jaar. Die voortrekkersrol berust op een sterk
bewustzijn van de positie van lectoren, zo benadrukt Mia Duijnstee,
lector Familiezorg bij de HU. “Ons onderzoek gebeurt niet in een
ivoren torentje. Als lector opereer je in een driehoek tussen wetenschap, praktijk en onderwijs. In het veld van de gezondheidszorg is
dat niet geheel nieuw. Twintig jaar geleden zagen we bijvoorbeeld
aankomen dat AIDS-patiënten thuis verpleegd gingen worden. Daar
moet je dan onderzoek naar doen, want wat betekent het voor het
handelingsrepertoire van verpleegkundigen? Vervolgens is het
natuurlijk belangrijk dat je ook zorgt dat die informatie in de opleiding terechtkomt.” In de verpleegkunde lagen onderzoek en praktijk
altijd al dicht bij elkaar – ook letterlijk, doordat een aantal opleidingen gekoppeld was aan academische ziekenhuizen en verplegings22

wetenschap als universitaire opleiding altijd al een sterke praktijk
oriëntatie had. Tegenwoordig legt de gezondheidszorg bovendien
zelf ook een sterke nadruk op evidence-based werken. De nieuwste
inzichten zijn de norm in werk én in opleiding.

Wat is de rol van lectoren in het onderzoek bij hogescholen? “Ze zijn
naast onderzoekers vooral ook aanjagers”, zegt Duijnstee. “Je kunt
als lector immers niet in je uppie al dat onderzoek doen. Dit betekent dat je ook medewerkers en studenten begeleidt, en ze een
onderzoekende houding en onderzoeksvaardigheden meegeeft.”
Docenten die participeren in de research zijn georganiseerd in kenniskringen rondom lectoren. “Ze geven onderwijs, doen onderzoek
in de praktijk en kunnen bij ons ook promoveren. Daarnaast vervullen ze rollen zoals voorzitter van een journal-club, waar ze samen
met collega-docenten artikelen in hun vakgebied bespreken. Wij
geven vanuit het Kenniscentrum bijscholing aan docenten in academische vaardigheden. In zo’n journalclub kunnen ze die oefenen.”
Niet alle medewerkers aan hogescholen hebben namelijk een academische achtergrond, zo licht Duijnstee toe. “Hogeschool Utrecht wil
dat in 2017 alle docenten een masteropleiding hebben en twintig
procent is gepromoveerd. Dan krijg je een verankering van onderzoeksvaardigheden in de hele organisatie.”
Studenten worden actief betrokken in het onderzoek. “We hebben
verschillende onderwijsprojecten lopen die gekoppeld zijn aan promotieonderzoek. Een voorbeeld: we weten dat veel ouderen slechter
uit het ziekenhuis komen dan ze erin gaan. Dat kan door ondervoeding komen, maar ook door andere factoren. Onze hbo-studenten
werken nu mee aan het onderzoek naar een screeningslijst, waarmee
we kunnen zien welke ouderen in de risicogroep zitten.”

Masterhuis
Een aantal van de lectoren in het hbo heeft nauwe banden met
de universitaire wereld, soms in de vorm van dubbelaanstellingen.
Duijnstee is daarvan een voorbeeld, want naast lector bij de HU is ze
hoogleraar Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Utrecht.
Dat vergemakkelijkt de samenwerking uiteraard, bijvoorbeeld bij
promoties, maar ook op bestuurlijk niveau zijn er goede afspraken
tussen de Utrechtse hogeschool en universiteit.
Bij de masteropleidingen op het terrein van de gezondheidszorg is
de samenwerking in Utrecht bijzonder intensief – en ouder, want al
vóór de eerste lectoren op het toneel verschenen kende Utrecht de
Academie Gezondheidszorg Utrecht, een gezamenlijk masterhuis
van hogeschool en universiteit. “Er was hier dus een vruchtbare
bodem voor samenwerking”, concludeert Duijnstee.

1 www.lectoren.nl
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Natuurlijk zijn er verschillen. “Die zitten in het type vragen dat we
onderzoeken en de presentatie van de resultaten. Bij onderzoek in
het hbo staat de praktijkrelevantie van het onderzoek voorop en ook
het uitdragen van de resultaten naar onderwijs en praktijk. Maar als
ons onderzoek niet wetenschappelijk was, zouden we het geen
onderzoek noemen.”

‘Als ons onderzoek niet wetenschappelijk was,
zouden we het geen onderzoek noemen’

En van uitstel komt afstel. Verder bouwt de mediatheek op deze
manier veel ervaring op in het contact met uitgevers. Dat is slim,
denk ik.”

Lectoren.nl
Een van de manieren om hbo-publicaties te vinden is de website
Lectoren.nl, die is opgezet door het Forum voor praktijkgericht
onderzoek. De site is nog in ontwikkeling, zo benadrukt Duijnstee.
“Niet alle lectoren hebben bijvoorbeeld hun profiel al gecompleteerd. Ook de zoekmogelijkheden zijn nog wat beperkt; daar wordt
momenteel hard aan gewerkt.”

Open Access
Publiceren is essentieel, aldus Duijnstee. “In de onderzoekswereld
doe je niet mee als je niet publiceert. Je onderzoeksgegevens moeten
toegankelijk zijn: je bouwt voort op bestaande inzichten en zorgt
dat anderen ook op jouw uitkomsten kunnen voortbouwen.” Open
Access is voor haar een logische keuze, juist ook gezien het doel van
onderzoek in het hbo. “We leven van publieke gelden en hebben ook
een publiek-maatschappelijke doelstelling met ons onderzoek. Open
Access maakt die informatie vrij toegankelijk via de repository van
de hogeschool. Wij willen daar zoveel mogelijk in zetten. Niet alleen
wetenschappelijke artikelen: juist ook de vertalingen naar praktijk en
onderwijs.”

Maar straks kunnen publicaties van lectoren langs deze weg snel
worden geselecteerd uit de HBO Kennisbank. Dan heeft het hbo een
fraaie etalage voor deze voortrekkers van praktijkgericht onderzoek.

Het draagvlak binnen de organisatie is breed. “De lectoraatsleden
binnen ons Kenniscentrum vinden het ontzettend stimulerend als
zoveel mogelijk mensen toegang krijgen tot hun informatie. We hebben namelijk een type promovendi dat ook echt iets hééft met de
praktijk en met het onderwijs: het is als onderzoeker je werk om iets uit
te zoeken en dan is het ook fijn als er wat gebeurt met die gegevens.”

Grassroot

Hobbels
Niet overal in het hbo is het beeld zo rooskleurig. Als voorzitter van
Forum voor praktijkgericht onderzoek, het landelijk platform voor
lectoren, kent Mia Duijnstee de hobbels op de weg naar het ideaal.
“Om te beginnen: niet alle hogescholen hebben een repository.
En als ze er wel een hebben, gebruiken ze dat niet allemaal. Verder
leggen uitgevers beperkingen op. Open Acces doorkruist immers
bestaande praktijken. Dus we zitten nog op een ontwikkelingspad,
dat is duidelijk. Ik denk dat het belangrijk is dat we volhouden. SURF
is daarbij natuurlijk een drijvende kracht. Bij ons op de faculteit
Gezondheidszorg van de HU wordt het opbouwen van de repository
gecoördineerd door de mediatheek. Dat helpt ontzettend! Als er een
nieuwe publicatie is, neemt de mediatheek contact op met de uitgever om afspraken te maken en na te gaan wat de ruimte is voor
Open Acces. En vervolgens plaatst ze het artikel in de repository,
al dan niet in de uitgegeven versie.

Interactieve etalage HBO Kennisbank
Fontys Hogescholen promoot de HBO Kennisbank met
een digitale etalage in één of meerdere Fontys media
theken. Studenten en medewerkers kunnen via deze
Touch-screen PC, waarvoor een speciale applicatie is
ontwikkeld, bladeren door informatie uit en over de HBO
Kennisbank. Hierbij wordt extra aandacht gegeven aan de
Fontys publicaties, met name uit de lectoraten. Het doel
is studenten, medewerkers en instituten te verleiden om
zelf contentleverancier of gebruiker te worden van de
HBO Kennisbank.

“Het helpt ons als kenniscentrum ontzettend dat medewerkers niet
zelf met een uitgever hoeven te mailen over wat er precies binnen de
rechten valt. Anders blijft zo’n lastige opdracht gemakkelijk liggen.
24
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Kennis van én voor de
praktijk
Interview met Piet Alblas Inholland, Wim Broer Inholland,
Lejo Buning Hogeschool Arnhem en Nijmegen en Ben Gussinklo
Hogeschool Utrecht
Door: Aad van de Wijngaart

De HBO Kennisbank is enkele jaren geleden opgezet door SURFfoundation, samen met het SHB (Samenwerkingsverband Hogeschool Bibliotheken). Per maand weten gemiddeld 40.000 unieke
bezoekers de Kennisbank te vinden.
De potentiële doelgroep is echter veel groter, met name onder de
professionals in het bedrijfsleven en de maatschappelijke instellingen.
Juist voor hen biedt de HBO Kennisbank veel praktijkgerichte informatie. Maar hoe vinden ze die op een snelle en gemakkelijke manier?
SURFfoundation heeft hogescholen uitgedaagd om te komen met
oplossingen die het praktijkgebruik stimuleren. Dat leidde tot vier
projecten, elk met eigen doelgroepen en een eigen insteek: de HBO
Automotive Kennisbank, DIGIPUB, het Landelijk Kennisplein Verslavingszorg en TOEKOMST.

HBO Automotive Kennisbank fungeert als autotechnisch
woordenboek

Lange tijd was onderzoek iets waarmee universiteiten zich onderscheidden van de rest van het hoger onderwijs. Maar sinds het begin
van de 21ste eeuw begeven hogescholen zich ook steeds meer op
dit terrein. Hun onderzoek is wel anders dan bij de universiteiten: het
staat in dienst van de beroepsontwikkeling en –innovatie en is dus
vooral praktijkgericht. Doorgaans gaat het om concrete vragen van
organisaties die zoeken naar oplossingen voor problemen waar ze
mee kampen. Zo’n onderzoek kan gedaan worden door lectoren,
maar ook door docenten of studenten, bijvoorbeeld als afstudeerproject. Het is immers een geweldige training in probleemoplossend
vermogen. Met dat alles ontstaat bij de hogescholen een groeiende
massa waardevolle kennis. De vraag is hoe je die toegankelijk maakt,
zodat anderen ervan kunnen profiteren en erop kunnen voortbouwen.
Hoe zorg je voor een goede kennisdisseminatie?

Centrale toegang tot praktijkgericht onderzoek
Een antwoord op die vraag is de HBO Kennisbank (www.hbo-kennisbank.nl). “Deze webportal geeft toegang tot de repositories van
negentien hogescholen”, legt SURF-projectmanager Lianne van Elk
uit. “In een repository worden tekst- en andere bestanden – voornamelijk wetenschappelijke artikelen en scripties – op een gestandaardiseerde manier opgeslagen. De ‘motor’ van de HBO Kennisbank maakt
al deze kennisproducten centraal toegankelijk, voor gebruikers maar
ook voor andere webportals. Daardoor kan Google het meteen ook
beter vinden.”
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Hoe zorg je dat studenten, docenten, bedrijfsleven en maatschap
pij profiteren van de kennis die hogescholen in huis hebben? In
vier projecten van SURFfoundation gingen hogescholen hiermee
aan de slag.

Nederland telt drie hogescholen waar autotechniek wordt bestudeerd: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Fontys Hogescholen
en Hogeschool Rotterdam. Samen hebben zij de HBO Automotive
Kennisbank opgezet. “De kennisproducten van onze studenten
bevatten veel praktische informatie voor bedrijven, maar ze zwierven rond door de hogeschool en waren voor andere instellingen of
studenten niet te vinden”, verklaart Lejo Buning van de Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen. Daarom zetten de drie hogescholen
samen een portal op voor autotechniek. Hiervoor gebruiken ze de
‘motor’ van de HBO Kennisbank. Buning: “Nadat we de portal live
hadden gezet, bleek hij al snel te fungeren als een soort autotechnisch woordenboek. Door de koppeling met de repositories kunnen
bezoekers meteen relevant achtergrondmateriaal vinden.”
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Een ander verschil met de algemene HBO Kennisbank is dat de HBO
Automotive Kennisbank ook producten van eerstejaars beschikbaar wil
maken. Buning verklaart: “Die zijn te begrijpen voor havisten en mbo’ers,
onze toekomstige studenten. Zodoende kunnen we met onze kennisbank ook informatie naar ons voorland sturen.” De HBO Automotive
Kennisbank wordt verder zo veel mogelijk ingebed in het onderwijscurriculum. “Daar hoort een beoordelingssysteem bij: wat mag je er wel, en
wat niet in publiceren? Iedere student moet publicabel leren schrijven.”

DIGIPUB biedt publicatieplatform en leert hoe je kunt
publiceren
De hogeschool is een ‘university of applied science’, en publiceren van
de onderzoeksresultaten is daarbij essentieel, legt projectleider Ben
Gussinklo van Hogeschool Utrecht uit. “Maar zelfs voor onze lectoren
was er geen plek waar ze hun publicaties konden etaleren; laat staan
voor de docenten en studenten. Sterker nog: docenten en studenten
publiceren überhaupt bijna niet. “Daarom hebben we een onderwijsmodule ‘Hoe leer je publiceren’ ontwikkeld, in eerste instantie alleen
voor docenten. De module bevat een self-assessment en online lesmateriaal. Als docenten dat hebben doorgewerkt, kunnen ze ook
meer klassikaal onderwijs over publiceren krijgen.”
De module is te vinden op een nieuwe webportal van de faculteit
Maatschappij en Recht: DIGIPUB ofwel digitale publicatieomgeving.
Daar moeten straks ook de publicaties te vinden zijn. Gussinklo:
“Om de portal toegankelijk te maken voor het werkveld, hebben we
de informatie gestructureerd volgens de onderzoeksprogramma’s van
de hogeschool, zoals ‘Buurt, binding en support’ en ‘Werken in een
gedwongen kader’. Daarnaast kun je aangeven of je publicaties zoekt
van lectoren, docenten of studenten.” Naast de portal heeft de hogeschool nu ook een Open Access-tijdschrift, een tijdschrift dat de lezer
vrije toegang tot de artikelen biedt. Het vraagt veel zendingswerk om
te zorgen dat de portal ook echt gebruikt wordt, zo tekent Gussinklo
aan. “We hebben een promotiefilmpje gemaakt. Twee instituten verplichten hun studenten al om hun afstudeerproducten in de HBO Kennisbank te zetten. Ik hoop dat de instituutsdirecteuren en opleidingsmanagers hun docenten ook gaan verplichten om te leren publiceren.
Verder is het een kwestie van be good and tell it.”

Landelijk Kennisplein Verslavingszorg slaat brug tussen theorie
en praktijk
In de Nederlandse verslavingszorg werken zo’n 30.000 mensen.
“Die zijn verdeeld over heel veel verschillende partijen, zoals universiteiten, hogescholen, zorginstellingen, patiënten- en familieverenigingen”, zegt Wim Broer. Daarom werkt hij namens de Hogeschool
Inholland, de Vrije Universiteit en IVO (Instituut voor onderzoek naar
leefwijzen en verslaving) aan het Landelijk Kennisplein Verslavingszorg. Dat project heeft de ambitie om het hele diverse veld samen te
binden, zodat men elkaar beter begrijpt en beter leert samenwerken.
Om samenwerking tussen die partijen mogelijk te maken is eerst een
gemeenschappelijk kennismodel ontwikkeld.
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Dat dient als basis voor een portal, die nu geleidelijk gevuld wordt.
Enerzijds is daar een wiki te vinden, waar docenten, studenten,
onderzoekers maar ook mensen uit de praktijk zelf materiaal op
kwijt kunnen. Anderzijds is er een strak gestructureerde kennisbank.
Alles wat daarin zit is gecontroleerd op kwaliteit en geordend per
domein. Bovendien zijn de ‘kennisobjecten’ voorzien van tien ‘filters’:
manieren van kijken naar het fenomeen verslaving. “Met deze aanpak wordt de kennisbank toegankelijk voor de diverse groepen
gebruikers”, legt Broer uit. ”Over het model waren we het snel eens,
maar de vulling is een grote uitdaging.”
Het was de bedoeling om vanuit Inholland partnerships te realiseren
met andere hogescholen en instellingen. “We willen een brug slaan
tussen theorie en praktijk: enerzijds het onderwijs en onderzoek,
anderzijds de praktijk bij zorginstellingen. Dat is deels gelukt, maar
vooral op werkniveau”, verzucht Broer. “De directeuren van die zorg
instellingen belijden de meerwaarde van het project wel, maar het is
een heel versnipperd veld met veel concurrerende belangen. Zeker in
een tijd van bezuiniging wil men het eigen marktaandeel behouden of
vergroten.”
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 oeken naar oplossingen. Alblas: “MKB’ers hebben niets aan een
z
standaardverhaal. Ze moeten eerst het gevoel hebben dat je begrijpt
wat hun business is, waarom hun site er op dit moment zo uitziet en
waarom hun klanten er zo op reageren.”
De oplossingen van de studenten vielen in goede aarde: ze werden
echt toegepast. Alblas: “De verslagen van studenten die we van
voldoende niveau vonden, hebben we nu in de HBO Kennisbank
geplaatst. In die verslagen zie je om welk bedrijf het gaat, hoe het
is geanalyseerd, via welke checklist, welk advies daaruit is gekomen
en hoe het bedrijf daarop heeft gereageerd. Zo kunnen anderen
weer gebruikmaken van wat wij met het project hebben geleerd.”
“Bovendien hebben we de HBO Kennisbank feitelijk tot verplichte
lesstof verklaard voor deze minor: als er een bedrijfsvraag komt,
moet de student eerst zoeken of er al een relevante scriptie is die
hij als uitgangspunt kan gebruiken.”

Gedeeld belang voor hogescholen en praktijk

Foto: Ivar Pel

Hoe effectief de resultaten van de projecten zijn, zal de komende tijd
moeten blijken. Het delen en benutten van bestaande kennis is nog
steeds geen gemeengoed. Praktijkgericht onderzoek voor MKB en
maatschappelijke instellingen levert echter niet alleen praktische
kennis op voor die organisaties, maar ook voor de hogescholen zelf.
Piet Alblas van het project TOEKOMST noemt nog wel een struikelblok: “Heel veel scripties worden geblokkeerd door de opdrachtgever.
Je doet immers een concrete analyse op een concreet pijnpunt. Dat
willen ze niet altijd open en bloot op het internet.”

Met TOEKOMST bieden studenten kennis op maat
Het project TOEKOMST is uitgevoerd door de Hogeschool Inholland.
In het project is een simpele webportal gemaakt voor het middenen kleinbedrijf (MKB). De portal biedt materiaal van de HBO Kennisbank themagewijs aan. De bezoeker kan eenvoudig een zoekterm
invullen waarna alle relevante documenten binnen het gekozen
thema uit de HBO Kennisbank getoond worden.

‘Presteert uw website niet optimaal?
Laat studenten het uitzoeken’
Om kennis op maat aan te bieden aan mensen in de praktijk zijn
naast de portal ook mensen van vlees en bloed ingezet. Piet Alblas
van Inholland vertelt: “In de krant van de Kamer van Koophandel
hebben we een oproep geplaatst: ‘Presteert uw website niet optimaal? Laat studenten het uitzoeken.’ Dat aanbod was gratis en
vijftien kleine Rotterdamse bedrijven hebben daarop gereageerd.”
Om deze bedrijven te kunnen helpen, zochten studenten in de HBO
Kennisbank naar relevant materiaal, zoals checklists en analyseinstrumenten. Die gebruikten ze om samen met de bedrijven te
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SURF-projectmanager Lianne van Elk kent het probleem. “Bij SURFfoundation hebben we daarom een folder ontwikkeld met voorlichting voor (stage)bedrijven. Het plaatsen van ‘een hbo-onderzoek kan
immers ook een positief effect hebben: je laat als bedrijf zien dat je
betrokken bent bij het onderwijs.”

‘Een concrete analyse op een concreet
pijnpunt willen ze niet altijd open en
bloot op het internet’
Uiteindelijk komt het neer op gedeeld belang, zo benadrukt Wim
Broer van het project LKV: “De instellingen voor de verslavingszorg
zijn bang dat hun nieuwe methodes door anderen worden gekopieerd. Maar ze realiseren zich onvoldoende dat ze zelf van al die
anderen nog veel meer kunnen leren. Kennis delen is immers kennis
vermenigvuldigen.” Ondertussen komt er steeds meer waardevol
materiaal via de repositories beschikbaar. De hogescholen blijven
zich ook inzetten voor een optimaal gebruik van al dat materiaal.
Gussinklo van het project DIGIPUB: “Ik denk dat we in deze projecten
hebben geleerd dat we voor kennisdisseminatie nog heel wat slagen
kunnen maken en daarbij van elkaar kunnen leren. We hebben al
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afgesproken dat we meer gezamenlijk gaan optrekken. Er is nog veel
werk aan de winkel.” Hoewel er dus nog veel kennis onbekend en
onbereikbaar is voor praktische toepassing, is er ook al heel veel
beschikbaar. En daar hebben bovenstaande projecten een mooie
bijdrage aan geleverd.
Meer informatie is te vinden op www.SURFfoundation.nl/openonderzoek
Links naar projectwebsites en webportals:
•	HBO Automotive Kennisbank
www.hboautomotivekennisbank.nl
•	Digipub
www.digipub.hu.nl
•	Landelijk Kennisplein Verslavingszorg
www.verslavingskundeplein.nl
•	TOEKOMST
www.in-zicht-in.nl

Webportals en Games
In elk van de vier projecten zijn webportals of themagerichte
websites gebouwd. Maar die leveren slechts een van de mogelijke
antwoorden op de vraag hoe je de kennis van het hbo toegankelijk maakt voor mensen in de praktijk. Wim Broer (van het Landelijk Kennisplein Verslavingszorg) breekt een lans voor websites
over specifieke thema’s: “Daarmee kun je informatie het beste
presenteren voor b
 rede groepen. Mensen kunnen klikken op wat
voor hen relevant is, zonder dat ze worden afgeleid door de rest.
Je zou zelfs studenten een website kunnen laten maken in plaats
van een scriptie. Zo’n site hang je net zo gemakkelijk in een repository en je kunt er goed naar linken.”
Een ander nieuw medium zijn games. Broer: “Dat zijn in feite
verleidingstechnieken om reeds bestaande informatie goed over
het voetlicht te krijgen. Ten eerste activeren ze de gebruiker: dat
is op zich al een heel goede manier van leren. Bovendien houden
ze de aandacht vast met uitdaging, competitie, spanning en
humor. Zo’n game hoeft helemaal niet zo veel werk te vragen.
Het kan zonder veel graphics en er is tegenwoordig prima
software voor.”

Grassroot

Screencasts
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft korte,
informatieve filmpjes gemaakt voor studenten, medewerkers en lectoren. In de filmpjes wordt het beleid van de
HAN toegelicht over het zichtbaar en vindbaar maken van
afstudeerproducten en publicaties in de HBO Kennisbank.
Uitgelegd wordt hoe materiaal voor de HBO Kennisbank
kan worden aangeleverd.
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Kennisdeling bij Inholland
Laten we samen kennis maken

tot vijftig procent op de prijs. Dat vinden wij niet nodig.” De boeken zijn
bovendien als PDF te downloaden van de hogeschoolsite, evenals de
readers die de docenten maken.
Logisch, vindt Den Hartog: “De baas betaalt me om te schrijven.
Het zou raar zijn als ik dan mijn reader ging uitgeven bij WoltersNoordhoff.” Ook de wiki DigitalworldInholland.pbworks.com, het
onderwijsplein van het lectoraat, is openbaar toegankelijk.

Groepsinterview met docenten en studenten van Inholland
Door: Aad van de Wijngaart

‘Oefenen in het gebruik van elkaars potentieel’
Potentieel

Kennisdeling is in het hbo allang gebruikelijk en beslist geen een
richtingsverkeer meer. Althans, dat blijkt uit een groepsinterview
bij het lectoraat Digital World van hogeschool Inholland.
Zeven docenten en een dozijn studenten zitten rond de gigantische
tafel, in een hoge zaal met weids uitzicht over de bedrijvigheid in de
Rotterdamse havens. Als hier geen visie ontwikkeld kan worden, dan
lukt het nergens.

Als vehikel voor publicaties is de HBO Kennisbank geen onbekende
bij het lectoraat. In het project TOEKOMST werd deze kennisbank
namelijk gebruikt door stagiairs om mkb-bedrijven met concrete
problemen te helpen (zie hoofdstuk 5).
Piet Alblas licht toe: “De studenten hielpen ondernemers om hun
onderzoeksvraag helder te krijgen en zochten er de juiste
informatiebronnen bij. Vervolgens verrijkten ze de gevonden informatie met hun eigen praktijkervaringen. Dat is de manier waarop
we hier samen willen werken en leren.”
Een ander voorbeeld zijn de economische verkenningen waarbij
in Rotterdam soms eerstejaars worden ingezet om enquêtes af te
nemen bij bedrijven. Docent Peter van den Heuvel: “We kunnen nog
veel stappen zetten als het gaat om een dergelijke inzetbaarheid van
studenten. Inholland Rotterdam heeft zo’n negenduizend hoogwaardig
opgeleide kenniswerkers! We missen nog het vermogen om dat potentieel goed te organiseren, maar dat zijn we aan het verkennen.”

Waar denken de docenten – tevens onderzoekers – aan bij het
woord kennisdeling? Hans den Hartog denkt allereerst aan zijn studenten: “Al mijn onderzoek wil ik in het onderwijs vertaald zien. Als
het onderzoek niet samenhangt met je onderwijs moet je niet bij een
onderwijsinstituut gaan werken.”
Zijn collega Piet Alblas: “Maar we willen ook graag publiceren, en we
willen dat studenten dat óók doen. Je voegt met je praktijkgerichte
onderzoek iets toe aan de samenleving. Dat is het bestaansrecht van
de lectoraten.”
Grassroot
Bij kennisdeling is dan ook geen sprake van eenrichtingsverkeer,
vertelt Frank Schenk: “Als informatica-docent weet ik meer over de
breedte van mijn vakgebied dan de gemiddelde student. Maar er zijn
studenten die van één klein onderdeeltje álles weten. Daar ben ik
alleen maar blij mee: daar kan ik van leren. Zeker in de informatica
is het onmogelijk om op alle niveaus voor te blijven op studenten.
Maar de vraag is wel: ziet de student het grote verband met andere
zaken waar hij geen kijk op heeft? Ik denk dat daar de meerwaarde
van de docent ligt.”

Korte filmpjes voor de HBO Kennisbank
De Haagse Hogeschool heeft (tot nu toe tien) aanstekelijke
korte filmpjes gemaakt, die erop gericht zijn om studenten
te verleiden om de eigen scriptie aan te bieden aan de
HH’s-Repository om gepubliceerd te worden op de HBO
Kennisbank. Dit onder het motto: ‘Red jouw scriptie van de
ondergang!’ De filmpjes worden verspreid via kanalen zoals
weblogs, sociale netwerken, e-mail, youTube en Vimeo.

Baas betaalt
Digital World heeft verschillende boeken uitgegeven, en wel in eigen
beheer. Lector Frans van der Reep verklaart: “Uitgevers zetten veertig
34
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wel, maar beklemtonen niettemin de waarde van openbaarmaking.
Alblas: “Het lectoraat heeft vorig jaar een project uitgevoerd waarbij
studenten miniscripties moesten opleveren. Hier hebben we als uitgangspunt genomen dat alleen goede scripties – met een cijfer van
acht of hoger – in de repository van Inholland worden geplaatst. De
student levert het materiaal aan, inclusief zoekwoorden en zo, en de
instelling heeft dan de rechten om te uploaden.”

Digital World
Foto: Ivar Pel

Frans van der Reep, senior strategist bij KPN, leidt het lectoraat Digital World van Inholland. Samen met een vijftiental interne en externe
research fellows bestudeert hij de impact van internet op leven en
werk, en levert hij advies aan bedrijven en instellingen.
Voor studenten die internet willen inzetten voor hun eigen werk,
geeft het lectoraat de minor Digital World. Voorbeelden van de
resultaten zijn te vinden in de HBO Kennisbank: bijvoorbeeld een
scriptie die op theoretisch én praktisch niveau beschrijft hoe de
reisbranche zichzelf kan redden door contact te leggen met online
groepen van consumenten

Profileren
Wat vinden de aanwezige studenten zelf van kennisdeling, bijvoorbeeld via de HBO Kennisbank? “Het is de eerste keer dat ik hoor van
deze databank“, verklaart de één. Een ander lijkt het handig “om te
kijken wat anderen hebben gevonden. Je krijgt ook een indruk van
wat er van je verwacht wordt.” En weer een ander: “Als mijn eigen
materiaal voor anderen bruikbaar is, heb ik er geen bezwaar tegen
dat het openbaar toegankelijk wordt.”
Ook profilering lijkt sommigen een voordeel: “Ik denk dat bedrijven
tegenwoordig op internet kijken naar iemand die ze op sollicitatiegesprek vragen. Als ze bij jouw verslag terechtkomen en ze vinden
het wat, dan is dat een pluspunt.” Alblas onderschrijft die waarneming: “Bij Google zie je dat de HBO Kennisbank behoorlijk hoog
scoort.”

Toch is er ook scepsis: “Als je de top of the world wilt bereiken dan
ga je inderdaad met al die dingen aan de slag. Maar als ik bij de
gemeente beleidsmedewerker wil worden, is het dan wel zo nodig
om heel de wereld te laten weten wie ik ben? Voor mijn stage heb ik
vorig jaar vijf gewone sollicitatiebrieven de deur uit gedaan, ik kreeg
vier gesprekken en ben vier keer aangenomen”, vertelt een van de
studenten.
Daar staat echter weer tegenover, vindt Alblas, dat als je een scriptie
gemaakt hebt die nuttig is, je wilt dat mensen haar gebruiken. Dan
moet ze dus goed vindbaar zijn, niet ergens op de tiende pagina van
Google. Dat is nu juist het idee achter een kennisbank.

Foto: Ivar Pel

Top of the world

Na afloop van het groepsgesprek voegt een student nog toe dat er
studiegenoten zijn die voor een zesje gaan. Die vinden het gewoon
eng dat hun producten worden tentoongesteld in de wereld van de
‘grote mensen’, zoals hij het uitdrukt. Docenten begrijpen die angst
36
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Kwaliteit van onderzoek
in het HBO
Daan Andriessen Inholland, Annelies de Jeu Hogeschool Utrecht,
Hilleke van der Reijden Hogeschool Utrecht en
Ben Emans Hanzehogeschool Groningen

Onderzoek binnen het hbo in Nederland krijgt steeds meer vorm.
Inmiddels zijn er meer dan 450 lectoren in het hbo actief bij
meer dan 400 lectoraten. Met de groei van het onderzoek klinkt
ook steeds luider de roep om verbetering en borging van de
kwaliteit van onderzoek. Ook de ontwikkeling van Open Access
van onderzoek versterkt die roep.
In de discussie over de kwaliteit van onderzoek in het hbo wordt 
al snel gedacht aan het ontwikkelen van outputindicatoren en 
het meten van output van lectoraten. Dat is maar een van de 
vele instrumenten die ingezet kunnen worden om de kwaliteit 
van onderzoek te bevorderen. Dit hoofdstuk geeft een overzicht
van mogelijkheden om de kwaliteit van onderzoek in het hbo te
vergroten aan de hand van een eenvoudig model van het onderzoeksproces. Er blijken allerlei initiatieven op het gebied van
k waliteit van onderzoek in het HBO te lopen, waarbij de meeste
overigens nog in de kinderschoenen staan. Het model helpt om 
al deze initiatieven in samenhang te beschouwen. Dit hoofdstuk 
is een korte samenvatting van de wiki over dit onderwerp1.

Mogelijkheden om kwaliteit in onderzoek te vergroten
Het onderzoekproces bij hogescholen speelt zich af tussen input
(geld, middelen, mensen, informatie etc.) en output (kennis, publicaties, relatienetwerken etc.). Het onderzoekproces kan alleen
goed verlopen wanneer binnen de hogeschool aan bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan, zoals bijvoorbeeld een klimaat van
professionele nieuwsgierigheid en de juiste competenties bij de

onderzoekers. Het model (figuur 1) biedt aanknopingspunten voor
het verbeteren van de kwaliteit van onderzoek.

1. Verbeteren van de randvoorwaarden voor onderzoek
Goed onderzoek staat of valt met de juiste randvoorwaarden. 
In verschillende onderzoeken en rapporten van de voormalige
Stichting Kennisontwikkeling hbo (SKO)2 worden genoemd:
•	Een stevige koppeling van onderzoek en onderwijs en een
blijvende aandacht voor de professionalisering van docenten,
lectoren en onderzoekers.
•	Het onderzoek van een lectoraat moet zich richten op kennis
die gevraagd wordt vanuit de economie en de samenleving.
•	Om het praktijkgericht onderzoek in de hogescholen goed van
de grond te krijgen  is op termijn een volwaardige tweede geldstroom nodig voor de hogescholen. Zo worden hogescholen
gestimuleerd om in competitie geld te werven voor praktijk
gerichte onderzoeksprojecten.
•	Het is nodig dat hogescholen een gericht en samenhangend
human resource management beleid volgen.
•	Verankering van deskundigheid en betrokkenheid bij de 
inhoud van onderwijs en onderzoek op alle bestuurlijke niveaus,
inclusief het College van Bestuur.
•	Bundeling van lectoraten in kenniscentra ten behoeve van
meerdere opleidingen.

Validatiecommissie
Kwaliteitszorg
Onderzoek (VKO)

Kwaliteitszorgsysteem Hogeschool
Verbeteren
randvoorwaarden

Kwaliteitscriteria

Kwaliteitsmaat
regelen

Kwaliteitscriteria

RANDVOORWAARDEN

INPUT

Input
indicatoren

ONDERZOEKSPROCES

Gedragcode
onderzoek

OUTPUT

Beroepsregister
lectoren

Output
indicatoren

Figuur 1: model van het onderzoeksproces t.b.v. kwaliteitsbevordering

1 http://wiki.surffoundation.nl/display/kwaliteitOnderzoekHBO/Kwaliteit+van+
onderzoek+in+het+HBO
2 www.skohbo.nl/
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2. Bevorderen van goed gedrag
van de onderzoeker
Kwaliteit van onderzoek wordt
bepaald door het gedrag van de
onderzoeker. Een middel om goed
gedrag van de onderzoeker
te bevorderen is het maken van een
gedragscode. De HBO-raad heeft in
2009 aan het Forum voor Praktijk
gericht Onderzoek gevraagd met
een voorstel voor een gedragscode
te komen. Dat voorstel is 1 september
2010 verschenen.

3. Validatie en review
Tijdens en vlak na het onderzoek kan
de onderzoeker veel doen om te zorgen
dat het eindresultaat voldoet aan inhoudelijke kwaliteitscriteria. Zo kan de
onderzoeker het onderzoek valideren.
Valideren is een proces waarin wordt
nagegaan of het onderzoek daadwerkelijk tegemoet komt aan de behoefte van
de gespecificeerde doelgroep.
Er wordt geverifieerd dat de probleemstelling en het beoogde
resultaat haalbaar zijn en gewenst worden door de mensen in de
praktijkcontext. Validiteit garandeert dat je niet alleen een ‘oplossing’ hebt, maar ook één die werkt.

‘Komt het onderzoek daadwerkelijk tegemoet aan de behoefte van de doelgroep?’
Maar ook al is een resultaat of oplossing valide, dan is het nog de
vraag of het resultaat deugt en of het kwaliteit heeft. Hoe moet
dat worden vastgesteld? Iets kan bijvoorbeeld prima werken in
de praktijkcontext, maar ethisch niet toelaatbaar of niet duurzaam
zijn. Geregelde reviews door experts tijdens het onderzoeksproces
kunnen h
 elpen die kwaliteit te garanderen. Daarbij worden expliciete kwaliteitskenmerken gebruikt die in een review worden meegenomen. Natuurlijke momenten voor een review doen zich voor
na het schrijven van het onderzoeksplan, halverwege het onderzoek en vlak voor het einde.
Reviews tijdens het onderzoek kunnen worden aangevuld met een
peer review op het onderzoeksverslag. Peer review is een methode
om de kwaliteit van publicaties kritisch te laten bekijken door gelijken.
Peer review is uitgegroeid tot een methode waarmee uitgevers de
kwaliteit van hun tijdschriften veilig stellen.

4. Gebruiken van kwaliteitscriteria
Bewust gebruik maken van kwaliteitscriteria tijdens het onderzoek
helpt om de kwaliteit van onderzoek te vergroten. Maar aan welke
inhoudelijke kwaliteitscriteria moet het praktijkgerichte onderzoek
voldoen? Het debat hierover is volop gaande. Bijdragen zijn onder
meer geleverd door het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek, door de jury van het Kennisproduct van het jaar en door
Andriessen & Van Weert3.

5. Prestatiemeting en beoordeling
Het meten van de onderzoeksprestaties van onderzoekers, lectoren,
lectoraten, kenniscentra en hogescholen is een manier om de kwaliteit
van onderzoek in het hbo te monitoren. Er zijn verschillende methoden
om de prestaties te meten, zoals een citatie-index, classificatie en
ranking. Daarnaast wordt in het hbo geëxperimenteerd met andere
vormen van prestatiemeting zoals de SciQuest methode4. Deze
methodiek is oorspronkelijk ontwikkeld om de performance van
wetenschappelijk onderzoek in haar maatschappelijke context
te bepalen.

6. Kwaliteitszorgsystemen
In oktober 2007 heeft de HBO-raad het Brancheprotocol kwaliteitszorg Onderzoek(BKO) 2009-20155 vastgesteld. Hierin wordt
uitgegaan van drie lagen: de interne kwaliteitszorgsystemen van
de instellingen, de externe validatie van de interne systemen en
een landelijke monitoring. Wat betreft de interne kwaliteitszorg
van het onderzoek kunnen de hogescholen, binnen het kader van
het BKO, een eigen kwaliteitszorgsysteem inrichten.

7. Toezicht op kwaliteitszorg
Een van de afspraken uit het door de hogescholen vastgestelde
Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek is dat de kwaliteitszorg
van de hogeschool wordt geëvalueerd en gevalideerd door een
door de HBO-raad ingestelde onafhankelijke commissie. Dit is de
Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek6. Deze commissie
evalueert en valideert het kwaliteitssysteem op instellingsniveau
voor een periode van zes jaar.

Zichtbaar maken van kwaliteit van Open Access publicaties
De kwaliteit van praktijkgericht onderzoek bevorderen kan dus op
vele manieren. Bovenstaand overzicht maakt duidelijk dat er veel
initiatieven zijn om de kwaliteit van het onderzoek daadwerkelijk
te verhogen.

3 Andriessen, D. en Van Weert, T. (2008) Kwaliteitszorg voor praktijkgericht
onderzoek aan hogescholens. Onderzoek van Onderwijs, vol. 37, juni, pp. 27-31.
4 www.sciquest.com
5 www.hbo-raad.nl/hbo-raad/publicaties/doc_view/4-brancheprotocol-
kwaliteitszorg-onderzoek-bko-2009--2015?tmpl=component&format=raw
6 www.vkohogescholen.nl
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Binnen het SURFshare-programma van SURFfoundation spitst het
onderwerp kwaliteit zich toe op het zichtbaar maken hiervan. Bij
onderzoeksresultaten die vrij toegankelijk (Open Access) zijn is dit
om twee redenen belangrijk. Allereerst omdat de kwaliteit van
publicaties – en daarmee ook van het onderzoek – door de vrije
toegang door iedereen te beoordelen is. De tweede reden is dat
niet iedereen in staat is om de kwaliteit van een publicatie te
beoordelen. Dit vergt een tijdsinvestering en ook een zekere
expertise. Daarom wordt er gewerkt aan methoden die de kwaliteit
van publicaties snel en gemakkelijk inzichtelijk maken.
In het pilotproject Herkenbaarheid van Vindbaarheid (zie kader)
wordt een dergelijke methode uitgewerkt. Daarnaast voert SURFfoundation een verkennend onderzoek uit naar andere mogelijk
heden en kansen op dit terrein.
Op basis van de in dit hoofstuk genoemde manieren om kwaliteit
te verbeteren en op basis van de lopende initiatieven zijn aanbevelingen geformuleerd voor het borgen van de kwaliteit van onderzoekresultaten die via Open Access worden ontsloten. De aanbevelingen richten zich op vier partijen: hogescholen, lectoren &
onderzoekers, de HBO-Raad en SURFfoundation. De voortgang
van de wegen die bewandeld worden, zal bijgehouden worden op
de wiki.
De wiki waarop dit hoofdstuk is gebaseerd is samengesteld door:
Daan Andriessen, lector bij Hogeschool Inholland en lid van het
Forum voor Praktijkgerichtm Onderzoek en Annelies de Jeu en
Hilleke van der Reijden, beide beleidsmedewerkers bij Hogeschool
Utrecht

Een van de belangrijkste aandachtspunten bij dat project is de kwaliteit van de kennisproducten. Kenniszoekers moeten er van op aan
kunnen dat de geëtaleerde producten deugdelijk en de moeite van
het exploreren waard zijn. Van sommige producten is de deugdelijkheid bij voorbaat boven elke twijfel verheven, bijvoorbeeld als het als
artikel in een respectabel tijdschrift verschenen is. Maar dat is lang
niet altijd het geval. Vandaar dat het KCA is gaan experimenteren
met een redactie-procedure die – onder meer – moet garanderen
dat al het geëtaleerde aan de maat is. Volgens die procedure worden alle kennisproducten onderworpen aan een kwaliteits-check.
De lectoren van het KCA en andere experts treden als reviewers op.
Ze voeren die check uit, terwijl een eindredacteur het proces
bewaakt en de uitkomsten ervan verwerkt.
Het experiment is nog in volle gang, maar twee lessen kunnen er al
uit geleerd worden. Les één is dat het allemaal makkelijker gezegd is
dan gedaan. Het uitvoeren van de kwaliteitscheck vergt nu eenmaal
een zekere discipline. Dat is een reden om het review-werk zo eenvoudig mogelijk te houden. Les twee is overigens dat de reviewers,
als ze zich eenmaal aan hun taak zetten, er weinig moeite mee hebben. In veel gevallen is het een kwestie van constateren dat een
kennisproduct simpelweg niet in de etalage moet, bijvoorbeeld
omdat het teveel het karakter heeft van een hand-out bij een lezing
die alleen begrijpelijk is voor mensen die de lezing gevolgd hebben.
Aldus wordt het kaf van het koren gescheiden, wat al een stap in de
goede richting is. In andere gevallen komt het neer op de constatering dat er met de inhoud van het gereviewde kennisproduct niets
mis is, maar dat er iets schort aan de afwerking, bijvoorbeeld omdat
de titel weinig inzichtgevend is, of omdat een dekkende samenvatting ontbreekt. In dat geval verhelpt de eindredacteur dergelijke
manco’s.

‘Herkenbaarheid en vindbaarheid’,
een project van het Kenniscentrum Arbeid van de
Hanzehogeschool Groningen
Ben Emans
Uit de Nederlandse hogescholen komt een gestage stroom van kennisproducten voort, zoals onderzoeksverslagen, op schrift gestelde
lezingen, scripties van studenten en opiniërende artikelen. Een deel
van die producten wordt gepubliceerd als brochure, boek, boekhoofdstuk of tijdschriftartikel, een andere deel wordt in eigen beheer
gepubliceerd, en nog een ander deel blijft ongepubliceerd. Om al dit
soort materiaal zo toegankelijk mogelijk te maken voor wie er maar
belang in stelt, experimenteert het Kenniscentrum Arbeid van de
Hanzehogeschool Groningen, het KCA, met zijn kennisbank en
website in het p
 roject ‘herkenbaarheid en vindbaarheid’.
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Vermoedelijk is de les die uit het experiment geleerd gaat worden
die van een verdere vereenvoudiging van de procedure, zodanig dat
er iets ontstaat waar andere kenniscentra ook baat bij kunnen hebben.
De ultieme test krijgt de vorm van een bezoekerstevredenheidsonderzoek van de nieuw in te richten website van het kenniscentrum, waar de kennisproducten die de reviews doorstaan hebben
geëtaleerd worden, inclusief de kwaliteitsaanduidingen die ze verdienen. Ongetwijfeld leidt dit tot verdere bijstellingen, waarschijnlijk
vereenvoudigingen, van de procedure.
Ben Emans is lector bij het Kenniscentrum Arbeid van de Hanzehogeschool
Groningen
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Auteursrechtenbeleid
binnen het hbo
Met beleid komen (we) tot
Open Access
Door: Hans de Brouwer Saxion

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
(WHW)
Artikel 1.3. Universiteiten, hogescholen en de Open Universiteit
Lid 2.Hogescholen zijn gericht op het verzorgen van hoger beroepsonderwijs. Zij kunnen onderzoek verrichten voorzover dit verband
houdt met het onderwijs aan de instelling. Zij verzorgen in elk geval
bacheloropleidingen in het hoger beroepsonderwijs, zij verzorgen in
voorkomende gevallen masteropleidingen in het hoger beroepsonderwijs en zij dragen in elk geval kennis over ten behoeve van de
maatschappij. Zij dragen bij aan de ontwikkeling van beroepen
waarop het onderwijs is gericht.

Wettelijke bepalingen en regels inzichtelijk maken met duidelijk
auteursrechtenbeleid

Het is noodzakelijk dat hogescholen een auteursrechtenbeleid
ontwikkelen waarin de rechten en plichten geregeld zijn van
instelling, lector, docent en student.

Het digitale tijdperk vraagt om een auteursrechtenbeleid
De kernactiviteiten onderwijs en onderzoek van het hbo, zoals
beschreven in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk
onderzoek (WHW), leiden tot onderwijs- en onderzoekspublicaties.
Het publiceren hiervan kan niet gebeuren zonder aandacht te hebben
voor de auteursrechtelijke kant. In het pre-elektronische tijdperk
speelden uitgevers de voornaamste rol in het gehele publicatieproces.
Vaak ging dit samen met de overdracht van de auteursrechten aan de
uitgever. Hierdoor moesten de hogescholen voor het (her)gebruik
toestemming vragen aan de uitgevers en hiervoor betalen. Of het nu
ging om onderwijsmateriaal of wetenschappelijke publicaties, in bijna
alle gevallen gebeurde het verveelvoudigen en openbaar maken
door de uitgevers. Door het gewijzigde ICT landschap komen het
verspreiden en publiceren van publicaties binnen het bereik van de
instellingen zelf. Het digitale tijdperk met zijn digitale opslag en verspreidingstechnieken vraagt om een beleid hoe hiermee om te gaan.
Vooral vraagstukken op het gebied van intellectueel eigendom en
auteursrechten, moeten opgelost worden. Hogescholen moeten zo
efficiënt en economisch mogelijk publicaties beschikbaar kunnen
stellen voor zowel intern (bijvoorbeeld binnen elektronische leeromgevingen van de hogescholen) als extern gebruik (kennisoverdracht
naar de maatschappij).
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In het ideale geval kunnen de instellingen zelf bepalen wat er
gebeurt met alle onderwijs- en onderzoekspublicaties die door haar
medewerkers en studenten zijn gemaakt. Dit betekent dat een instelling onbelemmerd kan beschikken over de publicaties voor intern
gebruik binnen het eigen onderwijs en onderzoek en ook voor extern
gebruik. Hiermee kan de instelling haar doel van kennisdeling en het
afleggen van verantwoording aan de maatschappij verwezenlijken.
Wettelijke bepalingen, maar ook regels van het maatschappelijk
verkeer, maken dat de werkelijkheid er anders uitziet dan de ideale
situatie. Dit maakt het noodzakelijk dat de hogescholen een auteursrechtenbeleid ontwikkelen en hanteren. Een beleid dat inzicht en
duidelijkheid verschaft over de auteursrechten van het hbo, haar
medewerkers en haar studenten. Een beleid dat vragen beantwoordt
over eigendom, verveelvoudiging en verspreiding van werken die zijn
vervaardigd door medewerkers in dienst van of door studenten studerend bij een hogeschool. Een beleid dat de manier regelt waarop
en onder welke voorwaarden het hbo gebruik kan maken van deze
werken. Een beleid dat de positie van het hbo binnen de informatieketen versterkt, met name in de relatie met uitgevers.

‘In het digitale tijdperk moeten vraagstukken over intellectueel eigendom
opgelost worden’
Uitgangspunten voor het te ontwikkelen beleid
De voornaamste uitgangspunten van het voorgestelde auteurs
rechtenbeleid zijn:
•	de door de hogescholen onderschreven doelstellingen in de
Berlin Declaration (zie hoofdstuk 1)
•	dat de hogescholen over de bevoegdheden kunnen beschikken
die zij voor de uitoefening van de aan hen door de wet
opgedragen taken nodig hebben.
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Omdat uitgegaan wordt van publicaties die het resultaat zijn van de
onderwijs- en onderzoekstaken van de ’hogescholen, gaat een
auteursrechtenbeleid vooral over de rechten en plichten van de
rechtstreeks betrokken groepen:
•	de instelling/werkgever,
•	de onderzoeker/docent,
•	de student.
Startpunt van het beleid is de huidige wet- en regelgeving. De
Auteurswet en de Wet Elektronische Handel zijn in deze context het
belangrijkst. Verder is de geldende collectieve arbeidsovereenkomst
voor het hoger beroepsonderwijs 2007 – 2010 van belang.

Auteurswet, Artikel 1
Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk
van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens
de beperkingen, bij de wet gesteld.

Auteurswet, Artikel 7
Indien de arbeid, in dienst van een ander verricht, bestaat in het
vervaardigen van bepaalde werken van letterkunde, wetenschap of
kunst, dan wordt, tenzij tusschen partijen anders is overeengekomen, als de maker van die werken aangemerkt degene, in wiens
dienst de werken zijn vervaardigd.

Cao-hbo 2007-2010, Artikel E-7
De rechten op het auteursrecht alsmede de baten voortvloeiend uit
het vervaardigen van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst
in de zin van de Auteurswet, komen toe aan de werkgever indien het
vervaardigen, uitvinden, kweken of winnen door de werknemer in de
uitoefening van zijn functie is of wordt verricht ten behoeve van de
werkgever.

Auteurswet en cao-hbo geven rechten aan
De Auteurswet stelt dat de maker van een publicatie in principe ook
de eigenaar is. Dezelfde wet stelt ook dat wanneer een publicatie
gemaakt is in dienst van de werkgever, het eigendom overgaat naar
de werkgever. In de cao-hbo bepalingen is dit expliciet opgenomen.
De rechten op het auteursrecht komen toe aan de werkgever wanneer
de werknemer de publicatie heeft geschreven in het kader van de
uitoefening van zijn functie. Het is wel belangrijk dat de werknemer
een arbeidsovereenkomst heeft met zijn werkgever. Bij freelancers
valt het eigendom niet automatisch toe aan de instelling.
Het auteursrechtenbeleid zou ook moeten voorzien in de mogelijkheid om ook het auteursrecht te verkrijgen van door freelancers
gemaakte werken.
Op studentwerken die beogen de kennis en vaardigheden van de
student te toetsen, berust het auteursrecht bij de student zelf. De
hogeschool kan hier geen claim leggen op het auteursrecht. Een
student kan namelijk alleen beoordeeld worden op een werk dat
aantoonbaar van de student zelf is.

Hogeschool als hosting provider is aansprakelijk voor onrechtmatige informatie
Een hogeschool zal, om aan haar taak van kennisoverdracht te voldoen, soms ook optreden als hosting provider. Bijvoorbeeld bij het
publiceren van studentscripties. De instelling zal zich ervan bewust
moeten zijn dat materiaal dat in hun institutionele repositories wordt
opgenomen, legaal en in overeenstemming met de wet dient te zijn.
De instelling zorgt bijvoorbeeld voor opslag en doorgave van werken
waarbij het auteursrecht bij anderen berust. Dit houdt wel in dat de
instelling, in haar functie als hosting provider, aansprakelijk gesteld
kan worden voor het onrechtmatig doorgeven van materiaal.
De wet stelt dat een hosting provider aansprakelijk is als hij weet
(of beter gezegd redelijkerwijs zou kunnen weten) van onrechtmatige informatie en dan niet ingrijpt.

Voorstellen voor beleid
Auteursrechthebbende
Volgens de huidige wet- en regelgeving is de hogeschool auteursrechthebbende van werken die werknemers in het kader van hun
functie en de aan hen opgedragen werkzaamheden maken.
Exploitatierechten
De hogeschool heeft het recht om de werken te exploiteren.
Dit recht omvat in ieder geval het recht:
•	het werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken
•	het auteursrecht op het werk geheel of gedeeltelijk over te dragen
•	het werk onderdeel te laten uitmaken van een databank.
Persoonlijkheidsrechten
De hogeschool heeft ook de persoonlijkheidsrechten op deze werken.
De hogeschool zal echter geen aanspraak maken op de persoonlijkheidsrechten en laat deze aan de auteur van het werk. Dit betekent
dat de auteur het recht heeft (tenzij het in strijd zou zijn met de
redelijkheid):
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•	zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder
zijn naamsvermelding
•	zich te verzetten tegen de openbaarmaking van het werk onder
een andere naam dan de zijne
•	zich te verzetten tegen het aanbrengen van enige wijziging in 
het werk
•	zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere
aantasting van het werk, welke nadeel zou kunnen toebrengen
aan zijn eer of naam of aan zijn waarde in deze hoedanigheid.

In geval van contractuele inhuur van derden zal de hogeschool ernaar
streven om te kunnen beschikken over het auteursrecht van het auteursrechtelijk beschermde werk dat op grond van het externe contract tot
stand is gekomen. In dat geval zal de ingehuurde kracht het auteursrecht
overdragen aan de hogeschool met een daarvoor bestemd document.

Foto: Ivar Pel

Contractuele inhuur van derden

Student
De hogeschool erkent dat de student de auteursgerechtigde is van
werk dat is gemaakt in het kader van zijn of haar studie of onderzoek.

Publicatiebeleid
Voor het uitvoeren van haar wettelijke taken ontvangen de hogescholen middelen via de eerste geldstroom. De hogeschool zal in
principe, in navolging van wat gesteld wordt in de Berlin Declaration,
alle werken die in belangrijke mate tot stand zijn gekomen met middelen vanuit deze geldstroom in Open Access te publiceren. Om het
hergebruik van deze werken te stimuleren zal de hogeschool deze
werken beschikbaar stellen onder de ‘Creative Commons Naamsvermelding 3.0’ licentie.

De hogeschool zal aan haar studenten vragen om die werken die zij
gemaakt hebben in het kader van hun studie of onderzoek en waarvan de studenten het auteursrecht hebben zoveel mogelijk volgens
de ‘Creative Commons Naamsvermelding 3.0’ licentie te publiceren.
Voor zover een hogeschool gebruik wil maken van de diensten van
een uitgever voor het publiceren van haar onderwijs- en onderzoekspublicaties, zal met deze uitgever overeengekomen worden
dat gebruik van deze publicaties binnen de eigen instelling altijd en
kosteloos is toegestaan. Verder zal de instelling ernaar streven om
deze publicaties, na een met de uitgever overeengekomen embargo
periode van maximaal zes maanden, publiekelijk beschikbaar te 
stellen. Als overeenkomst kan gebruikt worden de door SURF
gepubliceerde Licentie tot Publiceren.

Creative Commons Naamsvermelding 3.0
De gebruiker mag:
  het werk kopiëren, verspreiden en doorgeven

  Remixen - afgeleide werken maken
Onder de volgende voorwaarden:
  Naamsvermelding
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/nl/deed.nl

48

Voor het publiceren van werken die tot stand zijn gekomen met
middelen uit de tweede en derde geldstroom zal de instelling zoveel
mogelijk dezelfde hierboven beschreven regels hanteren, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt met de financiers.

Licentie tot Publiceren (Licence to Publish)
SURF ontwikkelde samen met JISC een eigen licentie die onderzoekers helpt het auteursrecht in eigen hand te houden.  De licentie
probeert een balans te bereiken tussen enerzijds de rechten van de
auteur en anderszijds de belangen van de uitgever. Op deze wijze
wordt geprobeerd de toegang tot wetenschappelijke resultaten te
optimaliseren.
www.surffoundation.nl/auteursrechten: Praktische tool > Instelling
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Hogeschool als hosting provider
Het risico dat een hogeschool materiaal opneemt in haar repository
dat in strijd is met een of meerdere wetten, is nooit volledig uit te
sluiten. Er kunnen dus problemen optreden, die aanleiding kunnen
geven tot klachten. Om dergelijke risico’s tot een minimum te beperken, kiest de hogeschool, in haar functie als hosting provider, voor
de formulering en implementatie van een ‘notice and takedown’
procedure. In deze procedure staat beschreven op welke wijze de
instelling omgaat met door henzelf of anderen gesignaleerde
onrechtmatige doorgave van werken. De instelling maakt de procedure bekend op een duidelijk zichtbare plaats en zorgt ervoor dat de
procedure goed toegankelijk is voor het publiek, met inbegrip van
bijvoorbeeld rechthebbenden zoals studenten of uitgevers. Als
leidraad kan gelden de door SURF ontwikkelende ‘Digitale kennis
banken Model ‘Notice & Takedown’ procedure’.

Een controlemechanisme kan ervoor zorgen dat materiaal dat
instellingen opnemen in hun instellings repositories, legaal en in
overeenstemming met de wet is. SURF heeft in samenwerking met
JISC, een model ‘Notice and Takedown’-procedure ontwikkeld.
De modelprocedure is vooral handig voor beheerders van instellingsrepositories, hun medewerkers en functionarissen binnen hoger
onderwijsinstellingen die verantwoordelijk zijn voor de naleving van
de geldende voorschriften.
www.surffoundation.nl/auteursrechten: Praktische tool > Instelling

Foto: Ivar Pel

‘Notice and Takedown’-procedure

Fundamentele verandering
Toegang tot kennis, informatie en data is essentieel voor hoger onderwijs en onderzoek. De digitalisering van onderzoeksresultaten en het
digitaal publiceren biedt mogelijkheden voor een fundamentele verandering ten opzichte van het ‘papieren tijdperk’. Verbeterde toegang
is de basis voor de kennisoverdracht (onderwijs), kennisontwikkeling
(onderzoek) en kennisvalorisatie (samenleving). Centraal staat daarbij
dat resultaten van met publieke middelen gefinancierd onderzoek ook
publiekelijk toegankelijk dienen te zijn. Binnen deze gedachtegang is
het van groot belang dat aandacht besteed wordt aan de auteursrechtelijke vraagstukken en dat de hogescholen vanuit een gedegen
auteursrechtenbeleid vorm geven aan hun functie als onderwijs- en
onderzoeksinstelling en als centrum voor kennisontwikkeling en –
overdracht.
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In deze publicatie van SURFshare geven lectoren, docenten en
studenten hun visie op het toegankelijk maken en delen van
onderzoeksresultaten van hogescholen. Dit is belangrijk omdat
de HBO-raad in 2009 de ‘Berlin Declaration on Open Access’
heeft getekend. Daarin geven de hogescholen aan zich te zullen
inzetten voor het vrij beschikbaar stellen van hun onderzoeks
resultaten. De behoefte aan vrije toegang tot kennis is groot.
Zowel omdat praktijkgericht onderzoek een directe link heeft met
de samenleving. Maar ook omdat, met de komst van lectoraten en
kenniskringen, hogescholen steeds meer onderzoek doen.

Het delen van die stroom kennis die momenteel vanuit het hbo los
komt en waarmee hogescholen zich sterker willen profileren, vraagt
om een gedegen kennisinfrastructuur. SURFfoundation ondersteunt
deze kennisdeling, onder meer door het helpen realiseren van
repositories, een onmisbaar onderdeel van die infrastructuur.

Succesvolle voorbeelden van diensten, gebaseerd op repositories
bij hogescholen, zijn de HBO Kennisbank (met publicaties, scripties

SURFfoundation
Hojel City Center gebouw D
Graadt van Roggenweg 340
3531 AH Utrecht
Postbus 2290

en leermiddelen), www.lectoren.nl (publicaties van lectoren en/of

3500 GG Utrecht

lectoraten) en LOREnet (een portal met leermiddelen).

T 030 234 66 00
F 030 233 29 60

Voor hogescholen zonder eigen institutionele repository heeft
SURFfoundation de repositoryservice ‘Sharekit’ opgezet.

info@surf.nl
www.surffoundation.nl
januari 2011

Naast de infrastructuur besteedt deze publicatie aandacht aan
verschillende andere aspecten van het delen van kennis door
hogescholen. Van de visie van de HBO-raad over open toegang
en de stroom van kennis tussen onderwijs, onderzoek en praktijk,
tot de kwaliteitsbeoordeling en auteursrechtelijke implicaties.

