Zelfevaluatie onderzoeksplatform
Goed Bestuur voor een Veilige Wereld

Henno Theisens (red.)
Liduine Bremer
Iris Meerts
Vincent Smit
Maart 2019

DE HAAGSE HOGESCHOOL

ZELFEVALUATIE GOED BESTUUR VOOR EEN VEILIGE WERELD

2

DE HAAGSE HOGESCHOOL

ZELFEVALUATIE GOED BESTUUR VOOR EEN VEILIGE WERELD

INHOUDSOPGAVE
Inleiding

5

1

Inleiding
Overwegingen onderzoeksprofiel
Onderzoeksprofiel
Onderzoeksprogramma’s
Indicatoren
Conclusie

Missie en doelen van onderzoek

9

9
9
10
10
13
14

2

Organisatie en positionering van onderzoek

15

3

Standaarden voor integriteit en kwaliteit

23

4

Doorwerking van onderzoeksprocessen en resultaten

27

5

Interne en externe kwaliteitszorg

31

6

Conclusies

33

Context van onderzoek op De Haagse Hogeschool
Het onderzoeksplatform Goed Bestuur voor een Veilige Wereld
Deze reflectie

5
7
8

Inleiding
De organisatie van het platform
Inzet van mensen en middelen
Mensen
Externe en interne netwerken
Organisatie platform vanaf 2019
Conclusie

15
15
16
17
19
20
21

Inleiding
Voldoen aan de standaarden in het vakgebied
Naar een geëxpliciteerde standaard voor praktijkgericht onderzoek
Institutionele consequenties
Conclusie

23
23
24
25
25

Inleiding
Output, doorwerking en impact
Samenwerking met beroepspraktijk en samenleving
Samenwerking met onderwijs en professionalisering
Conclusie
Inleiding
Interne kwaliteitszorg
Opvolging externe visitatie
Conclusie

27
27
29
30
30
31
31
32
32

Waar staan we?
Wat gaan we nog meer doen?

33
34

Bijlage 1: Gebruikte documenten

37

Bijlage 2: Lijst van publicaties

39

Bijlage 3: Voorbeelden van bijdragen lectoraten aan het onderwijs per thema 

45

Bijlage 4: Overzicht stakeholders

48

3

DE HAAGSE HOGESCHOOL

ZELFEVALUATIE GOED BESTUUR VOOR EEN VEILIGE WERELD

4

DE HAAGSE HOGESCHOOL

ZELFEVALUATIE GOED BESTUUR VOOR EEN VEILIGE WERELD

Inleiding
Voor u ligt de zelfevaluatie van het onderzoeksplatform Goed Bestuur voor een Veilige Wereld, onderdeel
van De Haagse Hogeschool (De HHS). Het document is een reflectie op een platform dat volop in
beweging is. In de afgelopen vijf jaar is er veel veranderd aan de organisatie van onderzoek op De Haagse
Hogeschool en die veranderingen zijn nog niet ten einde.
Hoewel de visitatie zich formeel richt op de periode van 2017 – 2018, geven we ter introductie eerst een
kort overzicht van de context van het platform en hoe onderzoek op De Haagse Hogeschool zich over
een langere periode heeft ontwikkeld. Daarna belichten we kort de positie van het platform en bespreken
we de uitgangspunten die wij hanteren bij het maken van keuzes over inhoud, organisatie en kwaliteit.
Veel elementen uit dit overzicht komen gedetailleerd terug in de volgende hoofdstukken. Dit overzicht is
bedoeld om de lezer inzicht te geven in de ontwikkelingen en de samenhang daartussen op hoofdlijnen.
Maar ook inzicht in hoe wij daar als platform mee om zijn gegaan in de afgelopen periode. We eindigen de
inleiding met de verdere opbouw van deze zelfevaluatie.

Context van onderzoek op De Haagse Hogeschool
De Haagse Hogeschool is een middelgrote hogeschool in de Randstad met een diverse en internationaal
georiënteerde studentenpopulatie. Bij De Haagse Hogeschool studeren zo’n 26.000 studenten. De
bacheloropleidingen zijn geclusterd in zeven faculteiten, ieder onder leiding van een faculteitsdirecteur.
Het masteronderwijs is ondergebracht bij de Academie voor Masters en Professional Courses. De
hogeschoolorganisatie, het CvB en het management worden ondersteund door diensten, onder leiding
van directeuren. De onderzoekportefeuille is momenteel belegd bij de voorzitter van het CvB, de heer
Geluk. Hij stuurt de leading lectoren aan die leidinggeven aan de onderzoeksplatforms.
Zoals voor alle hogescholen in Nederland, is onderzoek een relatief nieuwe activiteit van de De Haagse
Hogeschool (vanaf 2001). In 2018 is ongeveer vijf procent van het totale budget van de onderwijsinstelling
(circa 200 miljoen euro) besteed aan onderzoek, er was ongeveer 10 miljoen euro voor onderzoek
beschikbaar. De Haagse Hogeschool wil, gegeven dit beperkte budget, zorgen voor focus en massa in
het onderzoek om met beperkte middelen toch zichtbare impact te genereren. Daarnaast wil de Haagse
Hogeschool de relatie tussen onderwijs en onderzoek, en onderzoek en de wereld buiten de hogeschool
verder versterken.
De onderzoeksagenda van De Haagse Hogeschool focust op vier thema’s:
1. Goed Bestuur voor een Veilige Wereld
2. Kwaliteit van Leven - Mens en Technologie
3. The Next Economy
4. Connected Learning
De samenwerking op die thema’s krijgt sinds 2015 vorm in vier gelijknamige platforms. De basis van die
samenwerking is het onderling overleg tussen de faculteitsdirecteuren en lectoren die bij het platform
betrokken zijn. Per 1 januari 2019 is binnen de hogeschool de ontwikkeling in gang gezet om de vier
platforms door te ontwikkelen naar kenniscentra.

Korte geschiedenis van onderzoek op De Haagse Hogeschool

In 2001 maakte het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het eerst geld beschikbaar
voor het aanstellen van lectoraten op de hogescholen. Op De Haagse Hogeschool zijn die lectoren,
en overige onderzoekers, in eerste instantie georganiseerd binnen het hogeschoolbrede Centrum
voor Lectoraten en Onderzoek (CLO). Met de groei van het aantal lectoren en de toenemende
belangstelling voor onderzoek binnen de opleidingen, nam ook de roep toe om het onderzoek anders
te organiseren. De behoefte was om het onderzoek beter bij het onderwijs aan te laten sluiten en meer
zichtbaar te maken voor de buitenwereld. Dit heeft geresulteerd in het opzetten van de huidige vier
onderzoeksplatforms.
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Deze platforms komen voort uit inhoudelijke keuzes die De Haagse Hogeschool eerder heeft gemaakt,
waarbij naast het CLO drie “zwaartepunten” werden ontwikkeld om het onderzoek meer focus te geven.
Deze zwaartepunten werden ontwikkeld als reactie op de prestatie- & profileringsafspraken die De
Haagse Hogeschool met het ministerie van OCW maakte (De Haagse Hogeschool, 2012). In overleg
met interne en externe partners en op basis van een analyse van aanwezige kennis en ervaring, zijn
destijds drie thema’s gekozen waarop De Haagse Hogeschool wil excelleren in onderzoek, onderwijs
en samenwerking met de beroepspraktijk. Deze thema’s zijn: Ondernemerschap en Innovatie, Kwaliteit
van Leven: Mens en Technologie en Goed Bestuur voor een Veilige Wereld. De zwaartepunten waren
programmaorganisaties met een directeur en een coördinator die als taak hadden onderzoeks- en
onderwijsprojecten aan te jagen rond hun thema. De zwakte van dit model was dat de zwaartepunten los
stonden van het CLO en de faculteiten. De coördinatie van onderzoek in het CLO, binnen de faculteiten en
binnen de zwaartepunten was beperkt ontwikkeld.
Mede daarom zijn bij de vorming van onderzoeksplatforms in 2015, zowel het CLO als de zwaartepunten
opgeheven en opgegaan in de platforms. Het platform is de plek waar lectoren en faculteitsdirecteuren
onderzoek, en de verbinding tussen onderwijs en onderzoek, coördineren. Passend bij deze verbindende
functie is ervoor gekozen om de lectoren organisatorisch deel uit te laten maken van de faculteiten.
Lectoren zijn dus in dienst van de faculteiten en vinden elkaar bij de platforms.
Aan de drie thema’s is een vierde thema toegevoegd (‘Connected Learning’) met het doel een belangrijke
bijdrage te leveren aan de innovatie van het hoger onderwijs. Deze vier thema’s vormen de basis voor de
huidige onderzoeksplatforms.
Tegelijkertijd is een hogeschoolbrede onderzoeksstrategie ontwikkeld. De Hogeschool heeft, via een
participatief traject, waaronder intensief overleg met de hogeschoolraad (HR), in 2017 de beleidsnota
Onderzoek Versterkt vastgesteld. Deze nota geeft een fundament aan het onderzoek op de hogeschool
en verwoordt de ambities. Onderdeel van deze onderzoeksstrategie, is de keuze om de platforms te
ontwikkelen naar kenniscentra
In het voorjaar van 2018 heeft het CvB, mede naar aanleiding van het nieuwe sectorakkoord (OCW,
2018), gekozen voor een versnelling van de ontwikkeling van de platforms naar kenniscentra. In
2019 is met de transitie naar kenniscentra begonnen waarbij in ieder geval drie kenniscentra worden
doorontwikkeld/ opgericht: het Centre of Expertise Cyber Security dat al bestaat, zal worden aangevuld
met een kenniscentrum voor Global & Inclusive Education en een kenniscentrum op het gebied van
Health & Technology. Met deze voorgenomen versnelling is ook organisatie van de platforms veranderd.
In de eerste periode was een faculteitsdirecteur eindverantwoordelijk voor ieder platform, bijgestaan
door een leading lector die verantwoordelijk was voor de inhoud en een coördinator. Ten behoeve
van de voorgenomen versnelling, is de eindverantwoordelijkheid neergelegd bij de leading lector, die
rechtstreeks aan het CvB verantwoording aflegt.
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Het onderzoeksplatform Goed Bestuur voor een
Veilige Wereld
Als platform was het in de afgelopen periode onze verantwoordelijkheid om de centraal geformuleerde
ambities waar te maken. Concreet betekende dit dat we voor het thema ‘Goed bestuur voor een veilige
wereld’ moesten zorgen voor focus, massa, samenhang tussen onderwijs en onderzoek, en sterke
relaties met de buitenwereld. Die opdracht ging niet uitsluitend om verandering, maar ook over het
waarborgen van de relevantie en kwaliteit van de lopende activiteiten in het platform.
Bij het zorgdragen voor deze verantwoordelijkheid hebben we een aantal uitgangspunten gehanteerd:
1. Het opbouwen van een goede onderzoekstructuur kost tijd. Om een goede onderzoekstructuur
op te bouwen, is het belangrijk om continuïteit na te streven en gebruik te maken van de kennis en
expertise die reeds aanwezig zijn binnen de organisatie. Daarom is bij de oprichting van het platform
bewust gekozen om onderzoeksthema’s te formuleren die aansluiten bij de thema’s die al reeds
bestonden. Dit betekent ook dat het noodzakelijk is om lectoren en docent-onderzoekers de ruimte
en tijd te geven die noodzakelijk zijn voor op het opstarten en vormgeven van goed onderzoek.
2. Het uitvoeren, begeleiden en programmeren van onderzoek is een vak. Binnen de hogeschool zijn
de lectoren op hun eigen vakgebieden de meest bekwame mensen om te bepalen wat belangrijke
thema’s zijn, wat kwalitatief goed onderzoek is en wat relevante externe actoren zijn. Wij hebben
bewust gekozen voor een onderzoekcultuur waar lectoren, binnen de onderzoeksprogrammering
per thema, veel ruimte krijgen voor het bepalen van hun eigen onderzoeksagenda en waar ze in
eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van onderzoek binnen hun lectoraat en
voor het opbouwen van externe netwerken.
3. Dat gezegd hebbende vinden wij focus, massa en een verbinding met onderwijs en buitenwereld
belangrijk. We denken dat we dat als collectief beter kunnen organiseren dan als individueel
lectoraat. Ten eerste omdat de schaal van een lectoraat soms te klein is, bijvoorbeeld om
goede onderzoeksaanvragen voor externe financiering te kunnen doen. Ten tweede omdat het
gesprek tussen lectoren over bijvoorbeeld de inhoud, over onderzoekskwaliteit en integriteit veel
meerwaarde heeft. Wij hebben daarom drie onderzoeksthema’s gekozen waarop het onderzoek
binnen het platform zich richt en waar rond lectoren, opleidingsmanagers het gesprek kunnen
aangaan. Om dat te verder versterken gaan we in 2019 verkennen of we kenniscentra kunnen
ontwikkelen rond deze thema’s.
4. In deze fase van de ontwikkeling van ons platform hebben wij ervoor gekozen om heel beperkt
te werken met gekwantificeerde targets. Dat wil niet zeggen dat we geen gebruik maken van
kwantitatieve indicatoren. Wij gebruiken dergelijke indicatoren om in kaart te brengen waar we staan
en hoe we ons van jaar tot jaar ontwikkelen. We gebruiken de indicatoren om te zien of we voortgang
maken op de prioriteiten wij ons gesteld hebben: bijdragen aan onderwijs en professionalisering;
het onderzoeksdomein en de samenleving en het beroepenveld op de thema’s die wij als platform
gekozen hebben. Wij willen het samen, iedere dag, een beetje beter doen en wij willen transparant
zijn over die ontwikkeling.
Gegeven deze uitgangspunten, zijn we in 2015 gestart met het opbouwen van ons platform. Daarbij
hebben we een aantal verschillende stappen gezet. De eerste stap was zicht te krijgen op wat er aan
activiteiten op de Haagse Hogeschool bestond binnen de brede thematiek van Goed Bestuur voor een
Veilige Wereld. Gegeven de enigszins diffuse situatie die we in 2015 aantroffen, hebben we een overzicht
gemaakt van alle projecten, wie daarbij betrokken was, wat de beoogde uitkomsten waren en wat de
kwaliteit was.
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Op basis van deze inventarisatie hebben we, in overleg met de betrokken lectoren, een aantal thema’s
gekozen die we vervolgens hebben besproken met faculteitsdirecteuren, opleidingsmanagers en
docenten. Dat heeft geleid tot een drietal thema’s met bijbehorende onderzoeksvragen.
1. Mondiale steden
2. Nieuwe risico’s
3. Complexe governance
Op basis van deze thema’s hebben we vervolgens voorstellen voor nieuwe lectoraten geformuleerd. In
de periode waarin het CLO opgeheven werd en de platforms werden opgebouwd, was de hogeschool
erg terughoudend omgegaan met het aanstellen van nieuwe lectoren. Het aannemen van nieuwe
lectoren, passend bij de recent ontwikkelde onderzoeksprogramma’s, was een belangrijke volgende
stap. Een andere belangrijke vervolgstap was om, vooruitlopend op het (langdurige) proces van het
werven van nieuwe lectoren, onderzoek door docent-onderzoekers te stimuleren dat bijdroeg aan de
onderzoeksagenda.
Vanaf augustus 2018 zijn we als platform op volle sterkte. Sindsdien bevinden we ons in een nieuwe fase,
waarbij vier belangrijke doelen zijn gevormd: het verscherpen van focus, het vergroten van de massa
door meer extern in te verdienen, het vergroten van samenwerking tussen lectoraten en het ontwikkelen
van een gezamenlijke visie op kwaliteit. De ontwikkeling van kenniscentra zien wij als een belangrijke
organisatorische ondersteuning van die doelen.
In het vervolg van deze zelfevaluatie worden deze stappen verder uitgewerkt en beargumenteerd.
Daarnaast geven we ons eigen oordeel over de ontwikkelingen die het platform heeft doorlopen, de
keuzes die daarin zijn gemaakt, en over de mate waarin het platform is geslaagd in het behalen van de
doelen. Wij zijn trots op wat er in de afgelopen periode bereikt is, maar zien ook dat er nog veel verbeterd
kan worden.

Deze reflectie
In deze reflectie richten we ons op de vijf standaarden die in het Brancheprotocol Kwaliteitszorg
Onderzoek 2016-2022 (BKO) van de Vereniging Hogescholen zijn geëxpliciteerd. We reflecteren op de
vraag hoe wij deze standaarden interpreteren, in welke mate we er – in onze eigen ogen – als platform aan
voldoen, en welke stappen we willen zetten om waar nodig te verbeteren.
Allereerst (hoofdstuk een) reflecteren we op onze missie en doelstellingen: stellen we de juiste prioriteiten
en zijn we ambitieus genoeg? We reflecteren vervolgens in hoofdstuk twee op de vraag of de organisatie
– onze capaciteit, onze structuur en manier van werken – voldoende is om onze doelstellingen te bereiken
en onze missie te verwezenlijken. Daarna richten we ons in het derde hoofdstuk op onze standaarden
voor kwalitatief goed praktijkgericht en integer uitgevoerd onderzoek. Hoe zorgen we dat we aan onze
eigen standaarden voldoen? Vervolgens kijken we in hoofdstuk vier naar doorwerking: hoe zorgen we
ervoor dat ons onderzoek doorwerkt in onderwijs, beroepspraktijk en samenleving? Ten slotte kijken
we naar de manier waarop we ons onderzoek intern en extern evalueren en hoe we omgaan met de
uitkomsten van die evaluaties.
Bij deze evaluatie speelt steeds op de achtergrond dat ons platform in ontwikkeling is; het platform is
geen volledig ontwikkelde onderzoeksgroep met alles wat daarbij hoort. We vinden het als platform
belangrijk om verantwoording af te leggen over ons werk en over hoe we dat werk organiseren, maar we
zijn ook op zoek naar de lessen die we kunnen trekken uit onze eigen ervaringen, uit deze zelfevaluatie en
uit de externe visitatie.
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Missie en doelen van onderzoek

Inleiding

Goed Bestuur voor een Veilige Wereld is ook een logisch thema
gegeven de locatie van De Haagse Hogeschool: Den Haag. In deze
stad van de internationale vrede en veiligheid zijn bestuurlijke vragen
in ruime mate aan de orde, zowel op lokaal, regionaal, nationaal
als internationaal niveau. In de stad Den Haag komen bestuurlijke
en veiligheidsvraagstukken bij elkaar. Het Rijk, maar ook lagere
overheden in deze regio, worstelen met de bestuurbaarheid van de
huidige samenleving. Veel organisaties in Den Haag houden zich
bezig met mondiale veiligheidsvraagstukken. Den Haag is een kleine
mondiale stad met alle lokale kansen, problemen en uitdagingen die
daarbij horen.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op BKO-standaard 1, die stelt
dat ‘de onderzoekseenheid een relevant, ambitieus en uitdagend
onderzoeksprofiel heeft en een onderzoeksprogramma met
bijbehorende doelen die zijn vertaald naar een aantal indicatoren.’
We gaan in op wie we zijn, wat we doen (onderzoeksprofiel,
onderzoeksagenda) en hoe we sturen.

Overwegingen onderzoeksprofiel
Bij het kiezen van een onderzoeksprofiel, en vervolgens bij verder
uitwerken van dat profiel in een onderzoeksprogramma, hebben
steeds vier overwegingen een rol gespeeld:
1. Welke vragen en problemen leven er in de samenleving? Met
andere woorden: welk onderzoek is maatschappelijk relevant?
2. Welke onderzoeksthema’s sluiten aan bij de opleidingen, zodat
het platform onderzoek kan verbinden met onderwijs?
3. Op welke gebieden hebben wij een trackrecord, waar hebben
we onderzoekscapaciteit van zittende lectoren en docentonderzoekers?
4. Welke onderzoeksgebieden passen bij het profiel van
De Haagse Hogeschool, waar Wereldburgerschap,
Internationalisering en Netwerkhogeschool de leidende thema’s
zijn? (Haagse Hogeschool, 2014)
Aan de hand van deze vier overwegingen hebben wij het onderzoek
profiel en onderzoeksprogramma geformuleerd, met als hoofdthema
‘Goed Bestuur voor een Veilige Wereld’.

Als Haagse Hogeschool hebben wij een breed palet aan
opleidingen rond dit thema. Opleidingen waar de thematiek van
ons platform goed bij aansluit zijn onder andere Bestuurskunde en
Overheidsmanagement, International Public Management, HBOrecht, Law, European Studies, Integrale Veiligheidskunde en Safety
& Security Management Studies. Door de formulering van thema’s
binnen de overkoepelende thematiek van dit platform, betrekken we
nog meer opleidingen. Door een nadruk te leggen op cybersecurity,
verbinden we ons bijvoorbeeld met de opleidingen van de faculteit
Informatietechnologie en Design. Door een focus op de governancevraagstukken in de stad, inclusief ruimtelijke ordening, verbinden we
ons bijvoorbeeld met de studie Bouwkunde.
Door keuzes uit het verleden hebben wij een traditie opgebouwd
op het terrein van bestuurlijke en veiligheidsvraagstukken.
Wij hebben al meer dan tien jaar lectoraten op het gebied van
internationale veiligheidsvraagstukken, globalisering, Europa,
Public Governance, Grootstedelijke Ontwikkeling en cybersecurity.
Het onderzoeksplatform bouwt voort op die traditie, maar legt wel
nieuwe accenten.
De thema’s ‘goed bestuur’ en ‘veilige wereld’ sluiten eveneens aan op
de strategische doelstellingen van De Haagse Hogeschool, namelijk:
Wereldburgerschap, Internationalisering en Netwerkhogeschool.
Daarnaast gaan de thema’s in op de gevolgen van globalisering voor
de samenleving en voor de professionals die De Haagse opleidt.
Bovendien zijn er binnen deze thematieken in ruime mate kansen
voor de hogeschool om zich te verbinden met de buitenwereld
doordat ze naadloos aansluiten bij onze context: Den Haag als
internationale stad van vrede en recht.
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Onderzoeksprofiel
Het onderzoek van het platform draait om de vraag: hoe kunnen
we zorgen voor goed bestuur en veiligheid in een wereld waarin
nationale staten - die daarvoor traditioneel zorg dragen – onder druk
staan? Deze brede thematiek hebben we in 2016, tijdens een aantal
werksessies met lectoren, onderzoekers, faculteitsdirecteuren,
opleidingsmanagers, docenten en externe stakeholders,
aangescherpt tot een drietal thema’s. De resulterende thema’s zijn
vervolgens – per thema – besproken met actoren in de buitenwereld.
Dat geheel aan bijeenkomsten heeft geleid tot het volgende
onderzoeksprofiel, waarin we drie verschillende thema’s in
samenhang beschrijven. Het onderzoeksprofiel is beschreven in het
‘Meerjarenplan onderzoeksplatform Goed Bestuur voor een Veilige
Wereld’. De drie thema’s zijn als volgt:
1. Mondiale steden: door een combinatie van mondialisering
en individualisering komen nationale overheden in een
precaire situatie. Het is lastig om zich te verhouden tot globale
vraagstukken, maar ze staan ook ver weg van de burger. Steden
zijn in een interessant positie om dit gat te vullen. Steden, zeker
grote steden, zijn sterk internationaal verbonden, maar staan
ook in veel directer contact met de burgers dan de natiestaat.
2. Nieuwe risico’s: door sociale en technologische ontwikkelingen
zijn nieuwe risico’s ontstaan en is tegelijkertijd onze manier van
omgaan met die risico’s als individu en samenleving veranderd.
Nationale overheden vinden het moeilijk om te gaan met
deze zogenaamde risicosamenleving. Ze hebben moeite om
adequaat te reageren op nieuwe risico’s, maar het verlangen van
de burger naar veiligheid is groter dan ooit.
3. Complexe governance: ons bestuur en ons recht zijn
gegrondvest op de natiestaat. Trends van globalisering,
individualisering en snelle technologische ontwikkelingen
betekenen dat nationale overheden in toenemende mate
moeten samenwerken met andere actoren om te prioriteren, te
sturen, zich te verantwoorden en conflicten te beslechten.
We hebben deze thema’s vervolgens verder uitgewerkt in een
onderzoeksprogramma. Hoe ver we met die onderzoeksprogramma’s
zijn, verschilt per thema. Op sommige (gebieden binnen) thema’s
werd al langer samenhangend onderzoek gedaan, op andere minder.

Onderzoeksprogramma’s
Mondiale steden
Het thema Mondiale steden is nader ingevuld op basis van de vele
vragen van de buitenwereld: we worden als hogeschool veel door de
steden in ‘onze’ regio – Den Haag, Delft en Zoetermeer – gevraagd
om onderzoek te doen naar stedelijke problemen waar zij tegenaan
lopen. Die problemen zijn zeer uiteenlopend van aard: het beter
betrekken van burgers bij besluitvorming, het vergroten van de
sociale veiligheid in de wijk, of het afsluiten van wijken van het gas
met alle technische en governance vraagstukken die daarbij horen.
Als een reflectie hiervan heeft De Haagse Hogeschool al heel lang
veel verschillende activiteiten in de stad. Die activiteiten worden
echter veelal plaats op verschillende plekken in de hogeschool

vormgegeven en aangestuurd, waar ze vaak niet van elkaars bestaan
op de hoogte zijn en er dus ook weinig wordt samengewerkt.
Om die verschillende activiteiten te bundelen, zijn we vanuit
het platform, samen met het platform Connected Learning, het
kennisprogramma Stad gestart. De eerste prioriteit voor dit
kennisprogramma is het in kaart brengen van alle verschillende
activiteiten (wie doet wat, waar, met wie, met hoeveel budget, met
welke uitkomsten en met welke kwaliteit), om vervolgens focus aan
te brengen in wat De Haagse Hogeschool doet in de stad. Focus is
bovendien ook nodig om de kwaliteit van wat we doen te garanderen;
als we te veel activiteiten ontplooien met te weinig middelen, riskeren
we gebrekkige kwaliteit.
We zijn begonnen met het in kaart brengen van activiteiten en er
ligt een agenda voor het kennisprogramma met een herkenbare
lijn. Maar het blijkt een uitdaging te zijn om enerzijds waardevolle
initiatieven binnenboord te houden en anderzijds wel voor een
herkenbare samenhang te zorgen.
We vinden die samenhang op drie manieren:
1. We focussen op de regio: we werken specifiek samen met de
gemeenten Den Haag, Delft en Zoetermeer en ons onderzoek is
gericht op problemen die in deze regio leven.
2. We focussen op een beperkt aantal thema’s, waar ook
lectoraten aan verbonden zijn (zie hoofdstuk 2). Daar liggen
drie overweging aan ten grondslag: het zo effectief mogelijk
inzetten van de opgebouwde onderzoekscapaciteit en –
ervaring, aansluiting bij de meest prangende vragen uit de
beroepspraktijk, en het onderling versterkend vermogen van de
thema’s. We kiezen voor de volgende thema’s:
a. Public Governance
b. Public Learning
c. Inclusive Cities
d. Sustainable Cities
e. Civic Technology
Deze thema’s stellen ons in staat om stedelijke vraagstukken
multidisciplinair te benaderen. Aan de hand van deze thema’s
kan bovendien de afweging worden gemaakt welke activiteiten
we als kennisprogramma wel of niet ontplooien. Daarbij is het
uitgangspunt dat we die vraagstukken adresseren waarbij een
multidisciplinaire benadering noodzakelijk is.
3. Een centraal onderzoeksmiddel dat terugkomt in veel van
ons onderzoek, is het innolab: vrije ruimtes in de Haagse
wijken (fysiek en virtueel) waarbinnen burgers, studenten,
docenten, onderzoekers, ambtenaren en ondernemers
experimenteren met het begrijpen en vinden van oplossingen
voor maatschappelijke vraagstukken
Met het kennisprogramma willen we de vragen die leven in buurten,
wijken en steden beantwoorden en verbinden met het onderwijs aan
De Haagse Hogeschool. Daarbij richten we ons minder dan aanvankelijk de bedoeling was op mondiale steden en meer op de vragen en
problemen die spelen in de stedelijke omgeving van de hogeschool.
We hebben in onze inventarisaties gemerkt dat het vraagstuk hoe
steden om kunnen gaan met mondialisering weliswaar intellectueel interessant is en ook wel een vraag is die leeft (de gemeente
Den Haag was bijvoorbeeld gastheer van het Global Parliament of
Mayors), maar het is niet de belangrijkste vraag van onze partners.
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Het kennisprogramma Stad focust zich op complexe sociale
problemen en uitdagingen. Deze problemen zijn vaak veelzijdig
en vragen om een multidisciplinaire benadering. Een wijk van
het gas willen koppelen heeft technische, bestuurlijke en sociale
componenten. Wat is er technisch mogelijk, hoe neem je bewoners
mee in de besluitvorming (daarbij kan civic technology een rol
spelen) en wat is de impact op bijvoorbeeld armere gezinnen in de
wijk? Deze vragen spelen tegelijkertijd en moeten ook in onderlinge
samenhang worden bestudeerd. Het idee is dat teams van
onderzoekers, lectoren, docenten en studenten vanuit verschillende
disciplines in projecten samenwerken met stedelijk partners aan
nuttige inzichten en, waar mogelijk, concrete oplossingen. Deze
werkwijze levert een grote meerwaarde op voor de beroepspraktijk.
Waar een gemeente bijvoorbeeld in eerste instantie geneigd zal zijn
om een vraagstuk vanuit een enkele invalshoek te benaderen, zorgen
we als kennisprogramma voor een integrale aanpak van problemen.
Dit is voor gemeenten niet altijd vanzelfsprekend en daagt hen uit
om vraagstukken vanuit een ander perspectief te beschouwen. De
manier waarop zij met de onderzoekers uit het kennisprogramma hun
onderzoeksvragen scherpstellen helpt hen daarbij.
Ook op andere plaatsen in het land vindt praktijkgericht onderzoek
plaats rond het thema ‘stad’. De Hogeschool van Amsterdam
(HvA) heeft bijvoorbeeld instellingsbreed gekozen voor het thema
‘Urban’ en veel van de speerpunten van onderzoek binnen de HvA
zijn gericht op de stedelijke context. Ons onderzoek vertoont
gelijkenissen met een deel van dat onderzoek. Daarom zoeken
we, daar waar relevant, de samenwerking op om te zorgen voor
een gezamenlijke vermeerdering van kennis. Door kennis uit
verschillende stedelijke contexten samen te brengen, bouwen we aan
een breed toepasbaar portfolio van praktijkgericht onderzoek. We
werken bijvoorbeeld al samen met de Hogeschool van Amsterdam
in een gezamenlijke RAAK-aanvraag, waarin wij twee Haagse cases
bestuderen.

De kern van het kennisprogramma wordt, zoals reeds beschreven,
gevormd door het onderzoek dat plaatsvindt in de innolabs. Op
dit moment zijn er verschillende innolabs actief. Het Haagse Laak
(Laak Vitaal), Mariahoeve en Duindorp (en het toekomstige Stadslab
Delft) zijn opgericht naar aanleiding van concrete, specifieke
vragen van gemeenten, bewoners, professionals en ondernemers.
Het onderzoek is ingebed in het onderwijsprogramma. Hierdoor
krijgen studenten in de Stads- en innolabs de kans om met burgers,
docenten, ambtenaren en ondernemers te experimenteren met
oplossingen voor uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken
zoals veiligheid, armoede, en inrichting van wijken. Deze
(onderzoeks-) ervaring helpt studenten bij het ontwikkelen van
vaardigheden die zij als professionals nodig gaan hebben op
de arbeidsmarkt, doordat ze in de onderzoeksopdrachten voor
de praktijk een kritische en ondernemende houding leren te
ontwikkelen.
Het kennisprogramma Stad heeft bij dit alles de volgende doelen:
●● Ontwikkelen van kennis over, inzicht in en oplossingen voor
steden en wijken;
●● Bevorderen van een integrale kijk op stedelijke vraagstukken;
●● Koppelen van onderwijs, onderzoek en praktijk, met name in
innolabs;
●● Bundelen en uitwisseling van kennis;
●● Herkenbaarheid naar buiten – versterking relatie tussen
hogeschool en stad;
●● Toepassing van kennis in onderwijs, beleid en praktijk.
Het is onze ambitie om, door het ontwikkelen van grote (extern
gefinancierde) onderzoeksprojecten met partners, in onze stedelijke
context onderzoek te doen met impact. Doordat we dat onderzoek
doen binnen innolabs, staat het dichtbij de mensen die in de stad
leven en ontwikkelt het relevantie en impact. Doordat we studenten
betrekken bij deze projecten, dragen we bij aan de leerervaring van
onze studenten.

Nieuwe risico’s
Het thema nieuwe risico’s past in de profilering van Den Haag, een
voorbeeld daarvan is een netwerk als The Hague Security Delta,
maar ook alle (internationale) organisaties die zich met veiligheid
bezighouden. Het thema past ook bij de bestaande capaciteit van De
Haagse Hogeschool, waar we al lang een lectoraat Cyber Security
en Safety hebben en opleidingen verzorgen als HBO-ICT, Safety &
Security Management Studies en Integrale Veiligheidskunde.
Hoewel we oorspronkelijk (zie het meerjarenplan) kozen voor een
brede benadering – veiligheid in de breedste zin, internationaal,
nationaal en lokaal, sociaal, fysiek en cyber – kiezen we uiteindelijk
toch voor een stevige focus op cybersecurity. Gezien de
beschikbare middelen is het verstandig om ons te beperken tot
het verder versterken het bestaande Centre of Expertise Cyber
Security (CoECS). Het CvB heeft dan ook besloten de doorgroei
van dit centrum te bekostigen met de, via de lumpsum verkregen,
profileringsmiddelen van De Haagse Hogeschool.
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Het centrum richt zich specifiek op onderzoeksvragen binnen (MKB)
bedrijven en (kleinere) publieke organisaties. Dit zijn organisaties
die zichzelf niet kunnen beschermen tegen cyber crime en met
belangrijke vragen over cybersecurity zitten. Het Centre of
Expertise Cyber Security wil zich ontwikkelen tot dé plek voor
multidisciplinair praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek
met als doel het vergroten van de cybersecurity van zowel publieke
als private organisaties die niet voldoende bewust zijn van de
risico’s, of onvoldoende expertise hebben om zichzelf te helpen.
Die focus maakt dat het centrum grote stappen kan zetten voor de
beroepspraktijk. Tegelijkertijd daagt het centrum de beroepspraktijk
uit: omdat het onderzoek zich richt op een groep die zich niet
altijd bewust is van de risico’s, heeft het center een taak in het
vergroten van dit bewustzijn. Daarbij wordt nauw samengewerkt
met brancheorganisaties. De in het onderzoek ontwikkelde kennis
en inzichten worden daarnaast ook ingezet voor vernieuwing van
het onderwijs, bijvoorbeeld in labs en Security Operations Centra.
Het center werkt samen met bedrijven, het onderwijs en andere
kennisinstellingen om state-of-the-art onderzoek en onderwijs te
bewerkstelligen.
Samenvattend heeft het Centre of Expertise Cyber Security de
volgende ambities:
1. Beroepspraktijk en maatschappij
a.	Samenwerken: versterken en verder uitbreiden van het
netwerk.
b.	Professionalisering van de beroepspraktijk: het center
draagt bij aan het vergroten van de awareness, kennis en
vaardigheden van de beroepspraktijk op het gebied van
cybersecurity.
2. Bijdragen aan het onderzoeksdomein
a.	Onderzoek: uitbouwen en uitvoeren van de multidisciplinaire
onderzoeken uit de onderzoeksagenda van het CoECS.
b.	Doorwerking: delen van de opgedane kennis, interventies en
oplossingen door publicaties, trainingen en seminars.
3. Onderwijs en professionalisering
a.	Inhoudelijke vernieuwing en verbetering van bachelor en
master curricula:
		 i.	Bijdragen aan de cybersecurity competenties van
HHS-studenten in de breedte.
		 ii.	Bijdragen aan het opleiden van cybersecurity
professionals door middel van gastcolleges, meedenken
en meehelpen met curriculumontwikkeling op bacheloren masterniveau.
		 iii.	Bijdragen aan de onderzoekvaardigheden van studenten.
b.	Docentprofessionalisering: professionalisering van docenten
stimuleren door het vergroten van de kenniskringen van de
lectoraten.
c.	Stimuleren van de driehoeksverbinding tussen onderzoek,
onderwijs en de (beroeps)praktijk.

Complexe Governance
Ook voor dit thema hebben we werkende weg gekozen voor
een zekere versmalling: van complexe governance naar global
governance. Ons oorspronkelijke idee was om governance vanaf
het wijkniveau tot en met het internationale niveau onder te brengen
in één thema. Door de keuzes die we gemaakt hebben bij het
kennisprogramma Stad, kan lokale/ stedelijke governance bij dat
programma worden onder gebracht. Daarom hebben we ervoor
gekozen om ons te richten op Global Governance, aansluitend
bij de internationale dimensie van Den Haag (de stad van vrede
en recht) en de internationale dimensie van de hogeschool, die
wereldburgerschap en internationalisering hoog in het vaandel heeft.
We kiezen er in dat licht voor om ons binnen dit onderwerp te richten
op Global Governance.
Die focus stelt ons in staat om samen met partners (in eerste
instantie de Universiteit Leiden en de Gemeente Den Haag)
ons te profileren een thema dat nog relatief weinig aandacht
krijgt in Den Haag. Veel van de kennisinstituten richten zich op
veiligheidsvraagstukken (bijvoorbeeld Clingendael en het The
Hague Centre for Strategic Studies) of internationaal juridische
vraagstukken (bijvoorbeeld Asser instituut). Global Governance gaat
in eerste instantie over de vraag hoe een vorm van internationale
orde tot stand komt door het samenspel van internationale
organisaties, internationale non-gouvernementele organisaties,
internationale bedrijven en nationale overheden. Die internationale
orde is complex en dynamisch, het bestuderen ervan vraagt dan
ook dat er gekeken wordt naar verschillende niveaus (internationaal,
regionaal en nationaal), maar ook met verschillende conceptuele
lenzen: politicologisch, juridisch, historisch en bestuurskundig.
Op dit thema hebben we in 2018 drie lectoren aangesteld. Het is nu
aan hen om gezamenlijk een onderzoeksprogramma te ontwikkelen.
Daarbij zal nauwe aansluiting worden gezocht bij een initiatief van
de Gemeente Den Haag, de Universiteit Leiden en De Haagse
Hogeschool voor het ontwikkelen van een ‘Knowledge Hub’, waar
onder andere het thema ‘Global Governance’ een focus zal zijn.
Zoals gezegd willen we dit thema samen met de Universiteit Leiden
oppakken. Wij zullen, complementair, de meer praktijkgerichte
elementen uit het onderzoek voor onze rekening nemen.
Deze samenwerking met de Universiteit Leiden zou concreet kunnen
worden gemaakt door het gezamenlijk aanvragen van een NWAproject.
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Tabel 1	Indicatoren voor de bijdragen van het platform, thema’s
en lectoraten

Indicatoren
Na het in kaart brengen van bestaande onderzoek en het opbouwen
van een nieuwe onderzoeksagenda, was onze eerste prioriteit het
zorgen voor de capaciteit (zie ook het volgende hoofdstuk) om die
onderzoeksagenda uit te voeren. In de afgelopen periode is een
inhaalslag gemaakt om, op basis van indicatoren, de voortgang
van de onderzoeksagenda inzichtelijk te maken en meer op
onderzoeksoutput te sturen.

Bijdrage onderwijs en professionalisering

Al langer werd van lectoraten gevraagd om op een aantal kengetallen
gegevens aan te leveren, maar de verzameling van de gegevens
wordt nu systematischer gedaan. De intentie is om aan de hand
van die data ons werk te verantwoorden en de voortgang van het
onderzoek beter te kunnen monitoren en aan te sturen waar nodig
bij te kunnen sturen. Daarbij richten we ons in eerste instantie op
indicatoren die goed meetbaar zijn: de producten, in brede zin, die
wij als platform opleveren. Over het gebruik en de impact van die
producten rapporteren we kwalitatief.

Ontwikkelde onderwijsmaterialen voor studenten

Het platform, en de lectoraten die binnen het platform fungeren,
hebben drie fundamentele doelstellingen:
●● Bijdragen aan onderwijs en professionalisering.
●● Bijdragen aan het onderzoeksdomein.
●● Bijdragen aan beroepspraktijk en maatschappij.

Hoofdstuk in boek

Minor of keuzemodule (incl. substantiële bijdrage aan)
Begeleiding afstudeeropdracht
Bijdrage aan onderzoekslijn in curriculum
Boek gericht op onderwijs
Deelname vanuit lectoraat aan werkveldcommissie van opleiding
Lezing, workshop, masterclass of college
Projecten waarbij studenten actief betrokken zijn (anders dan
afstuderen)

Bijdrage onderzoeksdomein
Peer reviewed artikel
Niet peer reviewed artikel
Boek
Congresbijdrage
Dissertatie
Product, tool, prototype of model (inclusief tussenproducten)
Lidmaatschap wetenschappelijk redactie tijdschrift

In feite gaat het hier om de drie functies van praktijkgericht
onderzoek zoals in de Branchecode Kwaliteit Onderzoek is
vastgelegd.

Bijdrage beroepspraktijk en maatschappij

Deze bijdragen worden inzichtelijk gemaakt met behulp van
een aantal indicatoren (tabel 1). Vooralsnog gebruiken we deze
indicatoren om te bezien hoe we ons als platform van jaar tot jaar
ontwikkelen. Gegeven het feit dat we meer mensen in het onderzoek
inzetten, en dat we die inzet beter organiseren, verwachten we dat we
op alle indicatoren vorderingen maken. Daarbij kunnen er natuurlijk
van jaar tot jaar schommelingen zitten in de subcategorieën. We
presenteren de scores van het platform op deze indicatoren in
hoofdstuk vier.

Adviesgesprek met (beroepspraktijk), adviestraject of deelname
expertmeetings
Artikel in tijdschrift
Boek
Deelname in langdurige samenwerkingsverbanden met (beroeps)praktijk
(bijvoorbeeld innolabs)
Hoofdstuk in boek
Lezing, workshop, masterclass of college
Organisatie van evenement of congres
Product, tool, prototype of model (inclusief tussenproducten)
Publicatie in populaire media
Rapport gericht op beroepspraktijk of maatschappij
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Conclusie
Het onderzoeksplatform Goed Bestuur voor een Veilige Wereld heeft
in samenspraak met het onderwijs en externe stakeholders een
onderzoeksagenda ontwikkeld die ten doel heeft bij te dragen aan
goed bestuur en een veilige wereld. Concreet krijgt dit vorm langs
drie lijnen: het kennisprogramma Stad, het Centre of Expertise Cyber
Security en het thema Global Governance.

Waar staan we?

Het Centre of Expertise Cyber Security is het verst ontwikkeld, met
een duidelijke onderzoeksagenda opgesteld door de lectoren, een
eigen organisatie en een groeiend extern netwerk. Dat vertaalt zich in
extern gefinancierde lectoren en een snel toenemende onderzoeksen onderwijscapaciteit. In 2019 zal het businessplan van het CoECS
verder worden uitgewerkt. Zodra definitie en eisen voor kenniscentra
bij De Haage Hogeschool duidelijk zijn, wordt er een plan ontwikkeld
om te zorgen dat het CoECS aan die eisen gaat voldoen. Het
streven is om het CoECS per 1-1-2020 als kenniscentrum binnen de
hogeschool te laten functioneren.
Rond het kennisprogramma Stad is op hoofdlijnen duidelijk waar
de onderzoeksagenda zich op gaat richten en wie die agenda gaat
uitvoeren en verder ontwikkelen. In de eerste helft van 2019 werken
we aan het aanscherpen van de onderzoeksagenda, waarbij we
tegelijkertijd onderzoeken of het kennisprogramma kan worden
doorontwikkeld naar een kenniscentrum (zie hoofdstuk 2).

van daarbij passende lectoraten en het werven van de lectoren
binnen dit thema. Het team binnen dit thema is sinds oktober 2018
compleet en werkt momenteel gezamenlijk aan het opstellen van een
onderzoeksagenda. Tijdens dit proces wordt samenwerking in een
‘Knowledge Hub’ verkend. Ons doel is om in de eerste helft van 2019
de onderzoeksagenda af te ronden.

Wat vinden we daarvan?

De onderzoeksagenda van het platform past goed in de Haagse
omgeving, waar bestuurlijke en veiligheidsvragen hoog in het vaandel
staan. De agenda sluit ook aan bij een aantal van de kernthema’s
van de hogeschool (Wereldburgerschap, Internationalisering
en Netwerkhogeschool) en bij de opleidingen die De Haagse
Hogeschool aanbiedt. Dat zorgt ook voor draagvlak: zowel de
buitenwereld als opleidingen binnen De Haagse Hogeschool
werken met ons samen (zie ook hoofdstuk 4). Intern wordt de
onderzoeksagenda gedragen door lectoren, de agenda is dan ook
door hen ontwikkeld.

Wat gaan we nog meer doen?

In 2019 zullen we de thema’s verder aanscherpen en bezien
welke thema’s een kenniscentrum kunnen worden. Dat betekent
vooral voor het kennisprogramma Stad en het thema Global
Governance dat er nog werk verzet moet worden om te komen tot
een concretere onderzoeksagenda, waar een aantal substantiële
onderzoeksprojecten aan gekoppeld zijn.

Het platform heeft besloten het thema complexe governance
toe te spitsen op Global Governance. De eerste stap om invulling
te geven aan het beoogde onderzoeksprofiel, was het instellen
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2	Organisatie en positionering
van onderzoek
Inleiding
Dit hoofdstuk gaat in op de manier waarop het platform is
georganiseerd en gepositioneerd binnen de hogeschool, de inzet
van mensen en middelen, en de interne en externe samenwerkings
verbanden, netwerken en relaties. Kortom de voorwaarden die de
realisatie van het onderzoeksprofiel en onderzoeksprogramma uit het
vorige hoofdstuk mogelijk maken. Juist op deze terreinen is er veel
in beweging. Hierdoor is dit voor ons ook een spannend hoofdstuk,
waarin vragen gesteld worden waarbij we nog zoekende zijn naar de
antwoorden.

Bestuurlijk gezien heeft de voorzitter van het CvB sinds september
2015 dit platform in zijn portefeuille, net als de faculteit BRV waar de
voorzitter van het platform eveneens de faculteitsdirecteur is.1
Organisatorisch bestaat het platform uit een dagelijks bestuur en
een Programmaraad. Het inhoudelijke werk wordt gedaan binnen
aangesloten lectoraten, die zoals gezegd in toenemende mate
samenwerken binnen de onderzoeksthema’s van het platform.
Zie voor een visueel beeld van de organisatie figuur 1.
Figuur 1 Organisatie van het platform

Zoals geschreven in de inleiding, is vanaf 1 januari 2019 de
organisatie van de platforms veranderd als gevolg van het besluit
van De Haagse Hogeschool om de transitie van platforms naar
kenniscentra te versnellen. Hoewel deze zelfevaluatie zich richt op
de periode 2017-2018, zullen we aan het eind van dit hoofdstuk ook
ingaan op deze ontwikkeling.
In lijn met het vorige hoofdstuk, werken de lectoraten die aangesloten
zijn bij het platform met name samen binnen de drie thema’s: Cyber
Security, Global Governance, en Stad. De lectoraten ontwikkelen
gezamenlijke onderzoeksagenda’s. Cyber Security heeft al sinds
2015 de interne status van Centre of Expertise en heeft een aparte
manager en ondersteuning, gepositioneerd binnen de faculteit ITD.

Dagelijks bestuur

De organisatie van het platform
Het onderzoeksplatform Goed Bestuur voor een Veilige Wereld is
een van de vier onderzoeksplatforms van De Haagse Hogeschool. Er
zijn twaalf lectoraten (één vacature) en vijf faculteiten bij betrokken,
die samenwerken op drie onderzoeksthema’s.
Het platform is een interdisciplinaire, faculteitsoverstijgende
netwerkorganisatie die verschillende onderdelen van de hogeschool
(i.e. lectoraten, faculteiten en daarbinnen opleidingen) op een niet
hiërarchische manier met elkaar verbindt. De achterliggende doelen
zijn als volgt: inhoudelijke sturing en inhoudelijke externe profilering
van onderzoek, het verbinden van onderwijs en onderzoek, en het
verbinden van de hogeschool met de buitenwereld.
Naast deze netwerkorganisatie staat de formele organisatiestructuur
van de hogeschool. Daarin zijn lectoren aangesteld in faculteiten
en leggen zij verantwoording af aan de faculteitsdirecteur. Lectoren
sturen inhoudelijk de leden van hun kenniskring aan; dat zijn
docentonderzoekers en onderzoekers.

Het onderzoeksplatform Goed Bestuur voor een Veilige Wereld
is sinds de zomer van 2015 geleid door een voorzitter: Liduine
Bremer (de faculteitsdirecteur van de faculteit Bestuur, Recht en
Veiligheid) en een leading lector: Henno Theisens (de lector Public
Governance). Zij worden ondersteund door de platformcoördinator:
Iris Meerts. Deze drie fungeren sinds einde 2015 als een dagelijks
bestuur (DB) van het platform, dat wil zeggen dat zij de dagelijkse,
kleinere beslissingen in overleg met elkaar nemen en gezamenlijk
de vergaderingen voorbereiden van de Programmaraad (zie
onder). Het dagelijkse bestuur wordt ondersteund door een
managementassistente.

Programmaraad

Doordat het platform een netwerkorganisatie is, is besluitvorming op
het platform een gezamenlijke zaak van alle betrokken lectoren en
faculteitsdirecteuren. Het platform kent daarom een Programmaraad,
bestaande uit alle lectoren plus de faculteitsdirecteuren van de
faculteiten waar de platformlectoren zijn aangesteld (naast BRV zijn
dat M&O, TIS, ITD, SWE2), om de afstemming tussen de platformkoers
en de hiërarchisch verantwoordelijke faculteiten te borgen.

1 Deze situatie is per 1 januari 2019 veranderd, de leading lector is nu verantwoordelijk voor het platform.
2 Bestuur, Recht en Veiligheid; Management en Organisatie; Informatietechnologie en Design; Techniek, Informatie en Samenleving; en
Sociaal Werk en Educatie.
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Voorbereid door het dagelijks bestuur, neemt deze Programmaraad
de belangrijkste financiële en inhoudelijke beslissingen. Voorbeelden
zijn besluiten over het inhoudelijk profiel van het platform, profielen
van te werven lectoren, de jaarlijkse begroting, de wijze van
toewijzing van middelen.
Het gesprek in de Programmaraad is vaak ingewikkeld. Dat komt in de
eerste plaats door de uiteenlopende inhoudelijke onderwerpen, maar
ook de verschillende belangen van de participanten. Wat het gesprek
nog lastiger maakt, is de vele wisselingen van de wacht sinds 2015.
Acht van de elf lectoren en vier van de vijf faculteitsdirecteuren zijn
nieuw. Elke wisseling bemoeilijkt continuïteit en vergt tijd voor nieuwe
deelnemers om even te settelen.
Begin 2018 heeft het DB besloten om het aantal Programmaraad
vergaderingen te verminderen tot twee per jaar. Dat besluit is
genomen omdat de inhoudelijke gesprekken (over bijvoorbeeld
onderzoeksagenda’s en gezamenlijke projecten) effectiever te
organiseren zijn rond de gekozen thema’s. Daarnaast hebben we
besloten de inhoudelijke gesprekken rond de drie thema’s plaats te
laten vinden tussen de relevante lectoren en opleidingen, buiten de
Programmaraad. Daardoor konden we de frequentie van het overleg
met de Programmaraad verlagen en kunnen we in die overleggen
aandacht besteden aan de grote lijn en de samenhang binnen het
platform.

Organiseren van de verbinding onderwijs
en onderzoek

Voor het sterker verbinden van onderzoek en onderwijs, is het van
belang het gesprek tussen degenen met een verantwoordelijkheid
voor onderwijs (faculteitsdirecteuren en opleidingsmanagers) en
voor onderzoek (leading lectoren en lectoren) beter te organiseren
binnen het platform. De deelname van faculteitsdirecteuren aan
de Programmaraad is beperkt omdat andere zaken als urgenter
worden ervaren. Daarnaast speelt dat directeuren de beslissingen
over de inzet van docenten bij onderzoek vaak laag in organisatie (bij
opleidingsmanagers) hebben belegd. Lectoren hebben vaak wel op
individuele basis contact met opleidingen ten aanzien van de inzet
van docenten in hun onderzoek, of hun eigen betrokkenheid bij de
opleiding.
Dit contact tussen lectoren en opleidingen is altijd erg afhankelijk
geweest van individuele lectoren en opleidingsmanagers. Vanuit
het platform stimuleren we sinds de tweede helft van 2018 dat
opleidingsmanagers, docenten en lectoren gezamenlijk grotere en
meerjarige onderzoeksprojecten formuleren door dat als voorwaarde
te stellen voor het krijgen van financiering vanuit het platform. Door
dit soort onderzoeksprojecten ontstaat er samenwerking voor de
lange termijn tussen onderwijs en onderzoek.

Inzet van mensen en middelen
De inzet van mensen in het platform valt in een aantal categorieën
uiteen. Allereerst zijn er de lectoren die bij het platform zijn
aangesloten en voor onderzoek zijn aangesteld. Ten tweede de
docenten die voor een beperkte periode en formatieomvang vanuit
opleidingen aan kenniskringen van lectoren worden uitgeleend. Ten
derde de medewerkers die exclusief voor onderzoek worden ingezet
c.q. zijn aangetrokken door lectoren. Ten slotte het ondersteunend
personeel: de platformcoördinator, de managementassistenten, en
student-assistenten.

Middelen
In de periode 2017- 2018 werden hogeschoolbreed de
beschikbare onderzoeksmiddelen toegekend langs vier lijnen:
een platformbudget dat rechtstreeks naar het platform ging, een
individueel budget voor lectoren aangevuld met geworven externe
middelen, een kenniskringbudget waarvan faculteiten onderzoektijd
van docenten bij lectoraten konden financieren, en een budget
voor promotie- en pre-promotievouchers beheerd door de HHSpromotiecommissie.
Het platformbudget voor het onderzoeksplatform Goed Bestuur
voor een Veilige Wereld uit hogeschoolmiddelen bedroeg over de
jaren 2015-2018 circa een half miljoen euro per jaar en werd beheerd
door de platformvoorzitter. Het budget is in de afgelopen jaren
ieder jaar opnieuw toegekend door het CvB in het kader van het
begrotingsproces.
Lectoren ontvangen individueel budget ter dekking van hun salaris,
overige lasten en (uitsluitend historisch beargumenteerd) enkele
individuele onderzoekers die aan hen verbonden zijn. Per 1-1-2019 is
het individueel budget per lector voor alle lectoren gelijkgesteld op
160k per 1 fte lector. Daarnaast verwerven lectoren externe middelen
voor onderzoek.
Faculteiten ontvingen tot en met 2018 daarnaast een zogeheten
kenniskringbudget, waarvan de omvang op historische gronden
was bepaald, van waaruit zij opleidingen in staat stelden docenten
vrij te stellen voor onderzoek, meestal in de omvang van 0,2
fte voor een periode van een jaar of langer. Vanaf 2019 zijn de
kenniskringmiddelen toegevoegd aan de platformmiddelen. De
platformbegroting voor 2019 maakt nog onderdeel uit van de
begroting van de faculteit waar de leading lector is aangesteld, en is
onder verantwoordelijkheid van de betreffende faculteitsdirecteur
(tot 1-1-2019 voorzitter van het platform) tot stand gekomen, maar
de leading lector zal over 2019 verantwoording afleggen over
de besteding. Het bijeenbrengen van kenniskringmiddelen en
platformmiddelen in een begroting betekent dat de leading lector
over een groter volume van middelen regie kan voeren en dat volume
kan inzetten om focus en massa te creëren op de thema’s binnen het
platform.
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Tabel 2

Inkomsten platform

ZELFEVALUATIE GOED BESTUUR VOOR EEN VEILIGE WERELD

Gerealiseerde
inkomsten 2017

Gerealiseerde
inkomsten 2018

Inkomsten 1e geldstroom3

2.212.627

2.482.631

Inkomsten 2e geldstroom

414.367

297.877

Inkomsten 3e geldstroom
Totaal

80.299

216.579

2.707.293

2.997.087

De doelstelling voor het verwerven van externe middelen is in
de beleidsnotitie Onderzoek Versterkt gezet op 30% in 2020,
oplopend van 20% in 2018. Tabel 2 geeft een indruk van de externe
inverdiencapaciteit van het platform. Als de inverdiencapaciteit wordt
gedefinieerd als de tweede en derde geldstroom inkomsten als
percentage van de eerste geldstroom wordt de inverdiendoelstelling
gehaald met 22% in 2017 en 21% in 2018.
De tabel geeft geen volledig beeld omdat de wijze waarop externe
middelen centraal worden geregistreerd zijn beperkingen kent.
Zo wordt een subsidie voor een 3-jarig onderzoeksprogramma
volledig geboekt op het eerste jaar. En is het in huidige systeem
moeilijk om voor B&C om inkomsten toe te schrijven aan derde
geldstroomonderzoek. Om goed te kunnen sturen om onze externe
inverdienambitie, is het noodzakelijk om een beter en meerjarig beeld
te hebben van de verworven externe middelen. Dit wordt in 2019
opgepakt in het transitietraject.
Het platform heeft einde 2016 een inverdienplan geformuleerd om
te kunnen gaan voldoen aan de inverdieneisen die geformuleerd
zijn door De Haagse Hogeschool. Het plan bevat suggesties voor
financieringsbronnen en formuleert stappen om systematisch meer
extern geld te gaan werven. Samenvattend:
●● Identificeer financierbare thema’s per onderzoeklijn;
●● Werk een beperkt aantal kernvoorstellen en -proposities uit;
●● Bepaal jaarlijks (meerjarige) doelstellingen voor externe
financiering per onderzoekslijn;
●● Vertaal deze doelstellingen naar concrete (subsidie)voorstellen
per jaar (waarbij rekening wordt gehouden met mogelijke
afwijzingen van subsidies);
●● Bespreek en bepaal met iedere lector hoe hij/zij aan deze
voorstellen bijdraagt;
●● Evalueer jaarlijks de voortgang op de externe financiering per
onderzoekslijn en stel de doelstellingen bij.
Hierbij is er door de Programmaraad voor gekozen om de
onderzoekers zelf aanvragen te laten doen, met alleen ondersteuning
vanuit de Subsidiedesk.4 Een belangrijke succesfactor bij het
indienen is ervaring. We hebben dit gegeven dan ook expliciet
meegenomen bij de werving van nieuwe lectoren. Daarnaast bouwen
we deze ervaring nu ook op binnen het platform. Wij hebben in het

verleden bijvoorbeeld weinig RAAK-aanvragen gedaan, terwijl die
een relatief hoge slagingskans hebben. Meer nadruk op het belang
van deze aanvragen en ondersteuning van de subsidiedesk heeft in
2019 geresulteerd in twee toegekende RAAK-aanvragen. Daarnaast
hebben we al in 2018, in het kader van kennisprogramma Stad,
ingezet op een aantal city deals. Dit heeft in 2018 geresulteerd in
twee succesvolle aanvragen met de steden Den Haag en Delft.

Mensen
Op 31 december 2018 zijn er in totaal 22,2 fte lectoren, onderzoekers
en docent-onderzoekers betrokken (deels werkzaam op
gezamenlijke thema’s/projecten) bij het platform, waarvan ongeveer
de helft gepromoveerd is. Per 1 fte lector is gemiddeld 2,8 fte
(docent-)onderzoekers actief5. Dat is lager dan het streefcijfer van
De Haagse Hogeschool, namelijk 4 fte (docent)onderzoekers op 1 fte
lector. De interne middelen zijn momenteel niet toereikend om die
ambitie te realiseren en het is dan ook noodzakelijk om voldoende
externe middelen te verwerven.
Tabel 3

Onderzoekscapaciteit van het platform in 2017 en 2018

2017

Totaal aantal (N)
Lectoren
Docenten en andere
onderzoekers
Promovendi
Ondersteuning

Totaal aantal (FTE’s)

7

3,7

57

18,9

5

1,3

11

4,1

2018
Totaal aantal (N)

Totaal aantal (FTE’s)

Lectoren

10

5,9

Docenten en andere
onderzoekers

60

16,3

Promovendi
Ondersteuning

5

1,9

12

3,6

Alle onderzoekers en docent-onderzoekers vallen voor wat betreft
hun onderzoekswerk onder een lector. Daarmee is de figuur van
de lector cruciaal. Hij of zij geeft – samen met collega lectoren,
opleidingsmanagers, onderzoekers en docenten – vorm aan het
onderzoek binnen het lectoraat en zorg voor kwaliteit (zie bijlage 3
voor een overzicht van lectoraten en kenniskringleden daarbinnen).
Daarom was het, zoals reeds besproken, een eerste prioriteit om
per onderzoeksthema de juiste lectoren aan te stellen. Dat proces
hebben we in 2018 bijna afgerond.

3 Dit is inclusief de lectoraatsmiddelen die formeel onder de faculteitsbegrotingen vallen.
4 De Haagse Hogeschool kent een centrale Subsidiedesk met sinds 2017 twee adviseurs en twee projectcontrollers. De Subsidiedesk
signaleert en ondersteunt bij uitwerking van aanvragen. Aanvragen van meer dan honderdduizend euro moeten door het CvB worden
goedgekeurd, kleinere aanvragen door de betrokken faculteitsdirecteur.
5 Dit percentage is exclusief de promovendi.
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Voor het kennisprogramma Stad hebben we, op alle thema’s die
zijn gedefinieerd, nu samen met het platform Connected Learning
lectoraten opgericht (waarvan nog één vacant is).
Tabel 4

Thema

Lectoraten binnen het kennisprogramma Stad*

Inclusive cities

Lectoraat

Lector (faculteit)

Grootstedelijke
Ontwikkeling

Vincent Smit
(Bestuur, Recht en
Veiligheid)

Inclusive cities/
Jeugdhulp in
Public Governance transformatie

Rob Gilsing
(Sociaal Werk &
Educatie)

Public Governance Public Governance

Henno Theisens
(Bestuur, Recht en
Veiligheid)

Public learning/
Civic Technology

Information Technology Vacature
& Society**
(Informatie Technologie
& Design

Sustainable cities

Smart Sensor Systems

Stedelijk Metabolisme

John Bolte
(Technologie, Innovatie
en Samenleving)
Karel Mulder
(Technologie, Innovatie
en Samenleving)

* Naast deze kernlectoraten kunnen als het onderzoek daarom
vraagt, ook lectoraten op het gebied van bijvoorbeeld cybersecurity
en talentontwikkeling aan De Haagse Hogeschool betrokken zijn.
** Dit voorgestelde lectoraat viel in 2018 nog onder het platform
Connected Learning maar zal naar alle waarschijnlijkheid in 2019 bij
ons platform komen, als onderdeel van het kennisprogramma Stad.
Het Centre of Expertise Cyber Security (CoECS). Dit Centre is
naar aanleiding van de prestatie- & profileringsafspraken met het
ministerie in 2015 opgericht en valt sindsdien onder het platform.6
Na een paar jaren van opbouw en verkennen (ook naar de financiële
mogelijkheden omdat een Rijksbijdrage ontbrak), beschikt het
centrum nu over drie, deels extern gefinancierde, lectoren (zie
tabel 5). Die externe financiering is een mooi bewijs van externe
relevantie, maar maakt het centrum ook kwetsbaar omdat die
financiering tijdelijk is.

Tabel 5	Lectoraten binnen het Centre of Expertise
Cyber Security

Cyber Security & Safety

Marcel Spruit (IT & Design)

Cyber Security in het MKB

Rutger Leukfeldt7 (IT & Design)

Network and Systems Engineering
Cyber Security

Thomas Quillinan8 (IT & Design)

Voor het thema Global Governance hebben we in 2018 drie lectoren
geworven. De lectoraten ‘The Changing Role of Europe’ en ‘Multilevel
Regulation’, zijn in nauwe samenhang met het onderwijs (European
Studies en HBO-Recht en Law) tot stand gekomen. Het derde
lectoraat, ‘United Nations Studies: Peace and Security’, is in overleg
met de Universiteit Leiden en de Gemeente Den Haag ontstaan.
Het gaat om een lectoraat dat volledig wordt gefinancierd door de
gemeente en waarbij de lector hoogleraar is bij de Universiteit Leiden
(Haagse Campus) en lector bij De Haagse Hogeschool.
Tabel 6

Lectoraten binnen thema Global Governance

Changing Role of Europe

Mendeltje van Keulen
(Management & Organisatie)

UN Studies Peace & Justice Alanna O’Malley9
(Bestuur, Recht en Veiligheid)
Multilevel Regulation

Barbara Warwas
(Bestuur, Recht en Veiligheid)

Public Governance

Henno Theisens
(Bestuur, Recht en Veiligheid)

Als het gaat om mensen is het in de eerste plaats goed om vast
te stellen dat we als platform vrijwel al onze lectoraatsvacatures
gevuld hebben. Die lectoraatsvacatures waren gebaseerd op de
onderzoeksagenda van het platform en we hebben nu dan ook drie
clusters van lectoren (met kenniskringen) die inhoudelijk goed met
elkaar kunnen samenwerken en waar we per thema een redelijke
onderzoekscapaciteit hebben.

6 In de eerste ronde prestatieafspraken ging 2% van de hoger onderwijsbegroting naar succesvolle aanvragers van kenniscentra.
De Haagse Hogeschool deed in dat kader een aanvraag voor het CoE Cyber Security. Hoewel de aanvraag niet succesvol was, is toch
besloten dit centrum te ontwikkelen.
7 Gedeeld lectoraat/ leerstoel met het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) een instituut van de
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) onder de L.INT-regeling.
8 Dit lectoraat wordt betaald door Thales, die de lector die een volledige aanstelling bij Thales heeft, voor 0,2 fte beschikbaar stellen
aan de hogeschool.
9 Gedeeld lectoraat/ leerstoel met de Universiteit Leiden ter ere van oud-burgemeester van Den Haag Jozias van Aartsen.
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Platformbeleid, middelen en mensen

Externe en interne netwerken

Zoals reeds beschreven, is de ambitie van het platform om te
zorgen voor meer focus en massa, verbinding met het onderwijs en
verbinding met de buitenwereld. Om die ambities vorm te geven,
hebben we inhoudelijke programma’s gemaakt. Het aanwenden
van middelen en het aannemen van mensen zijn de sleutel om
die programma’s ook echt te realiseren. Echter blijkt de inzet
van mensen en middelen regelmatig een knelpunt te zijn bij de
realisatie van de platformambities. Bij de inzet van docenten vanuit
het onderwijs moet alles tegelijkertijd kloppen: duidelijkheid over
middelen, capaciteiten en interesse van de docent, congruentie van
inhoudelijke focus docent, lector en platform, en beschikbaarheid
van de docent vanuit het onderwijsprogramma. Dat is vaak niet het
geval.

We werken met externe en interne partners samen omdat hun kennis
complementair is of omdat zij de praktijkvragen aandragen waar ons
onderzoek zich op richt.

Het platform heeft tot nu toe een jaarlijkse bijdrage ontvangen,
zonder duidelijkheid over de financiering op de lange termijn. We
merken dat het ontbreken aan deze duidelijkheid over de middelen
het moeilijk maakt om docenten te werven: voor het onderwijs
is duidelijkheid op de lange termijn over de beschikbaarheid van
docenten belangrijk.
Een voordeel van het toewerken naar kenniscentra, is dat deze een
langere termijn budgethorizon voor onderzoek (meerjarenbegroting)
kennen waardoor langetermijnstrategie en investeringen worden
gefaciliteerd. Specifiek voor cybersecurity geldt daarbij nog krapte
op de arbeidsmarkt van cyberexperts die zowel op onderwijs als
onderzoek impact heeft. We werken daarom nog nauwer samen met
netwerkpartners en verkennen alternatieve inzet van mensen.
Maar we nemen ook zelf onze verantwoordelijkheid. In 2016
en 2017 zijn in totaal vier calls for proposals uitgeschreven. De
doelstelling van die werkwijze was om het latente onderzoekstalent
in de organisatie aan te boren. De calls waren zo ingericht dat
aanvragers de relatie met de onderzoeksthema’s en de lectoren
enerzijds, en de doorwerking in onderwijs en praktijk anderzijds
moesten beargumenteren. Dit heeft geleid tot een reeks aan
individueel interessante onderzoeksprojecten die wel binnen de
onderzoeksthema’s van het platform vallen, maar die beperkte
onderlinge samenhang kennen.

Extern

Als onderzoeksplatform Goed Bestuur voor een Veilige Wereld zijn
we sterk geworteld in de Haagse context. Ons netwerk bestaat
uit kennisinstellingen in de Haagse regio, nationale, regionale en
lokale overheden tot op het wijkniveau, en veel andere publieke en
private organisaties (zie ook de lijst van partners in de bijlagen). Ons
netwerk helpt ons bij het identificeren van relevante, praktijkgerichte
onderzoeksvragen. Daarnaast zijn ze potentiële partners bij het doen
van gezamenlijk onderzoek naar die onderzoeksvragen en kunnen
we met ze samenwerken bij het toetsen van onze oplossingen.
Naast contact met individuele netwerkpartners zetten we in op
participatie in bredere netwerken of coalities:
●● Via de Hague Academic Coalition (HAC) is het platform
aangesloten bij de kennisinstellingen actief op het gebied van
Vrede en Recht in Den Haag (Clingendael, ISS, HAIL, HiiL, UL,
TUD), en participeren onderzoekers sinds 2018 in thematische
bijeenkomsten.
●● Via The Hague Security Delta zijn we – en met name het CoE
Cyber Security – aangesloten op andere partners op het gebied
van veiligheid in de Haagse regio.
●● Via het platform stad en wijk, dat SIA financiert en waarvan wij
penvoerder zijn, werken we samen met andere hogescholen die
actief zijn op gebied van de stad.
●● We hebben daarnaast een aantal City Deals getekend waarin wij
structureel samenwerken met Delft en met Den Haag.
Via het onderzoek en de lectoraten hebben we een nationaal en
internationaal netwerk van kennisinstellingen en organisaties
waarmee we samenwerken (Zie Bijlage 3 voor een overzicht van de
belangrijkste netwerk- en samenwerkingspartners).

Mede door die beperkte samenhang overleggen we sinds 2018 op
een andere manier tussen lectoren en opleidingsmanagement. We
vragen van hen om in te zetten op grotere projecten (meer personen,
meerjarig) die potentieel kunnen leiden tot een subsidieaanvraag.
Daarnaast hebben we er incidenteel voor gekozen om
een onderzoeker aan te stellen, die inhoudelijk past bij de
platformthema’s en de expliciete opdracht heeft (mee) te werken aan
subsidieaanvragen. Het nadeel van het aanstellen van deze voltijds
onderzoekers, is dat ze minder betrokken zijn bij het onderwijs. Om
dat nadeel te ondervangen, werken we nu ook met gecombineerde
docent/onderzoeker-vacatures met financiering van zowel platform
als opleiding. De eerste ervaringen zijn positief.
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De relatie met en relevantie voor beroepspraktijk en samenleving is
in elk lectoraat aanwezig, maar de thema’s en de partners verschillen
van elkaar. In het domein van de cybersecurity zijn er relaties met de
watersector, met het MKB, met de politie en nog vele andere. Binnen
het thema Global Governance zijn er vele relaties met ministeries,
Europese instellingen en (Haagse) internationale organisaties. Bij
het thema Stad zijn er vele banden met Haagse publieke en private
organisaties op stedelijk en op wijkniveau. Het platform als geheel
heeft dus een groot en divers netwerk, waarin de lectoren de
belangrijkste knooppunten zijn. Dit is ook logisch, onze lectoren zijn
aangesteld omdat zij een netwerk meebrengen. Bovendien wordt
veel van het onderzoek dat plaatsvindt binnen lectoraten verder in
die netwerken ontwikkeld. Deze situatie is echter kwetsbaar: bij het
vertrek van een lector valt een stuk netwerk weg.
We staan dus voor de opgave om de netwerken structureler
en minder persoonsafhankelijk te maken. Dit doen we door per
thema aparte nieuwsbrieven en websites te organiseren (om zo de
vindbaarheid te vergroten), door de netwerken in sterkere mate
onderling te delen, en door gezamenlijke onderzoeksprojecten met
participatie van partners uit verschillende netwerken te ontwikkelen.
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Binnen het platform halen we inspiratie voor het inzetten van een
extern netwerk bij het CoE Cyber Security. Het CoECS is sterk
verbonden met de buitenwereld. Door in te spelen op vragen van
brancheorganisaties en het midden- en kleinbedrijf, wordt het
draagvlak van het CoECS verder vergroot. Met grote partners als
gemeenten, ministeries en grote bedrijven zijn aparte afspraken
gemaakt, die de basis vormen van de lectoraten Cyber Security
in het MKB (gemeenten Den Haag en Zoetermeer, ministerie van
Justitie en Veiligheid) en Network and Systems Engineering Cyber
Security (Thales). Ook is sterke netwerkvorming gaande bij de
City Deal Kennis Maken (Den Haag en Delft), waarin De Haagse
Hogeschool penvoerder is in een samenwerkingsverband met
gemeente Den Haag resp. Delft en de Universiteit Leiden, de TU Delft
en Inholland.

het mogelijk maken om een nieuw speelveld van kennisontwikkeling
en kennisverwerving te creëren. Binnen de kenniskringen vindt de
meest intensieve uitwisseling plaats tussen lectoren, onderzoekers
en docent-onderzoekers die in hetzelfde lectoraat actief zijn.

Een deel van de samenwerkingen die het platform heeft, is in
de vorm van betaalde opdrachten. Bij dit platform gaat het om
partijen als bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke
organisaties en overheden. De onderwerpen in het onderzoek
lopen uiteen: het kan gaan om een nieuw model in het toezicht, om
advies over een nieuw type van opbouwwerkers of om het mede
ontwikkelen van zelfrijdende voertuigen. Inverdienen is immers
belangrijk, er wordt onderzoek mee gefinancierd en extra massa
gecreëerd op de thema’s in ons onderzoek. Contractonderzoek is
geïnstitutionaliseerde samenwerking en daarmee ook een teken van
waardering.

Er valt zeker ook nog veel te verbeteren. Niet alle docenten hebben
een duidelijk beeld van wat de platforms en de lectoraten binnen de
platforms doen. De meerwaarde van het onderzoek is dus niet altijd
duidelijk. Dit is op zichzelf voorstelbaar bij de huidige situatie, waarbij
er 1200 docenten tegenover 25 lectoren zijn, en veel docenten
werkdruk ervaren.

Maar ook zonder betaalde opdrachten werken lectoraten binnen het
platform samen met de buitenwereld. Leden van lectoraten worden
vaak gevraagd voor een lezing, deelname aan een expertmeeting
of lidmaatschap van een adviescommissie. Vaak hebben lezingen
een ‘multiplier-effect’, omdat er vervolgvragen worden gesteld
en de vrager meer bekend wordt met praktijkgericht onderzoek.
Het is belangrijk dat er ruimte is voor onderzoek dat niet extern
gefinancierd wordt. Niet al onze stakeholders zijn kapitaalkrachtig en
niet alles wat waardevol is kan ook gelijk in geld uitgedrukt worden.
Een belangrijke vorm van interactie is de deelname aan geregeld en
geïnstitutionaliseerd overleg tussen partners (deelname aan een
stuurgroep, coalitie in de wijk, periodiek overleg met stakeholders).
Als de Gemeente Den Haag bijvoorbeeld een City Deal met
kennisinstellingen wil sluiten, dan zijn een of meer lectoraten
partij. Onze ervaring is dat hieruit zeer vruchtbare contacten en
uitwisselingen tot stand kunnen komen.

Intern

De basis van ons interne netwerk bestaat uit de Programmaraad,
het overleg tussen lectoren en opleidingsmanagers, en de (docent-)
onderzoekers in de kenniskringen van de lectoraten. Deze variëteit
stelt ons enerzijds in staat om goed aan te sluiten bij de vragen van
het onderwijs en anderzijds om te zorgen dat de doorwerking van
het onderzoek op een structurele manier kan plaatsvinden. Er zijn
allerlei verbindingen tussen de lectoraten en de onderwijspraktijk.
De verbindingen nemen verschillende vormen aan en kunnen
betrekking hebben op een curriculum, op de docenten en kunnen

Het interne netwerk wordt waar mogelijk en relevant uitgebreid.
We zorgen dat we goed vindbaar en herkenbaar zijn, bijvoorbeeld
met onderzoekslunches, waarbij we iedereen in de hogeschool
uitnodigen. De kick-off bijeenkomsten en intreeredes van nieuwe
lectoren worden breed bezocht en zijn een moment voor intern en
extern netwerken.
We werken zo aan een gemeenschap van mensen, met of zonder
onderzoekstaak, die elkaar kunnen aanvullen en versterken.

In de praktijk blijkt dat het creëren van verbinding tussen
onderzoek en onderwijs ook lastig kan zijn. Want hoewel er duidelijk
gezamenlijke belangen zijn, zijn er ook spanningen. Die spanning
zit met name in het feit dat onderwijs werkt met een zorgvuldig
opgebouwd en complex (maar daardoor ook relatief inflexibel)
curriculum en dat praktijkgericht onderzoek vaak snel moet reageren
op externe vragen.
Als oplossing willen wij toewerken naar grotere projecten die voor
langere tijd lopen en waar lectoren en opleidingsmanagers veel
meer aan de voorkant samenwerken. We beogen projecten op te
starten die een jaar of drie duren en waar verschillende lectoren en
docent-onderzoekers in werken. Voor zulke projecten kunnen lange
termijn afspraken gemaakt worden met opleidingsmanagers. Daarbij
zijn afspraken over de capaciteit van belang: welke mensen worden
aangenomen, of voor een periode vrijgesteld, om aan het project te
werken? Maar ook kunnen er dan betere afspraken gemaakt worden
over de verbinding tussen het onderzoeksproject en het curriculum.
Als platform sturen we hierop in de financiering van onderzoek.

Organisatie platform vanaf 2019
Zoals ook in de inleiding besproken, is de governance van het
onderzoek op de hogeschool per 1 januari 2019 veranderd. Vanaf dat
moment is de eindverantwoordelijkheid voor het platform belegd bij
de leading lector.10 De leading lector wordt direct aangestuurd door
de voorzitter CvB als portefeuillehouder Onderzoek.11 De leading
lectoren hebben de taak om, naast de aansturing van het platform,
(voorstellen voor) de kenniscentra te ontwikkelen. Dit transitieproces
wordt ondersteund door een transitiemanager (aangesteld per
oktober 2018) en drie kwartiermakers, aan te stellen door de leading
lectoren. Deze kwartiermakers worden verantwoordelijk voor de

10 Voor dit platform is Henno Theisens, hij is na een sollicitatieprocedure aangesteld als leading lector ‘nieuwe stijl’.
11 Net als alle leading lectoren, vanaf september 2018 heeft de voorzitter CvB ook de andere platforms in portefeuille.
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ontwikkeling van de nieuwe kenniscentra. De platformcoördinatoren
blijven verantwoordelijk voor het platform als geheel. De
onderzoeksbudgetten zijn toegewezen aan de platforms, inclusief
de kenniskringbudgetten die tot en met 2018 bij de faculteiten
berustten. Hiermee is de financiële slagkracht van het platform en de
leading lector uitgebreid. Er komt ook een duidelijker overzicht van
alle beschikbare onderzoeksmiddelen. Het scherper stellen van de
doelstelling van kenniscentra en het bundelen van middelen, moet
helpen bij het creëren van meer focus en massa. Het geeft de leading
lector de kans om alle onderzoeksmiddelen in samenhang in te
zetten om dit doel te bereiken.
Alle betrokken faculteitsdirecteuren hebben per 1 januari 2019
de rol van overlegpartner met de leading lector. Zij blijven wel
verantwoordelijk voor de lectoren van hun eigen faculteit, met
uitzondering van de leading lector. Daarmee wordt de verhouding
tussen leading lectoren en faculteitsdirecteuren duidelijker. De
leading lector is in eerste instantie verantwoordelijk voor focus en
massa: het opzetten van kenniscentra. De faculteitsdirecteur is in
eerste instantie verantwoordelijk voor het onderwijs en voor een
positieve impact van onderzoek op onderwijs. De faculteitsdirecteur
en leading lector hebben elkaar nodig, in de zin dat de directeur kan
bepalen welk personeel beschikbaar wordt gesteld voor onderzoek
en de leading lector de budgetten heeft om dat personeel van aan te
stellen. Als zij het goede gesprek voeren, worden zowel onderwijs als
onderzoek bediend.
Het belangrijkste vraagstuk voor de hogeschool in 2019, wat
onderzoeksbeleid betreft, is welke kenniscentra er worden ingericht.
Voor het platform gaat het in ieder geval om een doorontwikkeling
van het CoE Cyber Security. Daarnaast zou het opzetten van
een kenniscentrum rond het thema Stad, evenals een gedeeld
kenniscentrum met de Universiteit Leiden op het gebied van Global
Governance, tot mogelijkheden behoren. Of die centra er ook
daadwerkelijk kunnen komen, hangt af van gezamenlijke centrale
strategievorming en hogeschoolbrede afwegingen.

Conclusie
De platformstructuur waarmee wij in de periode 2017/ 2018
hebben gewerkt, als collectief van lectoren geleid door een
faculteitsdirecteur en leading lector en ondersteund door een
coördinator, heeft geleid tot een meerjarenplan met heldere thema’s;
en vervolgens tot verdere aanscherping van die thema’s (zie
hoofdstuk 1).

Waar staan we?

De platformstructuur is een effectieve manier gebleken om te komen
tot een onderzoeksprofiel en programmering. Het is ook gelukt om
in de benoeming van lectoren, en de inzet van onderzoeksmiddelen
via een aantal calls, een start te maken met de uitvoering van de
onderzoeksagenda. Het inzetten van docent-onderzoekers bij het
onderzoek is een taaier probleem. Het blijkt regelmatig moeilijk
om docenten structureel tijd te geven voor onderzoek. Zoals
gezegd, pakken we dit aan door in te zetten op grotere projecten
die langer lopen waardoor het voor het onderwijs duidelijker wordt
welke docenten, voor hoeveel tijd en hoe lang niet voor onderwijs
beschikbaar zijn. We zetten bovendien in op het aannemen
van docent-onderzoekers die bij hun aanstelling onderwijs en
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onderzoekstaken combineren. Wij participeren in een groot aantal
interne en externe netwerken. Dat is belangrijk en daar moeten we
mee doorgaan omdat het ons verbindt met (onderzoeks)vragen en
onderzoekscapaciteit in de buitenwereld.

Wat vinden we daarvan?

Het geheel beziend zijn wij tevreden met wat er in 2017 en 2018 is
bereikt. Het platform als organisatievorm heeft ons geholpen een
steeds scherpere onderzoeksagenda te formuleren. Door ons
aannamebeleid af te stemmen op de onderzoeksagenda, hebben
we nu per thema een goede groep lectoren. Het is uitdagend om
docent-onderzoekers te vinden, maar we ontwikkelen ook nieuwe
manieren om dat te doen. Op dit moment hebben we meer dan 16fte
aan onderzoekers die werken binnen het platform, waarvan een
flink deel gepromoveerd is. Binnen de onderzoeksthema’s wordt
steeds intensiever samengewerkt. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de
onderzoeksagenda’s voor Stad en Cyber Security, die door lectoren
gezamenlijk ontwikkeld zijn, en het enthousiasme van de lectoren
rond Global Governance om hetzelfde te doen.
Wij participeren in een groot aantal netwerken. In netwerken met
professionele organisaties halen we (onderzoeks)vragen op en
toetsen we onze oplossingen. In onderzoeksnetwerken brengen
we onze specialisatie in: de kennis van wat er in de praktijk leeft
en de connectie met het werkveld. Participeren in netwerken is
belangrijk, maar we waken ook voor fragmentatie. De toenemende
samenwerking rond de onderzoeksthema’s betekent ook dat we
gerichter kunnen netwerken.

Wat gaan we nog meer doen?

We gaan zorgen dat met name voor het Centre of Expertise Cyber
Security de onderzoekscapaciteit verder versterkt wordt. We hebben
als De Haagse Hogeschool gekozen dit centrum heel zichtbaar
te positioneren, maar er is slechts één lector met een interne
aanstelling en twee lectoren die voor een beperkte tijd, extern
worden betaald. Ook de kenniskringen van deze lectoren blijven
achter, mede door het moeilijk kunnen aantrekken van mensen met
een achtergrond in de cybersecurity. Het oplossen van dit probleem
vraagt om investeringen.
Daarnaast gaan we ervoor zorgen dat de samenwerking tussen de
lectoren nog beter wordt. De thema’s zijn nadrukkelijk geen paraplu’s
waaronder alles zou moeten passen en iedere lector kan zijn eigen
dingen blijven doen. De onderzoeksprogramma’s per thema worden
vertaald in onderzoeksprojecten, waarin over de grenzen van
lectoraten wordt samengewerkt. Dit zal steeds meer een voorwaarde
worden voor financiering vanuit het platform.
We gaan tenslotte sturen op het vergroten van het inverdien
vermogen per thema. Niet als een doel op zichzelf, maar wel als
middel om onze onderzoekscapaciteit te vergroten en om ons te
verbinden met de buitenwereld. Zoals reeds beschreven, hebben we
een inverdienplan ontwikkeld en met deze doelstelling ook rekening
gehouden bij het aannemen van nieuwe lectoren.
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3 Standaarden voor integriteit en kwaliteit
Inleiding

1. Intensief betrokken zijn bij het veld van onderzoek
2. Het gezamenlijk aanvragen van onderzoeksmiddelen
3. Het uitvoeren van opdrachtonderzoek

Dit deel van de kritische reflectie betreft de vraag of het onderzoek
in het onderzoeksplatform Goed Bestuur voor een Veilige Wereld
voldoet aan de standaarden die in het vakgebied gelden voor het
doen van onderzoek. Onderdeel van die reflectie is de vraag of
wij een geëxpliciteerde standaard hebben voor het voorbereiden,
uitvoeren en evalueren van praktijkgericht onderzoek.
In dit deel behandelen we allereerst hoe wij, als platform en als
lectoren verbonden aan het platform, zorgen dat ons werk voldoet aan
de standaarden in het vakgebied. Als platform onderschrijven wij de
Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit en het advies
van de werkgroep Kwaliteit van Praktijkgericht Onderzoek. Deze code
en dit advies zien wij als onze geëxpliciteerde standaard voor kwaliteit
en integriteit. Wij verwachten dat onze lectoren de code en het advies
kennen, in hun eigen werk toepassen, er het werk van hun kenniskringleden mede mee beoordelen en er actief voor zorgen dat beginnende
onderzoekers de code en het advies kennen en internaliseren.

Deze mechanismen zijn een manier om binnen de verschillende
fasen van het onderzoeksproces (plan, proces, doorwerking,
verantwoording) aandacht te besteden aan maatschappelijke
relevantie. Een voorbeeld uit de planfase zien we bij het lectoraat
Cyber Security in het MKB. Zij werken met pilots waarbij stakeholders
meefinancieren. Door eerst een pilot uit te voeren, test je of
de ideeën die je hebt over de problemen in de praktijk er ook
daadwerkelijk zo zijn. Daarnaast kan je testen of het onderzoek een
oplossing biedt voor de problematiek en mogelijkheden geeft voor
concrete interventies. In het lectoraat Smart Sensor Systems wordt
samengewerkt in twee SIA RAAK-MKB programma’s, waar een reeks
van bedrijven aan meedoen die de praktijkvragen op tafel leggen.

Wij hebben in de eerste vier maanden van 2019 twee bijeenkomsten
gepland om met alle lectoren en senior onderzoekers te praten
over de manier waarop wij hiervoor zorg willen dragen. Tijdens
deze bijeenkomsten zijn het advies van de werkgroep Kwaliteit
van Praktijkgericht Onderzoek en het Lectoraat en de nieuwe
Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit de
twee uitgangspunten. Daarnaast zullen we bespreken wat het
implementatieplan voor de gedragscode wetenschappelijke
integriteit van De Haagse Hogeschool betekent voor ons werk.

Een voorbeeld uit het betrekken van het veld bij het onderzoeks
proces zien we bij het lectoraat Public Governance. Zij gebruiken
onderzoeksmethoden die in ruime mate de professionals aan het
woord laten. Op deze manier ontstaat er een goede samenwerking
met praktijkpartners, wat bijdraagt aan het formuleren van relevante
onderzoeksvragen. De keerzijde van dergelijke nauwe samenwerking
met de beroepspraktijk is – en dat geldt voor al het praktijkgericht
onderzoek – is dat er een risico bestaat dat praktijkpartners te veel
willen sturen in de opzet van het onderzoek of beperkingen willen
stellen aan het gebruik van onderzoeksdata. Met partners worden
daarover van te voren heldere afspraken gemaakt door de betrokken
lector.

In dit hoofdstuk reflecteren we op de manier waarop wij als platform
en als institutie met deze materie bezig zijn.

Om ervoor te zorgen dat onderzoek aan de wetenschappelijke eisen
voldoet, zetten lectoren de volgende middelen in:

Voldoen aan de standaarden
in het vakgebied
Voor praktijkgericht onderzoek betekent het voldoen aan de
standaarden van het vakgebied in ieder geval drie dingen: het
onderzoek moet relevant zijn voor de (beroeps)praktijk en de
maatschappij en het onderzoek moet methodisch grondig zijn
en het onderzoek moet ethisch verantwoord zijn.
De verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het onderzoek
op De Haagse Hogeschool voldoet aan de standaarden van het
vakgebied, ligt bij de lectoren. Daar zijn ook goede redenen voor.
Lectoren zijn ervaren, gepromoveerde onderzoekers die in staat zijn
om onderzoek op hun vakgebied te begeleiden. In het profiel van
lectoren, dat we sinds een aantal jaren op De Haagse Hogeschool
hanteren bij werving en selectie, is dit ook vastgelegd.
Lectoren hebben deze verantwoordelijkheid op verschillende
manieren ingevuld. Om te zorgen voor maatschappelijke relevantie,
is door vrijwel alle lectoren een mix van de volgende mechanismes
ingezet:
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1. Lectoren hebben op gezette tijden overleggen met hun
kenniskring. Dit overleg kan met de hele groep plaatsvinden
of (vaak ook) een-op-een. Tijdens deze overleggen worden
onderzoeksprojecten besproken. Als onderdeel daarvan
komt ook aan de orde of die projecten voldoen aan
wetenschappelijke standaarden (sinds 2018 de Nederlandse
Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit).
2. Lectoren passen een vorm van peer review toe bij het opzetten,
uitvoeren en publiceren van onderzoek. Ze leggen stukken voor
aan wetenschappelijke collega’s en stakeholders uit het veld
om zo feedback te krijgen en het werk naar een hoger niveau te
tillen. De lectoren stimuleren hun kenniskringleden hetzelfde te
doen.
3. Lectoraten publiceren in international peer reviewed journals
(zie hoofdstuk vier). Deze vorm van publiceren kan niet de enige
zijn in een hogeschoolcontext, maar is wel een manier om
wetenschappelijke kwaliteit te waarborgen.
4. Veel lectoraten werken samen in projecten en promotietrajecten
met universiteiten, waar de wetenschappelijke standaarden
stevig verankerd zijn. Kenniskringleden en promovendi leren hier
al doende van universitaire onderzoekers.
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We borgen deze middelen door hierover het gesprek aan te gaan,
zowel in formele zin (R&O en P&C), als informele zin. Alle lectoraten
zien de kenniskring als de plek om het gesprek te voeren over wat
kwalitatief goed onderzoek is en alle lectoren verwijzen daarbij naar
de gebruikelijke eisen die aan wetenschappelijk onderzoek gesteld
mogen worden. Binnen het lectoraat Stedelijk Metabolisme geldt
voor minder ervaren leden dat papers en voordrachten eerst op
kenniskringbijeenkomsten worden gepresenteerd voordat deze
naar buiten kunnen. Maar ook eerder in het proces wordt peer
review toegepast. Binnen het lectoraat Cyber Security & Safety
wordt bij de start van nieuwe onderzoeksprojecten peer review
ingezet (bijvoorbeeld door het opstellen van een gereviewde
subsidieaanvraag), maar ook tijdens een project (door de lector en
medeonderzoekers). De meeste lectoren zien ook peer-reviewed
publiceren, voor zowel zichzelf als de kenniskringleden, als de
manier om wetenschappelijke kwaliteit aan te tonen. Voor wat
betreft het samenwerken met universiteiten, wordt binnen het
lectoraat Cyber Security in het MKB zoveel mogelijk samengewerkt
met andere kennisinstellingen, in het bijzonder het NSCR. Een
onderzoeker van De Haagse Hogeschool is in 2018 bijvoorbeeld
voor 0,7 FTE, gedurende negen maanden, aanwezig op het NSCR
om een onderzoek uit te voeren. Ook voert het lectoraat twee
opdrachtonderzoeken uit in samenwerking met het NSCR en de
Erasmus Universiteit Rotterdam.

nieuwe Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit, zijn
daarvoor een goede uitgangspunten. Juist omdat de principes en de
normen die in die twee documenten zijn vastgelegd het individuele
vakgebied overschrijden en er ingegaan wordt op de waarde van de
praktijkgerichtheid.

Hoewel bij ethisch verantwoord onderzoek vaak wordt gedacht aan
medisch onderzoek met proefpersonen, speelt een respectvolle
uitvoering van het onderzoek en het rekeninghouden met de
belangen en privacy van de betrokkenen, ook in een flink deel van
ons onderzoek een belangrijke rol. De kracht van de innolabs zit
bijvoorbeeld voor een deel in de deelname van mensen uit de wijk; zij
zijn vaak tegelijk partner in onderzoek als onderwerp van onderzoek.
Aan de hand van de integriteitscode zijn we begonnen met het
voeren van het gesprek hierover met lectoren en onderzoekers.
Waarbij de eindverantwoordelijkheid voor het ethisch verantwoord
uitvoeren van onderzoek altijd ligt bij de lectoren en senioronderzoekers.

Soms ontstaat er spanning doordat verschillende principes allemaal
belangrijk zijn. Waar gaat het legitiem gebruikmaken van kennis
van de opdrachtgever over in beïnvloeding? Hoe theoretisch
gefundeerd moet praktijkgericht onderzoek zijn? Hoe balanceer je
tussen betrokkenheid en onafhankelijkheid in een onderzoek waar
je samenwerkt met buurtbewoners? Bij het beantwoorden van zulke
vragen helpen principes en criteria, maar het is vooral van belang dat
ze onderdeel worden van een intern moreel kompas. Ook kunnen we
leren van elkaars ervaring. Bovenstaande vragen zijn niet nieuw, velen
hebben er ook antwoorden op. Het platform wil meer inzetten op het
leren van elkaars ervaringen, om vervolgens die lessen explicieter en
beter deelbaar te maken.

Binnen het platform is veel diversiteit aan vakgebieden en
achtergronden te vinden – bij zowel lectoren als bij kenniskringleden.
Daar sturen we op omdat we geloven dat een multidisciplinaire
aanpak ons in staat stelt om maatschappelijke vraagstukken grondig
te onderzoeken. Die multidisciplinariteit heeft echter ook als inherent
kenmerk dat de wetenschapstradities van elkaar verschillen. Dat kan
het gesprek over wat goed onderzoek is soms ingewikkeld maken.
Deze situatie is anders dan in de meeste universitaire vakgroepen
of onderzoeksinstituten, waar een concentratie van expertise op
een beperkt onderzoeksgebied wederzijdse review gemakkelijker
maakt. De ontwikkeling van onderzoeksthema’s, en in de toekomst
kenniscentra, zou dit gesprek makkelijker moeten maken omdat
er een duidelijke institutionele context is waarin dat gesprek kan
plaatsvinden.

Als platform hebben we de belangrijke taak om ervoor te zorgen dat
de principes en criteria gaan leven. We streven ernaar dat ze een
onderdeel worden van de manier waarop we jonge onderzoekers
opleiden, promovendi begeleiden en dat ze onderwerp worden van
goede, scherpe gesprekken waarin we ons door elkaar (peer review)
en door anderen (intervisie) de maat laten nemen.

Ondanks de onderlinge verschillen, zien we in het platform in
toenemende mate de behoefte om praktijkgericht onderzoek
een heldere positie te geven in het complete landschap van
kennisontwikkeling. Het advies van de werkgroep “Kwaliteit van
Praktijkgericht Onderzoek en het Lectoraat “, tezamen met de

Naar een geëxpliciteerde standaard
voor praktijkgericht onderzoek
De nieuwe Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke
Integriteit richt zich op de integriteit van onderzoek. In de praktijk
is er een flinke overlap tussen deze gedragscode en het advies
van de werkgroep Kwaliteit van Praktijkgericht Onderzoek en het
Lectoraat. Principes van eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie,
onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid, die het fundament
van de gedragscode vormen, gaan naast integriteit ook over
methodische grondigheid. Geen serieuze wetenschapper is
tegen eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid
en verantwoordelijkheid, of zal bezwaar hebben tegen
praktische relevantie, methodische grondigheid en ethische
verantwoordelijkheid. Hoewel er wel gediscussieerd kan worden
over het nut van de soms zeer gedetailleerdere regels die in de
gedragscode en het advies worden ontwikkeld.

Daarvoor is een aantal zaken van belang:
●● De lector blijft verantwoordelijk voor het zorgdragen voor de
standaarden van goed praktijkgericht onderzoek in zijn of haar
lectoraat.
●● Daarbij valt hij of zij explicieter dan tot nu toe het geval was terug
op de code zoals die op dit moment is vastgesteld. Nieuwe
kenniskringleden ontvangen deze code ook.
●● Lectoren binnen het platform en/of binnen de hogeschool
hebben een aantal keer per jaar overleg over de standaard, hoe
zij daarmee omgaan en over de vraagstukken waar ze tegenaan
lopen, zodat de gedragscode gaat leven.
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Institutionele consequenties

Ethische normstelling en toetsing

Naast het omarmen en levend maken van de gedragscode
wetenschappelijke integriteit en het advies van werkgroep, zijn er ook
een aantal voorwaarden waaraan De Haagse Hogeschool als geheel
moet gaan voldoen.
Voor de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit
is daarvoor in december 2018 een implementatieplan voor de
hogeschool gemaakt. In dit plan staan de activiteiten die opgepakt
dienen te worden door de verschillende actoren binnen het
onderzoek op de hogeschool. Dit implementatieplan zal begin 2019
ter besluitvorming naar het CvB gaan, waarna team Onderzoek
van de dienst Onderwijs, Kennis & Communicatie (OKC) de regie
gaat voeren op de verschillende activiteiten. Zij zullen de betrokken
partijen stimuleren, waar nodig ondersteunen, en zorg dragen voor
bestuurlijke besluitvorming op de dossiers waarvoor dit nodig is. In
2019 worden in ieder geval de activiteiten ontplooid die hieronder
beschreven worden.

In 2018 zijn verkennende gesprekken gevoerd over ethische
normstelling en de toetsing van onderzoek. Een plan van aanpak
zal besproken worden met stakeholders en afhankelijk van
de uitkomsten, zal dit verder uitgewerkt worden. Aansluiten
bij het landelijke klachtenmodel het installeren van zowel een
vertrouwenspersoon als een commissie wetenschappelijke
integriteit, zal hogeschoolbreed prioriteit krijgen in 2019.

Conclusie
Waar staan we?

In 2019 kunnen onderzoekers een masterclass ‘Rules and
Regulations for research’ volgen en wordt de professionalisering
op het gebied van onderzoek binnen ons eigen The Hague Teaching
& Learning Centre (HCTL) verder vormgegeven.

Als platform onderschrijven wij de gedragscodes voor kwaliteit
en integriteit van praktijkgericht onderzoek zoals geëxpliciteerd in
Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit en het
advies van de werkgroep Kwaliteit van Praktijkgericht Onderzoek.
Lectoren zijn en blijven de eerst aangewezenen om te zorgen dat
de principes, criteria en regels van deze codes binnen hun lectoraat
worden nageleefd. Maar meer dan in het verleden, willen we het
gesprek over deze standaarden ook als platform gaan voeren.
Hogeschoolbreed wordt gewerkt aan de juiste infrastructuur:
een datamanagementsysteem, een ethische commissie en een
klachtenstructuur. Daarvoor zijn de eerste stappen al gezet met een
implementatieplan en een aantal concrete activiteiten.

Onderzoekscultuur

Wat vinden we daarvan?

Training en supervisie

De zorgplicht ‘onderzoekscultuur’ zit voor een groot deel verwerkt
in de zorgplicht ‘training en supervisie’ en zal vooral aandacht
behoeven binnen de lectoraten/onderzoeksplatforms. Een lector zal
in zijn of haar jaarplan en R&O-gesprekken bevraagd worden hoe de
gedragscode aandacht krijgt in zijn onderzoeksgroep.

Databeheer

Onderzoekers krijgen workshops aangeboden over de privacy
wetgeving (AVG) en de richtlijnen voor onderzoek die daaruit
voortvloeien. Er komt een systeem voor opslag van onderzoeksdata.
Er zal ondersteuning worden geboden bij het invullen van de
dataparagraaf in subsidieaanvragen. Bovendien zal op de
bibliotheekwebsite alle relevante informatie over databeheer
overzichtelijk worden gepresenteerd.

Openbaarmaking en verspreiding

Wij zijn blij met de expliciete standaarden die beschikbaar zijn voor
de kwaliteit en integriteit van onderzoek. Wij hebben vertrouwen
dat onze lectoren, als experts in hun vakgebied en ervaren
gepromoveerde onderzoekers, zorgdragen dat die kwaliteit en
integriteit in al het werk binnen hun lectoraat wordt gehandhaafd.
Dat dat vertrouwen terecht is, blijkt uit de gesprekken die we erover
hebben gevoerd: alle lectoren kunnen uitleggen hoe zij in hun eigen
lectoraat met kwaliteit en integriteit omgaan. Tegelijkertijd zien we
wel dat er een rol is voor het platform als collectief om het gesprek
tussen lectoren te faciliteren over de manier waarop zij omgaan met
deze principes, criteria en regels in hun dagelijks werk. Dat gesprek
zal de kwaliteit en integriteit van toekomstig onderzoek zeker ten
goede komen.

Wat gaan we nog meer doen?

Begin 2019 staan er twee gesprekken gepland over de kwaliteitsen integriteitsstandaarden en de manier waarop we ervoor willen
zorgen dat al het werk dat binnen het platform plaatsvindt hieraan
blijft voldoen. We worden hierbij ondersteund door Team Onderzoek
van de dienst OKC. Het team is daarbij verantwoordelijk voor
hogeschoolbrede zaken, maar kan ook op verzoek specifiek advies
voor een lectoraat of onderzoeksplatform kan geven.

Beleid rond auteursrechten en het publiceren van onderzoeks
publicaties (zo veel als mogelijk open access) is in april 2018
vastgesteld in het publicatiebeleid van De Haagse Hogeschool.
Dit publicatiebeleid heeft in 2018 extra focus gekregen tijdens een
onderzoekslunch van het onderzoeksplatform Goed Bestuur voor
een Veilige Wereld. In 2019 zal de bibliotheek de verdere uitvoering
van dit beleid oppakken: onderzoekers worden voorgelicht over
auteursrechten, de richtlijnen rondom het publiceren in open
access, en worden gefaciliteerd om op deze manier te publiceren.
Hiermee vergroten we de aandacht voor het publicatiebeleid van
onderzoekers, maar worden onderzoekers ook geholpen in de
verspreiding van hun onderzoeksresultaten.
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4	Doorwerking van onderzoeksprocessen
en resultaten
aantal kwantitatieve indicatoren, zodat we weten waar we staan en
hoe we ons door de jaren heen ontwikkelen.

Inleiding

Naast die indicatoren bespreken we interessante praktijken waarin
doorwerking en impact wordt gerealiseerd. De output van 2018 is
samengevat in tabel 1. In de volgende paragraaf wordt doorwerking
en impact geïllustreerd aan de hand van een aantal voorbeelden.

In dit hoofdstuk bespreken we BKO-standaard vier: de relevantie
van het platform en de hierbij aangesloten lectoraten voor de
onderstaande aspecten.
●● Beroepspraktijk en de samenleving;
●● Onderwijs en professionalisering;
●● Kennisontwikkeling binnen het onderzoeksdomein.

Zoals ook wordt benoemd in hoofdstuk 5, zijn er in 2018 een
aantal zaken veranderd rond het registreren van output van de
lectoraten. Voor 2018 werd de output geregistreerd aan de hand van
excelbestanden. Die waren ingedeeld in de categorieën ‘onderwijs’,
‘kennisdeling’ en ‘publicaties’. Deze categorieën gaven echter niet
een volledig beeld van de output voor de drie domeinen onderwijs,
beroepspraktijk en kennisdomein.

Bij deze standaard gaat het om de output, doorwerking en impact
van het onderzoek binnen het platform. Voor we hier dieper
op ingaan, is het goed om vast te stellen hoe wij als platform
doorwerking en impact definiëren.
In de driehoek tussen onderwijs, onderzoek en praktijk vindt veel
interactie plaats. Er is niet altijd een rechte lijn van onderzoek, via een
interventie naar impact in de beroepspraktijk en het onderwijs. Maar
de relaties zijn interactief. De beroepspraktijk versterkt bijvoorbeeld
het onderzoek en andersom, of het onderzoek versterkt het
onderwijs en andersom.
Om deze reden sluiten we ons aan bij de recente publicatie
‘Meer waarde met hbo’, waarin het begrip doorwerking wordt
gedefinieerd als: ‘de invloed van zowel het proces van onderzoek
als van de onderzoeksresultaten op het onderwijs, de praktijk en
de samenleving’. Bij het soort onderzoek dat binnen het platform
gedaan wordt, is relevantie en impact niet alleen een gevolg van
specifieke uitkomsten van onderzoek. Doordat bij het opzetten en
uitvoeren van praktijkgericht onderzoek nauw wordt samengewerkt
met partners, heeft ook het proces van onderzoek impact.

Dat is aangepast. Vanaf 2018 kan de geregistreerde output wel
duidelijk voor de drie domeinen in beeld gebracht worden. Hoewel
dit voor de toekomst grote voordelen biedt, betekent de verandering
ook dat de data over 2018 moeilijk te vergelijken zijn met de data
uit eerdere jaren. Ook zijn er in 2018 nieuwe lectoren bijgekomen,
die pas na een opstartperiode impact beginnen te realiseren. Dat
bemoeilijkt de vergelijking verder.
In onderstaande tabellen12 geven we daarom een beeld van de
output van 2018. De data over 2018 worden in het voorjaar voor de
hele hogeschool in kaart gebracht. Dat stelt ons in staat onderling te
vergelijken en beter te duiden of de output op het gewenste niveau
zit.
Tabel 7

In dit hoofdstuk geven we eerst een kort overzicht van output,
doorwerking en impact van het platform. Daarna gaan we
systematischer in op de vraag hoe we doorwerking en impact
genereren voor de beroepspraktijk en de samenleving, voor
onderwijs en professionalisering, en voor het onderzoeksdomein als
geheel.

Output, doorwerking en impact

Output onderwijs 2018

Output

Aantal
studenten

Minor of keuzemodule (incl. substantiële
bijdrage aan)

33

564

Begeleiding afstudeeropdracht

21

32

Bijdrage aan onderzoekslijn in curriculum

5

Boek gericht op onderwijs

3

Deelname vanuit lectoraat aan
werkveldcommissie van opleiding

3

Lezing, workshop, masterclass of college

Het is onze ambitie om op de deelgebieden onderwijs, onderzoek en
beroepspraktijk en maatschappij steeds meer (en meer relevante)
output en doorwerking te genereren. Dat kan doordat we de
organisatie van mensen en middelen verbeteren (hoofdstuk 2) en
de kwaliteit van ons werk versterken (hoofdstuk 3). Om te zien of
we deze ambitie ook daadwerkelijk realiseren, zijn we binnen het
platform in toenemende mate bezig informatie te verzamelen op een

4410

9

Projecten waarbij studenten actief
betrokken zijn (anders dan afstuderen)

82

510

296

5516

Totaal

12 Deze indicatoren zijn gebaseerd op zelfrapportages van de lectoraten in het platform.

27

140

Ontwikkelde onderwijsmaterialen voor
studenten
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Tabel 8

Output beroepspraktijk en maatschappij 2018

Output

Adviesgesprek met (beroepspraktijk), adviestraject of deelname expertmeetings
Artikel in tijdschrift
Boek
Deelname in langdurige samenwerkingsverbanden (bijv. innolabs)
Hoofdstuk in boek
Lezing, workshop, masterclass of college
Organisatie van evenement of congres
Product, tool, prototype of model (inclusief tussenproducten)
Publicatie in populaire media
Rapport gericht op beroepspraktijk of maatschappij
Totaal

Personen uit beroepspraktijk
of maatschappij

Onderzoekersa

5028
894

1245
235

5922

1480

43
32
5
15
9
124
18
7
15
6
274

a Dit zijn onderzoekers die naast personen uit beroepspraktijk en maatschappij bij deze evenementen aanwezig waren.
In die zin zouden ze ook in tabel 9 kunnen worden opgenomen.
Tabel 9

Output onderzoek 2018

Output
27
13
5
13
26
1
7
15
107

Peer reviewed artikel
Niet peer reviewed artikel
Boek
Hoofdstuk in boek
Congresbijdrage
Dissertatie
Product, tool, prototype of model (inclusief tussenproducten)
Lidmaatschap wetenschappelijk redactie tijdschrift
Totaal

Internationaal
17
1
7
15

Nationaal
5
7
3
2
11

Onbekend
5
6
1
4

40

28

16

Samenvattend, bereikten we via onze activiteiten meer dan 5500
studenten. We deden dat door bijna 300 bijdragen aan het onderwijs
te leveren variërend van bijvoorbeeld het organiseren van minors
tot het geven van colleges. We bereikten bovendien bijna 6000
personen uit de beroepspraktijk of de maatschappij en bijna 1500
onderzoekers door meer dan 120 presentaties en lezingen buiten
de hogeschool te geven, door zelf 18 evenementen te organiseren
en door in 15 langdurige samenwerkingsverbanden te participeren.
We gaven bovendien 43 adviezen, publiceerden 32 artikelen voor
beroepspraktijk en maatschappij en 15 artikelen in de media.
Wetenschappelijk gezien publiceerden we 27 peer reviewed artikelen
en verder 13 niet gereviewde artikelen, 13 boekhoofdstukken,
5 volledige boeken en 26 congresbijdragen.

Doorwerking en impact

We deden dat alles met 5,9 fte lectoren en in totaal 16,3 fte
onderzoekers en docent-onderzoeker (zie hoofdstuk twee)
waarbij zoals gezegd drie lectoraten in 2018 begonnen zijn en hun
kenniskring nog moesten opstarten.

Cyber Security

Bovenstaande kwantitatieve outputdata geven ons inzicht in een
aantal belangrijke aspecten van doorwerking. Het vertelt iets over
de productie van de lectoraten, maar vertelt ook meer. Het feit dat
studenten, docenten, deelnemers uit de beroepspraktijk en andere
wetenschappers onze lezingen en evenementen bijwonen, geeft
een indicatie van de waardering van ons werk. Die kwantitatieve
data geven echter nog geen compleet beeld van de daadwerkelijke
impact, het gebruik en de waardering van ons onderzoek.
Onderstaande voorbeelden maken dat beeld vollediger. Hoewel
het slechts enkele voorbeelden zijn, zijn ze representatief voor alle
lectoraten (zie voor meer voorbeelden de jaarverslagen van de
lectoren van het platform).
Binnen het CoE Cyber Security is bijvoorbeeld vanuit het lectoraat
Cyber Safety en Security samen met partijen uit de watersector de
digitale informatieveiligheid in de watersector significant verhoogd.
Na een tweejarig onderzoeksproject bleek de score voor de
volwassenheid op het gebied van informatiebeveiliging met een vol
punt, op een schaal van 1 tot 5, te zijn gestegen.13

13 P. Burghouwt, M. Maris, S. van Peski, E. Luiijf, I. van de Voorde & M. Spruit, Cyber targets water management, Proceedings of the 11th
International Conference on Critical Information Infrastructures Security CRITIS 2016, Paris, France, October 10-12, 2016, G. Havarneanu &
S. Wolthusen (ed.), LNCS 10242, Springer, 2017, pagina’s 38-49.
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Ook binnen het lectoraat Cyber Security in het MKB wordt intensief
samengewerkt met de praktijk. Het lectoraat is samen met de
Koninklijke Metaalunie en elf metaalbedrijven bezig om een cyberrisicomodel te ontwikkelen dat toegesneden is op kleine bedrijven.

wetenschappelijke en maatschappelijke doorwerking goed
samen kunnen gaan. Voor dit onderzoek heeft het lectoraat
Public Governance de internationaal vergelijkende analyse voor
zijn rekening genomen. Er wordt vanuit het project internationaal
peer-reviewed gepubliceerd. Tegelijkertijd is er veel enthousiasme
bij publieke professionals (ambtenaren, bestuurders) in het
onderwijsveld. De onderzoekers zijn door veel vaktijdschriften
gevraagd voor interviews en bijdragen en uitgenodigd voor bijdragen
aan verschillende bijeenkomsten van professionals.’

Het lectoraat Network and Systems Engineering Cyber Security
illustreert dat het betrekken van studenten niet alleen goed is voor
studenten, het blijkt ook waardevol te zijn bij het ontwikkelen van
nieuwe ideeën. Lector Thomas Quillinan: ‘For example, the current
work in Internet of Things security in my research group was first
explored by students from HBO-ICT in early 2018. Now we have a
dedicated researcher and an intern taking the ideas further.’ Samen
met studenten wordt ook doorwerking gerealiseerd. Daarnaast
heeft onlangs een groepje studenten binnen het CoE het initiatief
genomen om vanuit het onderwijs te beginnen met een startup die
pentesten verzorgt.14 Dit pentesten krijgt nu een vaste plek in het
curriculum.

Samenwerking met beroepspraktijk
en samenleving

Kennisprogramma Stad

Het middel ‘lab’ wordt in de context van de stad veel toegepast
(zie hoofdstuk 1). Sinds enkele jaren voert De Haagse Hogeschool
praktijkgericht onderzoek uit in Haagse wijken als Laak,
Mariahoeve en Duindorp. Dit wordt gedaan in zogenaamde
‘innolabs’, dat zijn plekken in stadswijken waar burgers, bedrijven,
gemeenteambtenaren, studenten en docenten aan de slag gaan met
nieuwe manieren om stedelijke vraagstukken op te lossen. Het doel,
onderzoeksthema en de ambitie verschillen per innolab, maar voor
alle plekken geldt dat met een breed en zeer divers netwerk wordt
gewerkt aan goed bestuur en een veiliger wereld. In deze omgeving
vindt continu uitwisseling van kennis en ervaring plaats.
Binnen het thema Stad, werkt het lectoraat Smart Sensor Systems in
het LearningLab Urbinn. Urbinn won de MobiliteitsAward Haaglanden
en Rijnland in november 2017. Dit is een tweejaarlijkse prijs onder
convenantpartners van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland. Binnen
Urbinn worden duurzame, autonoom rijdende voertuigen (zowel
de hardware als software) ontwikkeld. Denk aan een zelfrijdende
rolstoel, een last mile vehicle, een autonoom rijdende auto, maar ook
aan algoritme-ontwikkeling voor semantic mapping van de omgeving
- zoals medeweggebruikers, verkeersborden en obstakels - met
sensoren. Er nemen jaarlijks 120 studenten van zes verschillende
minoren deel aan de ontwikkelingsprojecten.

Global Governance

Doorwerking kan al vroeg beginnen, het lectoraat The Changing Role
of Europe hield een kick-off bijeenkomst nog vóór de intreerede van
de lector. Tijdens deze kick-off op 20 juni 2018 kwamen studenten,
docenten, kenniskringleden, medewerkers en het externe netwerk
van de lector samen om te spreken over thema’s als de grip op
Europa vanuit de praktijk van decentrale overheden, de Brexit en
verschillende toekomstscenario’s.
Het PROBO-project (door NWO gefinancierd beleidsrelevant
onderzoek) dat het lectoraat Public Governance samen
TIAS (business school Tilburg) heeft uitgevoerd, laat zien dat

Zoals eerder benoemd, zien wij doorwerking als een doorlopend
proces dat start bij de eerste kennismaking met de praktijkpartners.
De netwerkvorming, zoals beschreven in hoofdstuk 2, is daar cruciaal
voor. Het commitment van onze partners aan ons en aan deze
netwerken zien we ook als bewijs van waardering.
De projecten die beschreven zijn in de vorige paragraaf zijn illustratief
voor de manier waarop wij als platform doorwerking en impact
willen genereren, namelijk door de samenleving en beroepspraktijk,
onderwijs en onderzoek te verbinden. Waar dit het beste werkt,
versterken deze drie domeinen elkaar. Bijvoorbeeld waar de
beroepspraktijk en onderzoekers samen onderzoek doen, waar
studenten een positieve bijdrage leveren aan het onderzoek en
het onderzoek bijdraag aan de leerervaring van studenten, waar
wetenschappelijke uitkomsten tegelijkertijd relevant zijn voor de
beroepspraktijk.
Wij merken dat externe stakeholders, meer dan in het verleden,
geïnteresseerd zijn in studies waarin de vraagstelling niet op
voorhand in een theoretisch paradigma is opgenomen. Ook
hebben ze minder interesse in studies die vertrekken vanuit
beleidsdoelstellingen en beleidsprogramma’s, maar zien ze liever
onderzoeken die meer open en praktijkgevoelige vraagstelling
hebben. De meerwaarde van het onderzoek zit, wat ons betreft, niet
alleen in het verwerven in de praktijkkennis als zodanig, maar ook in
het tot stand brengen van een koppeling tussen theoretische noties
en praktijkkennis. Daarbij is niet het tweede afgeleid van het eerste.
Praktijkgericht onderzoek ziet immers de praktijk als een bron van
kennis en niet als een landingsbaan van geprepareerde kennis. Het
is van belang om uit de praktijk nieuwe vragen en benaderingen
van vraagstukken te destilleren die dienstbaar zijn voor de aanpak
van maatschappelijke vraagstukken. Daarmee is praktijkgericht
onderzoek meer dan de kunst van het toepassen. Om dat te
realiseren, is het belangrijk dat de toekomstige kenniscentra stevig
zijn ingebed in een netwerk van stakeholders. Bij het kenniscentrum
op het gebied van Stad is de inbedding relevant met de City Deals
met Delft en Den Haag, maar ook met de participatie in het Haagse
Central Innovation District.

14 Een initiatief van vier studenten ICT in de Dutch Innovation Factory die studenten, bedrijven en overheid bij elkaar brengt om de
cyber veiligheid binnen het MKB te verbeteren.
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Samenwerking met onderwijs en
professionalisering
Er zijn allerlei verbindingen tussen de lectoraten en de onderwijs
praktijk. Voorbeelden daarvan zijn opgenomen in bijlage 3. De
verbindingen nemen verschillende vormen aan en kunnen betrekking
hebben op een curriculum, op de onderwijsgevenden en op het
mogelijk maken van een nieuw speelveld van kennisontwikkeling en
kennisverwerving.
In de eerste plaats hebben lectoren vaak een rol in het curriculum.
Dat kan zijn omdat ze een eigen bijdrage leveren aan het onderwijs.
Een lectoraat verzorgt bijvoorbeeld een ‘eigen’ keuzemodule,
minor of master. Zo droeg het lectoraat Cyber Security & Safety bij
aan de ontwikkeling van een ‘eigen’ master en heeft het lectoraat
grootstedelijke ontwikkeling een ‘eigen’ keuzemodule. Twee
lectoraten boden het fundament voor de Summerschool van De
Haagse Hogeschool. Maar lectoraten kunnen ook betrokken zijn
bij het ontwerp en de invulling van een curriculum. Het lectoraat
Metabolisme van de stad bijvoorbeeld is nauw betrokken bij de
nieuwe opleiding Built Environment, eerder was het lectoraat
Grootstedelijke Ontwikkeling betrokken bij de nieuwe opleiding
Social Work, het lectoraat Public Governance is betrokken bij de
opleiding bestuurskunde en overheidsmanagement.
Ten tweede zijn er verschillende vormen van professionalisering van
onderwijsgevenden en andere betrokkenen. Bijvoorbeeld doordat
het lectoraat zich inzet voor vakinhoudelijke professionalisering van
docent-onderzoekers. Een belangrijke vorm daarvan is middels het
begeleiden van promotietrajecten in de rol van copromotor. De lector
Public Governance begeleidt bijvoorbeeld vier promotietrajecten van
medewerkers van De Haagse Hogeschool.
Ten derde werken verschillende lectoraten aan het bieden van
een podium voor een leeromgeving buiten de hogeschool (wijk-,
organisatieonderzoek met de inzet van studenten). Het lectoraat
Grootstedelijke Ontwikkeling zet zich bijvoorbeeld in voor
mogelijkheden voor studenten om onderzoek in de wijk te doen
als onderdeel van hun onderwijs. Daarnaast werkt het lectoraat
aan de ontwikkeling van stadslabs in Haagse wijken, waar tal van
mogelijkheden zijn voor studenten van diverse opleidingen om
onderzoekservaring op te doen (observaties, interviews) en hun
vakgebied in de praktijk van alledag waar te nemen.
Het CoE Cyber Security heeft een catalogus ontwikkeld, waarin alle
cybersecurity gerelateerde opdrachten die studenten bij bedrijven
kunnen uitvoeren gebundeld staan. Inmiddels zijn we toe aan de
tweede versie van de catalogus, die zowel de docenten van de
opleiding als alle collega’s van het CoECS actief verspreiden binnen
hun netwerk. Hiermee kunnen bedrijven direct geholpen worden om
meer cyberweerbaar te worden, terwijl de studenten praktijkervaring
kunnen opdoen.

Conclusie
Het platform en de lectoraten binnen het platform zijn op veel
verschillende manieren relevant voor maatschappij en beroeps
praktijk, onderwijs en professionalisering, en voor kennisontwikkeling.

Waar staan we?

We hebben als platform in 2017 en 2018, in een periode met veel
organisatie- en personele verandering, ook een flinke output
geleverd. Zoals gezegd bereikten we via onze activiteiten meer
dan 5500 studenten door bijna 300 bijdragen aan het onderwijs
te leveren. We bereikten bovendien bijna 6000 personen uit de
beroepspraktijk of de maatschappij en bijna 1500 onderzoekers
door meer dan 120 presentaties en lezingen buiten de hogeschool
te geven, door zelf 18 evenementen te organiseren en door in
15 langdurige samenwerkingsverbanden te participeren. We
gaven bovendien 43 adviezen, publiceerden 32 artikelen voor
beroepspraktijk en maatschappij en 15 artikelen in de media.
Wetenschappelijk gezien publiceerden we 27 peer reviewed artikelen
en verder 13 niet gereviewde artikelen, 13 boekhoofdstukken, 5
volledige boeken en 26 congresbijdragen.

Wat vinden we daarvan?

Wij hebben ervoor gekozen om in deze ontwikkelingsfase van het
platform onze doelstellingen niet te vertalen in kwantitatieve targets.
We gebruiken de indicatoren vooralsnog om zicht te krijgen op
de output gekoppeld aan onze doelen, met als doel om van jaar
tot jaar onze prestaties te verbeteren. In dat licht is het mooi om
te zien dat we in 2018 zoveel meer studenten hebben bereikt, dat
we onze onderzoeksresultaten veel meer in het Engels zijn gaan
publiceren en zo veel meer collega-wetenschappers bereiken, en
dat we via evenementen en lezingen ook veel meer mensen in het
beroepenveld hebben bereikt. Het is ook goed om te zien dat we
doorwerking en impact kunnen illustreren met mooie projecten
vanuit allerlei verschillende lectoraten.
Tegelijkertijd is er ook nog veel te doen. We komen uit een
periode waarin veel tijd is gaan zitten in het vormgeven van ons
onderzoeksprofiel en de onderzoeksagenda. Dat is (en blijft)
op sommige gebieden belangrijk. Maar in de komende periode
moeten we in samenwerking met externe en interne partners deze
agenda gaan omzetten in substantiële, voor een flink deel extern
gefinancierde projecten.

Wat gaan we nog doen?

Wij willen meer doen om de doorwerking van ons werk beter
zichtbaar te maken en te vergroten. Het gaat om aanwezigheid in het
maatschappelijk debat en om vindbaarheid voor externe partners.
Een periodieke verantwoording naar buiten (met ontwikkelen van
indicatoren, tot het verzamelen van testimonials van partners) helpt
hier ook bij.
We willen meer relaties leggen tussen de drie terreinen van
doorwerking, want het zijn juist de activiteiten die en maatschappelijk
relevant en meerwaarde opleveren voor het onderwijs en tot
kennisontwikkeling leiden waar we ons op moeten richten. Dat
betekent dat we samen met partners uit het onderwijs en de
buitenwereld grotere projecten gaan ontwikkelen (waar mogelijk met
subsidie), waarbinnen we voor langere tijd gaan samenwerken.
Binnen het kennisprogramma Stad willen we met het platform
Connected Learning de methodiek van innolabs gebruiken
als plekken om te experimenteren met nieuwe vormen van
kennisontwikkeling. Het bestuderen van die experimenten, en er in
vergelijkende zin van leren, zal een belangrijk element zijn van het
kenniscentrum.
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5 Interne en externe kwaliteitszorg
Inleiding
Dit hoofdstuk richt zich op standaard vijf, die bedoeld is om de zorg
voor de kwaliteit van het praktijkgerichte onderzoek te borgen. We
zullen eerst ingaan op ons interne systeem van kwaliteitszorg en over
welke managementinformatie en meet- en evaluatie-instrumenten
we beschikken. Daarna gaan we in op de vorige externe evaluatie
en hoe we zijn omgegaan met de aanbevelingen die daaruit
voortvloeiden.

Interne kwaliteitszorg
Zoals ook al eerder is gememoreerd, is bij de vorming van de
platforms in eerste instantie vooral veel tijd gestoken in het
ontwikkelen van profiel, programma en onderzoekscapaciteit. Het
ontwikkelen van goede managementinformatie en het opzetten van
een samenhangend systeem van meet- en evaluatie-instrumenten, is
vooral vanaf 2018 op de agenda van de hogeschool gekomen.

Hogeschoolbreed

De kwaliteitszorg voor het onderzoek van het platform en de
lectoraten is ingebed in de kwaliteitscyclus van de hogeschool als
geheel. Deze wordt momenteel vernieuwd om beter aan te sluiten
bij de veranderingen in de organisatie rond onderzoek. Planvorming
gaat uit van het hogeschoolbreed opgestelde en vastgestelde
beleidsnotitie ‘Onderzoek versterkt’.
Dit beleid krijgt zijn neerslag in de jaarplannen van de verschillende
faculteiten van De Haagse Hogeschool. Daarin beschrijft iedere
faculteit de ambities op het gebied van onderzoek voor het komende
jaar. Voor de jaarplanning voor 2019 lag daarbij de nadruk op de rol
van de faculteit in de driehoek onderwijs-onderzoek-praktijk. Het
onderdeel over onderzoek in de jaarplannen wordt afgestemd met de
platforms die relevant zijn voor de faculteit.
Tot 2017 werd het jaarplan van het platform geïntegreerd in het
jaarplan van de penvoerende faculteit. In 2018 is daarvan afgeweken
om beter aan te sluiten bij de veranderende rol en organisatie
van het platform, waarbij de leading lector rechtstreeks aan de
portefeuillehouder onderzoek rapporteert.
De jaarplannen van zowel faculteiten als platforms worden aan
dienst OKC voorgelegd. De relevante teams van de dienst leveren
feedback op de jaarplannen en signaleren knelpunten. Op basis van
de jaarplannen vindt een gesprek plaats met de portefeuillehouder
van het CvB. Indien nodig worden de jaarplannen op basis daarvan
nog aangepast. De jaarplanningen worden opgevolgd via MARAPrapportages en –gesprekken. In 2018 en voorgaande jaren bestond
de MARAP-cyclus uit 3 momenten. Platforms waren onderdeel van
de MARAP van de penvoerende faculteit.

nauwe afstemming met het platform gedaan. Voor het opstellen
van dat jaarplan werd gebruik gemaakt van een nieuw format. Het
voornemen is dat de platforms in 2019 eigen MARAP-rapportages
aanleveren. Voor alle platforms geldt dat zij een Meerjarenplan
hebben opgesteld. Daar sluiten hun jaarplannen op aan.

Lectoraten

Ook op lectoraatsniveau worden jaarplannen opgesteld. Dat
gebeurde tot en met 2017 volgens een hogeschoolbreed format
waarin reflectie en planvorming gecombineerd werden. Deze manier
van planvorming en verslaglegging werd echter niet als optimaal
ervaren. Daarom is in 2018 een start gemaakt met het herzien van de
PDCA-cyclus op lectoraatsniveau (zie Bijlage 4 in de bijlagenbundel).
Dat heeft geresulteerd in een format voor een extern gerichte
jaarverslag en een inhoudelijk aangescherpt en gebruiksvriendelijker
systeem om onderzoeksoutput bij te houden. Dit nieuwe systeem
maakt het veel beter mogelijk om onderzoeksoutput op een
betrouwbare manier in beeld te brengen. Bovendien is bij het
formuleren van vormen van output nadrukkelijk rekening gehouden
met indeling van indicatoren in het BKO. Dit maakt het mogelijk
om duidelijker dan voorheen na te gaan of output bedoeld is voor
onderwijs, praktijk, onderzoeksdomein of meerdere doelgroepen.
In 2018 is het verder uitwerken van de PDCA-cyclus echter
getemporiseerd in verband met de te verwachten aanpassingen
in de organisatie rond onderzoek. Dat betekende dat er in 2018
twee formats naast elkaar hebben bestaan, waarbij de faculteiten
werden vrijgelaten om zelf te bepalen hoe er op lectoraatsniveau
planvorming plaatsvindt. Nu er voor 2019 een duidelijk beeld is van
de organisatie, wordt de laatste hand gelegd aan een sluitende
PDCA-cyclus op lectoraatsniveau. Hierbij zal naar verwachting
ruimte zijn voor een startdocument per lectoraat, compacte
jaarplanvorming en een extern gerichte jaarupdate. Ook wordt er
nagedacht over een einddocument op het moment dat een lector
vertrekt of een lectoraat wordt afgesloten. Daarnaast ligt er een
voorstel om tussen de visitaties een midterm review uit te voeren
waarin nadrukkelijk aandacht is voor het lectoraatsniveau.
Naast de planvorming en verslaglegging op papier, is de cyclus van
Resultaat- en ontwikkelingsgesprekken een belangrijk onderdeel
van de kwaliteitscyclus. De R&O-cyclus bestaat uit een plannings-,
functionerings- en beoordelingsgesprek.
In het geval van lectoren worden de gesprekken gevoerd met de
faculteitsdirecteur van de faculteit waar hij/zij in dienst is. Vanaf 2019
vragen de lectoren aan de leading lector van hun platform om input
om zo het gesprek te verstevigen. Onderdeel van het gesprek is een
reflectie op de output van het lectoraat.
Docentonderzoekers voeren R&O-gesprekken met hun
opleidingsmanager. Daarbij wordt door de medewerker aan de lector
gevraagd om input, zodat er een goed gesprek gevoerd kan worden
over de werkzaamheden op het gebied van onderzoek.

Platform

In 2018 is er per platform een jaarplan opgesteld. Dit gebeurde
nog onder leiding van de faculteitsdirecteur, maar werd in zeer
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Opvolging externe visitatie
Al sinds de instelling van lectoraten op De Haagse Hogeschool
wordt er met regelmaat een externe visitatie van het onderzoek
uitgevoerd. De laatste evaluatie van de onderzoeksgroep die (in
termen van de participerende lectoraten en de thematiek) het meest
vergelijkbaar is met het onderzoeksplatform Goed Bestuur voor een
Veilige Wereld, was de visitatie van het cluster Wereldburgerschap,
Bestuur en Stad in november 2013 binnen het toenmalige Centrum
voor Lectoraten en Onderzoek (CLO). Dat cluster bestond uit de
lectoren Smit, Theisens, Spruit, Voorhoeve, De Zwaan, Walenkamp en
Prins, waarvan de laatste vier in 2017 hun lectoraatsperiode hebben
afgesloten.
De aanbevelingen hadden betrekking op:
1. Het explicieter benoemen van het wetenschappelijk/toegepaste
karakter van het onderzoek aan de hand van afstemming over
methodologie
2. Meer gebruik maken van elkaars competenties en netwerk
3. Het ontwikkelen van een communicatie- en publicatiestrategie
4. Het blijven nadenken over het vergroten van het multipliereffect
5. Het formuleren van de strategische alignment van de ambities
van zwaartepunt, cluster, lectoren en academies (de toenmalige
benaming voor faculteiten)
De opvolging van deze aanbevelingen moet in de context gezien
worden van de organisatorische veranderingen.
1. In 2013 heeft het toenmalige cluster al geformuleerd dat
afstemming over methodologie minder passend leek, gegeven
de diversiteit van de lectoraten en de stelling dat methodologie
de onderzoeksvragen moet volgen, niet andersom. Een
betere focus vond het cluster de stad Den Haag met al haar
(internationale) dimensies. Hieraan is opvolging gegeven in
de vorm van het huidige kennisprogramma Stad. Lectoren en
onderzoekers van het platform zijn steeds actiever in stedelijke
verbanden, netwerken en initiatieven als de Hague Academic
Coalition, The Hague Security Delta, het Central Innovation
District – een lijn van de Gemeente Den Haag in afstemming
met Universiteit Leiden , TU-Delft en De Haagse Hogeschool,
gericht op de driehoek tussen de stations CS, HS en NOI waar
veel kennisinstituten zijn gevestigd – en de Legal Delta, ook een
lijn van de gemeente waarin Universiteit Leiden en De Haagse
Hogeschool zich hebben uitgesproken voor samenwerking in
Legal Technology and Governance.
2. Samenwerking is in de afgelopen periode geïntensiveerd en
geformaliseerd binnen het Centre of Expertise Cyber Security
(lectoren Spruit, Leukfeldt en Quillinan) en ook binnen het
kennisprogramma Stad (lectoren Smit, Theisens, Mulder en
Bolte). Ondertussen wordt samengewerkt binnen het thema
‘Global Governance’ (lectoren Theisens, Van Keulen, Warwas en
O’Malley).
3. Het blijft in de praktijk een uitdaging voor de hogeschool om
te communiceren over onderzoek, vanuit een website en een
communicatiestrategie die vooral op onderwijs is gericht. Het
opzetten van duidelijke herkenbare kenniscentra, met een eigen
plek op de website van de hogeschool, zou zeker een stap in de
goede richting zijn.
4. Wat betreft de multiplier: de impact op onderwijs en
professionalisering van docenten. Dit verloopt nog steeds
voornamelijk via het lidmaatschap van docenten van

kenniskringen. Daarnaast hebben we via de calls voor
onderzoeksvoorstellen meer docenten kunnen betrekken
bij relevant onderzoek op de thema’s van het platform.
De uitdaging is om grotere, meerjarige projecten te gaan
formuleren waar verschillende opleidingen en lectoraten voor
langere tijd in participeren. Deze schaal maakt de projecten
minder kwetsbaar, versterkt de samenwerking tussen de
verschillende betrokkenen en vergroot de kans op het
verwerven van externe subsidies.

5. De strategische alignment van de ambities van de verschillende
actoren is sterk verbeterd. In het platform zijn de voormalige
zwaartepunten en CLO samengekomen, zodat er niet langer
twee verschillende onderzoeksorganisaties naast elkaar
bestaan. In de keuze van onderzoeksthema’s en bij het
formuleren van nieuwe lectoraten zijn zowel de relevante
bestaande lectoraten als de opleidingen betrokken geweest. De
thema’s van het platform worden, zoals gezegd, breed gedragen.

Conclusie
Waar staan we?

Het is duidelijk dat er op het terrein van interne kwaliteitszorg
veel ontwikkeld wordt. Allereerst de jaarplannen per platform, die
gekoppeld worden aan MARAP’s. Daarnaast is er de nieuwe manier
waarop lectoren hun output kunnen registeren en het feit dat gewerkt
wordt aan een PDCA voor onderzoek. Tot slot is er de ontwikkeling
waarin de leading lector structureel input geeft voor de R&O cyclus
van lectoren, en waarbij lectoren worden betrokken bij de R&O cyclus
van de docentonderzoekers.
Kijkend naar de vorige evaluatie valt op hoeveel er sindsdien
veranderd is zowel in personeel als in organisatie. Veel van het
advies van de vorige visitatiecommissie is in deze nieuwe context
opgevolgd. Het vormen van kenniscentra draagt daaraan bij.

Wat vinden we daarvan?

De verzameling en analyse van goede managementinformatie
is voor wat betreft onderzoek op De Haagse Hogeschool
volop in ontwikkeling. Het nieuwe systeem waarin per platform
jaarplannen en MARAP’s worden gemaakt, zal de kwaliteit van
managementinformatie zeker versterken. Daarnaast is het nieuwe
systeem voor het rapporteren van output per lectoraat een
belangrijke stap in de goede richting. De structurele input van de
leading lector bij de R&O gesprekken is een goede ontwikkeling. Wel
zal moeten blijken hoe vrijblijvend die input is, op dit moment is niet
gedefinieerd waaruit die precies bestaat. Voor wat betreft de externe
evaluatie van 2013: de grootste zorgpunten van de toenmalige
commissie zijn geadresseerd.

Wat gaan we nog doen?

Hogeschoolbreed heeft dit onderwerp de intensieve aandacht
van het Team Onderzoek van de dienst OKC. Als platform zien we
sinds de tweede helft van 2018 dat de informatie die beschikbaar
komt over financiën (inverdienen), personeel en output sterk aan
het verbeteren is. We willen er als platform alles aan doen om die
informatie nog verder te versterken en te gaan gebruiken om beter
te kunnen sturen en er zo voor te zorgen dat alle drie thema’s goede
onderzoeksprogramma’s effectief uitvoeren en kunnen uitgroeien tot
kenniscentra.
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6 Conclusies
Standaard 3

In deze zelfevaluatie reflecteerden we op de vraag hoe wij ons
verhouden tot de vijf standaarden uit de BKO. Achtereenvolgens
reflecteerden we op:
1. Onze missie en doelstellingen: richten we ons op de juiste
dingen en zijn we ambitieus genoeg?
2. De vraag of de organisatie – onze capaciteit, onze structuur en
manier van werken – voldoende is om onze doelstellingen te
bereiken en onze missie te verwezenlijken.
3. Onze standaarden: wat vinden wij goed praktijkgericht
onderzoek, wat vinden wij integer uitgevoerd onderzoek en hoe
zorgen we dat we aan onze eigen standaarden voldoen?
4. Onze relevantie: is ons onderzoek relevant en hoe zorgen we
ervoor dat ons onderzoek relevant is?
5. De manier waarop we ons onderzoek evalueren en hoe we
omgaan met de uitkomsten van die evaluaties.
In deze conclusies geven we eerst kort per standaard aan waar we
zelf vinden dat we staan. Vervolgens geven we een aantal stappen
die we nog willen zetten per standaard.

Waar staan we?
Standaard 1

We hebben als platform een onderzoeksagenda ontwikkeld die goed
past in de Haagse omgeving, waar bestuurlijke en veiligheidsvragen
hoog in het vaandel staan. De agenda sluit ook aan bij een aantal
van de kernthema’s van de hogeschool (Wereldburgerschap,
Internationalisering en Netwerkhogeschool) en bij de opleidingen die
De Haagse Hogeschool in dit domein aanbiedt. Dat zorgt ook voor
draagvlak: zowel de buitenwereld als opleidingen binnen De Haagse
Hogeschool werken met ons samen (zie ook hoofdstuk 4). Intern
wordt de onderzoeksagenda gedragen door lectoren.

Standaard 2

Het geheel beziend zijn wij tevreden met wat er in 2017 en 2018 is
bereikt als gaat om organisatie, middelen en mensen. Het platform
als organisatievorm heeft ons geholpen een steeds scherpere
onderzoeksagenda te formuleren. Door ons aannamebeleid af te
stemmen op de onderzoeksagenda, hebben we nu per thema een
goede groep lectoren. Het is uitdagend om docentonderzoekers te
vinden, maar we vinden ook nieuwe manieren om dat te doen. Op
dit moment hebben we bijna 13 fte aan onderzoekers die werken
binnen het platform, waarvan een flink deel gepromoveerd is. Binnen
de onderzoeksthema’s wordt steeds intensiever samengewerkt.
Dat is bijvoorbeeld te zien aan de onderzoeksagenda’s voor Stad en
Cyber Security die door lectoren gezamenlijk ontwikkeld zijn en het
enthousiasme van de lectoren rond Global Governance om hetzelfde
te doen.
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Wij zijn blij met de expliciete standaarden die beschikbaar zijn
voor de kwaliteit en integriteit van onderzoek. Wij hebben veel
vertrouwen dat onze lectoren, als experts in hun vakgebied en
ervaren gepromoveerde onderzoekers, zorgdragen dat die kwaliteit
en integriteit in al het werk binnen hun lectoraat wordt gehandhaafd.
Alle lectoren kunnen uitleggen hoe zij in hun eigen lectoraat met
kwaliteit en integriteit omgaan. Tegelijkertijd zien we wel dat er een
rol is voor het platform als collectief om het gesprek tussen lectoren
te faciliteren over de manier waarop zij omgaan met deze principes,
criteria en regels in hun dagelijks werk. Dat gesprek zal de kwaliteit
en integriteit van toekomstig onderzoek zeker ten goede komen.

Standaard 4

Wij hebben ervoor gekozen om in deze ontwikkelingsfase van het
platform onze doelstellingen niet te vertalen in kwantitatieve targets.
We gebruiken de indicatoren vooralsnog om zicht te krijgen op de
output gekoppeld aan onze doelstellingen, met als doel om van jaar
tot jaar onze prestaties te verbeteren. In dat licht is het mooi om
te zien dat we in 2018 zoveel meer studenten hebben bereikt, dat
we onze onderzoeksresultaten veel meer in het Engels zijn gaan
publiceren en zo veel meer collega-wetenschappers bereiken, en
dat we via evenementen en lezingen ook veel meer mensen in het
beroepenveld hebben bereikt. Het is ook goed om te zien dat we
doorwerking en impact kunnen illustreren met mooie projecten
vanuit allerlei verschillende lectoraten.
Tegelijkertijd is er ook nog veel te doen. We komen uit een periode
waarin veel tijd is gaan zitten in het vormgeven ons onderzoeksprofiel
en de onderzoeksagenda. Dat is (en blijft op sommige gebieden)
belangrijk. Maar in de komende periode moeten we in samenwerking
met het externe en interne partners deze agenda gaan omzetten in
substantiële, voor een flinke deel extern gefinancierde projecten.

Standaard 5

De verzameling en analyse van goede managementinformatie
is voor wat betreft onderzoek op De Haagse Hogeschool volop
in ontwikkeling op de Haagse Hogeschool. Het nieuwe systeem
waarin per platform jaarplannen en MARAP’s worden gemaakt zal de
kwaliteit van managementinformatie zeker versterken. Daarnaast is
het nieuwe systeem voor het rapporteren van output per lectoraat
een belangrijke stap in de goede richting. De structurele input van de
leading lector bij de R&O gesprekken is een goede ontwikkeling. Wel
zal moeten blijken hoe vrijblijvend die input is, op dit moment is niet
gedefinieerd waaruit die precies bestaat. Voor wat betreft de externe
evaluatie van 2013: de grootste zorgpunten van de toenmalige
commissie zijn geadresseerd.
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Wat gaan we nog meer doen?
Standaard 1

In 2019 zullen we de thema’s van onze onderzoeksagenda verder
aanscherpen en bezien welke thema’s een kenniscentrum kunnen
worden. Dat betekent vooral voor het kennisprogramma Stad en het
thema Global Governance dat er nog werk verzet moet worden om
te komen tot een concretere onderzoeksagenda, waar een aantal
substantiële onderzoeksprojecten aan gekoppeld zijn.

Standaard 2

We gaan zorgen dat met name voor het Centre of Expertise Cyber
Security de onderzoekscapaciteit verder versterkt wordt. We hebben
als De Haagse Hogeschool gekozen dit centrum heel zichtbaar
te positioneren, maar er is slechts één lector met een interne
aanstelling en twee lectoren die voor een beperkte tijd, extern
worden betaald. Ook de kenniskringen van deze lectoren blijven
achter. Dit vraagt om investeringen.
Daarnaast gaan we ervoor zorgen dat de samenwerking tussen de
lectoren nog beter wordt. De thema’s zijn nadrukkelijk geen paraplu’s
waaronder alles zou moeten passen en iedere lector kan zijn eigen
dingen blijven doen. De onderzoeksprogramma’s per thema worden
vertaald in onderzoeksprojecten, waarin over de grenzen van
lectoraten wordt samengewerkt. Dit zal steeds meer een voorwaarde
worden voor financiering vanuit het platform.
We gaan ten slotte sturen op het vergroten van het inverdien
vermogen per thema. Niet als een doel op zichzelf maar wel als
middel om onze onderzoekscapaciteit te vergroten en om ons te
verbinden met de buitenwereld. Zoals reeds beschreven, hebben we
inverdienplan ontwikkeld en hier ook rekening mee gehouden bij het
aannemen van nieuwe lectoren.

Standaard 4

Wij willen meer doen om de doorwerking van ons werk beter
zichtbaar te maken en te vergroten. Het gaat om aanwezigheid in,
dat kan op allerlei kwantitatieve en kwalitatieve manieren, van het
maatschappelijk debat, om vindbaarheid voor externe partners.
Een periodieke verantwoording naar buiten (met ontwikkelen van
indicatoren, tot het verzamelen van testimonials van partners) helpt
hier ook bij.
We willen meer relaties leggen tussen de drie terreinen van
doorwerking, want het zijn juist de activiteiten die en maatschappelijk
relevant en meerwaarde opleveren voor het onderwijs en tot
kennisontwikkeling leiden waar we ons op moeten richten. Dat
betekent dat we samen met partners uit het onderwijs en de
buitenwereld grotere projecten gaan ontwikkelen (waar mogelijk met
subsidie) waarbinnen we voor langere tijd gaan samenwerken.
Binnen het kennisprogramma Stad willen we met het platform
Connected Learning de methodiek van innolabs gebruiken
als plekken om te experimenteren met nieuwe vormen van
kennisontwikkeling. Het bestuderen van die experimenten en er in
vergelijkende zin van leren zal een belangrijk element zijn van het
kenniscentrum.

Standaard 5

Hogeschoolbreed heeft interne kwaliteitszorg de intensieve
aandacht van het Team Onderzoek van de dienst OKC. Als platform
zien we sinds de tweede helft van 2018 dat de informatie die
beschikbaar komt over financiën (inverdienen), personeel en output
sterk aan het verbeteren is. We willen er als platform alles aan doen
om die informatie nog verder te versterken en te gaan gebruiken om
beter te kunnen sturen en er zo voor te zorgen dat alle drie thema’s
goede onderzoeksprogramma’s effectief uitvoeren en kunnen
uitgroeien tot kenniscentra.

Standaard 3

Begin 2019 staan er twee gesprekken gepland over de kwaliteitsen integriteitsstandaarden en de manier waarop we ervoor willen
zorgen dat al het werk dat binnen het platform plaatsvindt hieraan
blijft voldoen. We worden hierbij ondersteund door Team Onderzoek
van de dienst OKC. Het team is daarbij verantwoordelijk is voor
hogeschoolbrede zaken, maar ook ook op verzoek specifiek advies
voor een lectoraat of onderzoeksplatform kan geven.
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Bijlage 2: Lijst van publicaties
Cyber Security & Safety; Marcel Spruit

• Informatie onder controle. Spruit. M. Spruit (Boek 2018)
• Job profiles for information security 2.0. PvIB. M. Spruit & F. van Noord (Boek 2017)
• Beroepsprofielen informatiebeveiliging 2.0. PvIB. M. Spruit & F. van Noord (Boek 2017)
• Vragen en antwoorden over QIS. Informatiebeveiliging, 1, 16-18. W. Hafkamp, F. van Noord & M. Spruit (Artikel 2017)
•	Cyber targets water management. Proceedings of the 11th International Conference on Critical Information
Infrastructures Security, Springer. Burghouwt, M. Maris, S. van Peski, E. Luiijf, I. van de Voorde & M. Spruit (Artikel 2017)

Cyber Security in het MKB; Rutger Leukfeldt
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Determinants of reporting cybercrime: A comparison between identity theft, consumer fraud, and hacking (Artikel 2018)
The human factor in cybercrime and cybersecurity (Boek 2017)
De menselijke aspecten van cybercriminaliteit (Artikel 2017)
Cybercriminal networks (Boek 2017)
Individual cybercrime offenders (Boek 2017)
Georganiseerde criminaliteit en ICT. Rapportage in het kader van de vijfde ronde van de Monitor Georganiseerde
Criminaliteit (Rapport 2018)
Cybercriminal networks, Social Ties and Online Forums: Social Ties Versus Digital Ties within Phishing and
Malware Networks (Artikel 2017)
Organised cybercrime or cybercrime that is organised? An assessment of financial cybercrime as organised crime
(Artikel 2017)
A typology of cybercriminal networks: from low-tech all-rounders to high-tech specialists (Artikel 2017)
Origin, growth and criminal capabilities of cybercriminal networks. An international empirical analysis. (Artikel 2017)
Criminele geldstromen en ICT: over innovatieve werkwijzen, oude zekerheden en nieuwe flessenhalzen (Artikel 2018)
De menselijke factor in cybercrime (kroniek). (Artikel 2017)
The Use of Online Crime Markets by Cybercriminal Networks: A View From Within (Artikel 2017)
Evolution of hacktivism: From origins to now. Romagna, M. , Hoofdstuk in boek: From sit-ins to #revolutions:
Media and the changing nature of protests (Boek 2018)
De aanval is de beste verdediging, Peter Steenwijk en Hans Neelen. (Artikel in tijdschrift: Tijdschrift voor
Bijzonder Strafrecht & Handhaving 2018)
De vierde Europese Richtlijn, compliance met een snufje risicomanagement P. Steenwijk (Artikel in tijdschrift:
Tijdschrift voor compliance 2018)
Stairway to digital heaven P. Steenwijk (Artikel in tijdschrift: Audit Magazine 2018)
Digitale weerbaarheid in het MKB: een serieus probleem? Rick van der Kleij (Artikel in tijdschrift: Tijdschrift voor Human
Factors 2018)
Computer Security Incident Response Team Effectiveness: A Needs Assessment Kleij, R. van der; Kleinhuis, G., & Young,
H (Artikel in tijdschrift: Frontiers in Psychology 2018)
Studenten ISM doen live verslag social engineeringsaanval aan Chorus vanuit NRCsecurity event (Publicatie in populaire
media 2018)
Persbericht Rotterdamse havenbedrijf: Veiligheidsonderzoek cybersecurity (Publicatie in populaire media 2018)
Testing an Integrated Self-control and Routine Activities Framework to Examine Malware Infection Victimization, T. Holt,
J. van Wilsem, S. van der Weijer en E.R. Leukfeldt (Artikel in tijdschrift: Social Science Computer Review 2018)
Aangiftebereidheid na slachtofferschap van cybercrime, L. Jong, E.R. Leukfeldt en S. van de Weijer (Artikel in tijdschrift:
Tijdschrift voor veiligheid 2018)
Reporting crime to the police: a comparison between traditional crime and cybercrime, S. van der Weijer, E.R. Leukfeldt
en W. Bernasco (Artikel in tijdschrift: European Journal of Criminology 2018)
Coping with cybercrime victimization: An exploratory study into impact and change, J. Jansen en E.R. Leukfeldt
(Artikel in tijdschrift: Journal of Qualitative Criminal Justice & Criminology 2018)
Slachtofferschap van online criminaliteit, E.R. Leukfeldt, R.J. Notté, M. Malsch (Rapport 2018)
Cybercrime en de rol van de lokale overheid: de lokale inbedding van cyber criminele netwerken, E.R. Leukfeldt
(Rapport 2018)
Cybersecurity Risks for Companies, E. Kiesow Cortez (Artikel in tijdschrift: Strafblad 2018)
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Network and Systems Engineering Cyber Security; Thomas Quillinan
•

•

Cloud-Based Intelligence Aquisition and Processing for Crisis Management
De Oude, Patrick; Pavlin, Gregor; Quillinan, Thomas; Jeraj, Julij, and Abouhafc,
Abdelhaq. (2017). Cloud-Based Intelligence Aquisition and Processing for Crisis
Management. 133-153. 10.1007/978-3-319-52419-1_9. (Boek 2018)
Chera Bekker, Maurits de Graaf, Gerard Hoekstra and Thomas Quillinan. Enabling Civil/Military Cooperation in
Crisis Management. MILS Workshop, Luxembourg City, Luxembourg, (2018).

Grootstedelijke Ontwikkeling; Vincent Smit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tussen de mazen van het net (Rapport 2017)
Fluidity of bounderies (Rapport 2017)
Werken in de wereld van de superdiverse stad, K.M. Rusinovic en V.J.M. Smit (Rapport 2018)
Kansen van de nieuwe gedragscode onderzoek (Publicatie in populaire media 2018)
Making research relevant to policymaking: from brokering boundaries to drawing on practices 1-19, Duiveman, R. (Artikel
in tijdschrift: Policy Studies 2018). “
‘Een diploma is geen garantie. De noodzaak van veerkrachtversterking in het onderwijs’, Elahi, J (Artikel: Th&ma Hoger
Onderwijs, nummer 2018-2, Verschil moet er zijn. 44-48”)
Veerkracht versterking op de arbeidsmarkt. De rol van de professional. Lectoraat Grootstedelijke Ontwikkelingen.”
Bihari-Elahi, J. (Hoofdstuk in boek 2018)
‘Sociaal Innoveren met de overheid; leren, macht in fieldlabs’ in Karré, Dagevos en Walraven (eds) ‘Sociale Innovatie in de
praktijk’. Koninklijke van Gorcum “, Majoor, S., Duiveman, R. et al (Hoofdstuk in boek 2018)
Haverkamp, M. (Hoofdstuk in boek 2018)
‘Met meer veerkracht komen ook jongeren van niet-westerse komaf aan een baan’, Sociale Vraagstukken: https://www.
socialevraagstukken.nl/author/jaswina-bihari-elahi/”, Elahi, J. (Publicatie in populaire media 2018)
Blogs of www.laakvitaal.nl “ (Publicatie in populaire media 2018)

Stedelijk Metabolisme; Karel Mulder
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Integration of energy networks and the water cycle with surface water energy as connecting element (Rapport 2017)
Sustainable Development for Engineers (Boek 2017)
Mulder, K., Creating Circular, Efficient and Symbiotic Cities: And How Higher Education Should Contribute to Create the
Solutions that are Required, in Handbook of Sustainability Science and Research, W. Leal Filho, Editor. 2018, Springer
International Publishing: Cham. p. 699-710. (Boek 2018)
Zoller, F. and J. Wijler, Technology exploration for domestic heat pumps in the Netherlands., in SDEWES. 2017: Dubrovnik.
(Boek 2017)
Zoller, F., Integration of energy networks and the water cycle with surface water energy as connecting element, in 12th
IEA Heat Pump Conference. 2017: Rotterdam. (2017)
Stevens, L., et al. Biomimicry design tooling. In DS 87-4 Proceedings of the 21st International Conference on Engineering
Design (ICED 17) Vol 4: Design Methods and Tools, Vancouver, Canada, 21-25.08. 2017. (2017)
Mulder, K.F., Strategic competences for concrete action towards sustainability: An oxymoron? Engineering education for
a sustainable future. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2017. 68: p.1106-1111. (2017)
Micha Blanken, C. Verweij, and K. Mulder, Innovation in sanitary systems. Why are novel sanitary systems hardly
introduced? in SDEWES. 2017: Dubrovnik. (2017)
Meulen, S.v.d., Costs and benefits of sustainable roofs for cities and building owners, in SDEWES. 2017: Dubrovnik. (2017)
Kopnina, H. and A. Cocis, Environmental Education: Reflecting on Application of Environmental Attitudes Measuring
Scale in Higher Education Students. Education Sciences, 2017. 7(3): p. 69. (Artikel 2017)
Kopnina, H., Testing Ecocentric and Anthropocentric Attitudes toward the Sustainable Development (EAATSD) Scale
with Bachelor Students. Revista Brasileira de Estratégia, 2017. 10(3): p. 457. (Artikel 2017)
Eijlander, S. and K.F. Mulder, Sanitary systems: Challenges for innovation, in SDEWES. 2017: Dubrovnik. (2017)
Plastic flowers and mowed lawns: The Exploration of everyday unsustainability, Helen Kopnina (Artikel in tijdschrift:
Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability 2018)
Foregrounding ecojustice in conservation, Haydn Washington, Guillaume Chapron, Helen Kopnina, Patrick Curry, Joe
Gray, John J. Piccolo (Artikel in tijdschrift: Biological Conservation 2018)
Circular economy and Cradle to Cradle in educational practice, Helen Kopnina (Artikel in tijdschrift: Journal of Integrative
Environmental Sciences 2018)
Back to the future: Why conservation biologists should re-embrace their ecocentric roots, John J. Piccolo, Haydn
Washington, Helen Kopnina, Bron Taylor (Artikel in tijdschrift: Conservation Biology 2018)
Anthropocentrism: more than just a misunderstood problem, Helen Kopnina, Haydn Washington, Bron Taylor,
John J Piccolo (Artikel in tijdschrift: Journal of Agricultural and Environmental Ethics 2018)
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The ‘future of conservation’ debate: Defending ecocentrism and the Nature Needs Half movement, Helen Kopnina,
Haydn Washington, Joe Gray, Bron Taylor (Artikel in tijdschrift: Biological Conservation 2018)
Teaching Sustainable Development Goals in The Netherlands: a critical approach, Helen Kopnina (Artikel in tijdschrift:
Environmental Education Research 2018)
The insanity of endless growth, Washington, H. and Kopnina, H. (Artikel in tijdschrift: Ecological Citizen 2018)
Why Novel Sanitary Systems are Hardly Introduced? M Blanken, C Verweij, K Mulder (Artikel in tijdschrift: JOURNAL
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENERGY WATER AND ENVIRONMENT SYSTEMS 2018)
Niet zonder conflicten, Karel Mulder (Artikel in tijdschrift: Tijdschrift Milieu 2018)
Just Conservation: In defense of environmentalism, Helen Kopnina (Hoofdstuk in boek: Handbook of Engaged
Sustainability: Contemporary Trends and Future Prospects 2018)
Teaching circular economy: Overcoming the challenge of greenwashing, Helen Kopnina (Hoofdstuk in boek:
Handbook of Engaged Sustainability: Contemporary Trends and Future Prospects 2018)
Moving Beyond Innocence: Educating Children in a Post-Nature World, Kopnina, H., Sitka-Sage, M. D., Blenkinsop,
S. and Piersol, L. (Hoofdstuk in boek: International Research Handbook on ChildhoodNature: Assemblages of
Childhood and Nature Research 2018)

Public Governance; Henno Theisens
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Integratierapport: “essay zicht op sturing” Hooge, E., Theisens, H.C. & S. Waslander (Boek/Rapport 2017)
School overbelast door sectorraden, platforms, advies Waslander, S., Hooge, E, & H.C. Theisens (Populaire publicatie
traditionele/social media 2017)
Studying Steering Dynamics Using Foucault’s concept of governmentality Hooge, E., Theisens, H.C. & S. Waslander
(Wetenschappelijke publicatie tijdschrift/conferentie 2017)
How exceptional are the Dutch? Identifying general and country specific characteristics of governance in multilayered polycentric education systems Theisens, H.C., E. Hooge & S. Waslander (Wetenschappelijke publicatie
tijdschrift/conferentie 2017)
Raising standard, learning organisations and civic education: steering dynamics at the national level in the
Netherlands Hooge, E, H.C. Theisens, S. Waslander & T. Drewes (Wetenschappelijke publicatie tijdschrift /conferentie
2017)
Steering dynamics and teachers daily practice: steering overload in Dutch secondary school boards Waslander, S.,
Hooge, E, H.C. Theisens & C. Pater (Wetenschappelijke publicatie tijdschrift/ conferentie 2017)
Sturingsdynamiek in het VO en MBO: geroutineerde onderwijsorganisaties Waslander, S., H.C. Theisens & C. Pater
(Wetenschappelijke publicatie tijdschrift/conferentie 2017)
Sturingsdynamiek op stelselniveau: lenige netwerksturing in Nederland Hooge, E & H.C. Theisens & T. Drewes
(Wetenschappelijke publicatie tijdschrift /conferentie 2017)
Help Sturingsoverload De nieuwe MESO Theisens, H.C., E. Hooge & S. Waslander (Publicatie in vaktijdschrift 2017)
The perception of board members on board dynamics in the healthcare sector, VU- PhD chapter Szabo, A. & Jansen,
P.W. (Wetenschappelijke publicatie tijdschrift /conferentie 2017)
Steering in complex education systems. Why similar aims can have dramatically different results; the case of raising
standards in Dutch secondary schools, Journal of Educational Policy Waslander, S, E. Hooge & H.C. Theisens
(Wetenschappelijke publicatie tijdschrift /conferentie 2018)
Publieke professionals, Besturen en balanceren, netwerken en improviseren, BOOM Theisens, HC
(Boek/Rapport 2018)
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Multilevel Regulation; Barbara Warwas
•
•
•
•
•

“Do the Provisions of CETA on the Status of Arbitrator Increase the Legitimacy of the ICS?”, Belgian Review of
International Law, Issue 2017, No. 2, 546-566 (Artikel 2017)
“The Current State of the Scholarship on Arbitration and EU Law: From absolute exclusion to cautious inclusion”,
Transnational Dispute Management Journal, Vol. 15, No. 1, 2018, online publicatie (Artikel 2018)
Access to Privatized Consumer Justice: Arbitration, ADR, and the Future of Value-oriented Justice in the EU, Barbara
Warwas (Artikel: Transnational Dispute Management Journal 2018)
Access to Privatized Consumer Justice: Arbitration, ADR, and the Future of Value-oriented Justice in the EU, Barbara
Warwas (Artikel: Privatizing Dispute Resolution and its Limits (Summer School Proceedings at the Max Planck Institute
for Procedural Law) 2018)
“Access to Privatized Consumer Justice: Arbitration, ADR, and the Future of Value-oriented Justice in the EU” in
Privatizing Dispute Resolution and its Limits (Hoofdstuk in boek: Summer School Proceedings at the Max Planck
Institute for Procedural Law)

Changing Role of Europe; Mendeltje van Keulen
•
•
•
•
•
•
•

Over Europese grenzen in het Nederlands bestuur (Artikel 2018)
Keulen, M. van (2018, in print), Retourtje Brussel-Den Haag, Nederland in de EU (h15) en De Raad van Ministers en de
Europese Raad: cruciale schakels naar de nationale politiek (h5, met M. Segers) in: Vleuten, A. Van der (ed.) (Boek 2018)
01-03-2018 Keulen, M. van Brink and T. van den (2008): Reflections on the EU’s legitimacy crisis: towards strengthened
legitimacy of EU-policy in the Netherlands, in: Horizons Strategiques, Paris, no.6. (Artikel 2018)
Kamerleden moeten hun kennistekort durven agenderen (Opinie in De Volkskrant 2018)
EU-commentator Radio 1 (Publicatie in populaire media 2018)
Meelezer WRR rapport “Europese variaties”, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Rapport 2018)
De zieners: Toekomstvisioenen uit een verloren Europa, Guido van Hengel (Boek Ambo | Anthos 2018)

Smart Sensor Systems; John Bolte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LoRa Sensoren (2017)
NATAN, Network Assisted Track And Neutralize (2017)
Sensor-Internet Interfacemodule (2017)
De ontwikkeling van de Umbrameter (2017)
LAI-bepaling van tomatenplanten (2017)
Performance evaluation of an Alphasense NO2-B43F sensor on the AirSensEUR Platform (2017)
Onderzoeksverslag Verminderen risico decubitus bij rolstoelgebruikers (2017)
Theoretisch ontwerp Rolstoel Project (2017)
Realisatie ontwerp Rolstoel Project (2017)
Slimme rolstoel met Google Cartographer navigatie (prototype; hardware + manual) (2017)
Project oogstverwachting (2017)
Mobile Measurement System – design (part 1) (2017)
LAI measuring system with electrical capacity (2018)
Kopdiktemeter voor tomaten planten - Kalibreren en verbeteren van proof of concept (2018)
Decubitus analyse en waarnemingssysteem (2018)
Real time feedback on air quality for COPD patients and their therapists. (2018)
Possibilities for smart notifications in the life and treatment of COPD patients (https://youtu.be/hYLA7WNRCmA) (2018)
Optische aspecten bij MRI proof FBG Microdruksensor (2018)
Microfabricage van prototype FBG-microdruksensor geschikt voor catheterisatie tijdens MRI scan (2018)
Fiber Bragg Grating Pressure Sensor for Medical Applications (2018)
Micro Pressure Sensor using Optical Measurement for Medical Applications (2018)
De slimme rolstoel - inleiding onderzoeksproject (2018)
Mobile Measurement System (2018)
Project SCOUT final report (measurements) (2018)
Project Lely - Sensor Fusion (2018)
A research on methods for point of interest recognition (2018)
Reliable human detection for care robots (2018)
Mobile Measurement System – realization (part 2) (2018)
Mobile Measurement System – prototype (2018)
Fluorescentiespectroscopie gezondheid van planten (2017)
Persoonsdetektie en inkomende energie (2017)
Advanced prototype for in-situ determination of wall’s thermal resistance in exisitng buildings (2017)
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3D-Positionering m.b.v. ultrasoon geluid (2017)
Positiebepaling indoor middels WiFi beacons (2017)
Systeembepaling foliedikte als functie van omtrek (2017)
Dikte van de stengel van een tomatenplant (2018)
Contactloos temperatuur tomatenplanten meten (2018)
LAI-bepaling van tomatenplanten (2018)
Kalibreren Kopdite meter (2018)
Silo volume measurement using millimeter wave radar (2018)
Bepaling LAI met Coplanaire Condensatoren (2018)
Fluorescentie spectroscopie (2018)
Modelleren Capacitieve LAI-sensor b.k.v. modelleren in COMSOL (2018)
PROK-Capaciteitsmeter (2018)
Opgeslagen in Confluence (zie ook www.urbinn.nl) (2018)
Proceedings 2018 19th International Conference on Research and Education in Mechatronics, Rufus Fraanje and
Hidde Duivenvoorden (Ed.) (Boek 2018)
Technisch onderwijs en bedrijfsleven kruipen steeds meer naar elkaar toe, Rufus Fraanje (Artikel in tijdschrift:
Mechatronica&Machinebouw 2018)
Wearables bieden nieuwe kansen voor veiligheid, Eric Hoogeweg (Artikel in tijdschrift: Veiligheid 2018)
Met sensoren de gezondheid van Nederlanders verbeteren - CBS website (Publicatie in populaire media 2018)
Met sensoren de gezondheid van Nederlanders verbeteren - CBS website (Publicatie in populaire media 2018)
Object Tracking for ‘Car Platooning’ Using a Single Area-Scan Camera, Fidelis Theinert, Tony Coveña, Joris Lamers,
Daan van Oppenraaij (Artikel in tijdschrift: Proceedings REM 2018)
Individual variation in temporal relationships between exposure to radiofrequency electromagnetic fields and non-specific
physical symptoms: A new approach in studying ‘electrosensitivity’, Bogers R.P., Van Gils A., Clahsen S.C.S., Vercruijsse W.,
Van Kamp I., Baliatsas C., Rosmalen J.G.M., Bolte J.F.B (Artikel in tijdschrift: Environment International 2018)
HBO-leerlijn Maintenance brengt onderhoud op hoger niveau, De Wit-Blok (Artikel in tijdschrift: Total Industrial
Maintenance (TIM) 2018)
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Bijlage 3: Voorbeelden van bijdragen
lectoraten aan het onderwijs per thema
1 Kennisprogramma Stad
Grootstedelijke Ontwikkeling; Vincent Smit

In het kader van het Stadslab Laak Vitaal wordt door (docent-) onderzoekers Jaswina Bihari, Maarten Haverkamp, Halima Bouras en Robert
Duiveman vanuit het lectoraat op verschillende manieren samengewerkt met het onderwijs:
Bijdragen aan minoren/ keuzemodulen voor studenten
1. Minor Community Arts
2. Minor Neighborhood Governance
3. Opleiding Social Work: Vakmanschap Methodisch Werken
4. Opleiding bedrijfskunde
5. Begeleiding masterthesis
(Gast-) Colleges voor studenten
1. Minor Neighborhood governance
2. Minor Community Arts
3. Minor Public Management
4. Minor Stad en Wijk
5. Opleiding Commerciële economie
6. Minor Wijken en Wonen
Ontwikkeld onderwijsmateriaal voor studenten
1. Handleiding Professionele Vaardigheden – Opleiding CMV, jaar 4 periode 3
2. Hoofdstukken geschreven voor in de bundel die gebruikt gaan worden in de opleiding Sociale Work
3. Het vak ‘sociaal ondernemerschap’ als studieonderdeel in de opleiding bedrijfskunde
Projecten waarbij studenten actief betrokken zijn in de uitvoering van onderzoek
1. Minor Neighbourhood Governance: 1 projectgroep
2. Minor Community Arts: 4 projectgroepen
3. Opleiding Bedrijfskunde: 2 projectgroepen
Werkveld-/ opleidings-/ onderwijs-/ curriculumcommissies van opleidingen waar vanuit het lectoraat aan is deelgenomen
1. Opleiding Social Work
2. Opleiding Bestuurskunde

Jeugdhulp in transformatie; Rob Gilsing

In het ontwikkelen van de verschillende curricula speelt het lectoraat een rol bij de drie opleidingen van de faculteit SWE:
1. De opleiding Pedagogiek, waarbij de kennis van het lectoraat en het kennisnetwerk zijn ingezet om de transformatie in het curriculum te
verwerken.
2. De bachelor Social Work, uitstroomprofiel jeugd. Social Work startte in het schooljaar 2017-2018 en studenten kozen na anderhalf jaar
voor een uitstroomprofiel.
3. Ook de Pabo werkt aan een nieuw curriculum, in samenwerking met een aantal organisaties in het PO-onderwijs. Ook daar kan de kennis
uit het lectoraat grote toegevoegde waarde hebben, bijvoorbeeld waar het gaat om passend onderwijs.
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Stedelijk Metabolisme; Karel Mulder

Het lectoraat levert elk jaar een flinke bijdrage aan de Summer School van De Haagse Hogeschool, onder meer door het leiden van een
module m.b.t. duurzame stedelijke ontwikkeling. Er is een stabiele situatie ontstaan waarin het lectoraat binnen De Haagse Hogeschool en
binnen Den Haag wordt herkend en erkend. De lector zit in jury van de Haagse Duurzaam MKB-prijs en in de jury Studenten Research prijs
2018.

Smart Sensor Systems; John Bolte

‘Urbinn’ is het LearningLab rondom autonoom rijdende vervoer binnen stedelijke gebieden (last mile). Binnen Urbinn wordt het autonoom
rijdend voertuig Alley Hoop ontwikkeld dat als basis zal dienen om steeds verder te ontwikkelen en waar allerlei onderzoek mee gedaan zal
worden. Werken aan autonoom rijden is werken aan- en met de toekomst. Verschillende minoren hebben zich inmiddels aangesloten bij het
LearningLab Urbinn. De afgelopen tijd werd in het onderwijs samengewerkt met de volgende minoren:
●● Living Labs
●● Serious Gaming
●● Embedded Systems
●● Applied Data Science
●● Robotics and Vision Design
●● Research and Innovation

Public Governance; Henno Theisens

De lector verzorgt gastcolleges binnen de minor Public Governance, de minor Many Faces of Globalisation en de opleidingen International
Public Management (IPM) en Management, Economie en Recht (MER). Daarnaast is de lector betrokken bij de curriculumvernieuwing van de
opleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement (BO). Ook is er structureel contact met de Opleidingsmanager BO/ IPM om bij te dragen
aan het versterken van de relatie tussen onderwijs en onderzoek. Een praktische uitkomst van dat overleg is het aanstellen van twee docentonderzoekers geweest op het gebied van e-governance, die gezamenlijk worden gefinancierd door de opleiding en het onderzoeksplatform.

2 Centre of Expertise Cyber Security
Cyber Security and Safety; Marcel Spruit

Een belangrijke activiteit van het lectoraat is het uitbreiden, vernieuwen of verbeteren van onderwijs op het gebied van cybersecurity.
Hiervoor wordt samengewerkt met betrokken opleidingen. Zo is er de afgelopen jaren bijvoorbeeld gewerkt aan het ontwikkelen van:
●● De master Cyber Security Engineer voor de Academie Masters & Professional Courses (MPC)
●● De cursus Cyber Security Management voor MPC
●● De differentiatie Cyber Security Technology van de Bachelor ICT van de faculteit IT&D
●● De module Cyber Security voor de opleiding Integrale Veiligheidskunde van de faculteit BRV
Binnen de hogeschool wordt in beperkte mate onderwijs gegeven op het gebied van cybersecurity en/ of onderzoekvaardigheden en
worden jaarlijks verscheidene studentenprojecten (afstudeer-, stage- en minorprojecten) begeleid. Daarnaast draagt het lectoraat bij aan het
professionaliseren van docenten en onderzoekers van de hogeschool - niet als autonome activiteit, maar gekoppeld aan andere activiteiten in
het kader van onderzoek en curriculumontwikkeling. Dit leidde onder meer tot de volgende activiteiten:
●● Het ontwikkelen van nieuwe onderwijsproducten in samenwerking met docenten.
●● Het geven van ondersteuning bij het integreren van onderzoek in opleidingen.
●● Het ondersteunen van onderzoeksprojecten in het onderwijs, zoals onderzoeksminoren en afstudeerprojecten.
●● Alle docenten en onderzoekers van het lectoraat doen onderzoek. Zij vergroten gaandeweg hun eigen onderzoek- en
publicatievaardigheden en leren dat ook beter over te dragen aan de studenten die ze begeleiden bij onderzoeksprojecten.
●● De lector maakt deel uit van de promotiecommissie van de hogeschool. Deze commissie beoordeelt de promotievoorstellen van de
docenten die een promotieonderzoek willen gaan doen.
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Cyber Security in het MKB; Rutger Leukfeldt

Vanaf het eerste moment geeft de lector gastcolleges, betrekt hij actief docenten van verschillende faculteiten bij zijn kenniskring en zijn
recente publicaties van zijn hand gebruikt in het onderwijs (bijvoorbeeld binnen de hogeschoolbrede minor ‘Cybersecurity, Law. Govenance
and ICT’).
Het lectoraat zorgt in afstemming met docenten dat studenten in het kader van hun stage, afstuderen, minorruimte en in verschillende
onderwijseenheden kunnen participeren in de onderzoekstrajecten van het lectoraat en/ of begeleiding krijgen van docenten die deelnemen
aan de kenniskring van dit lectoraat. Samen met de docenten van de differentiatie ISM van de opleiding HBO ICT, is een pilot gedaan in het
onderzoeksblok. Er is een nulmeting uitgevoerd via brancheverenigingen om de huidige situatie met betrekking tot cybersecurity in kaart te
brengen. Studenten liepen hierbij gedurende het onderzoek bij een branchevereniging mee en analyseerden de data uit de enquête. Naast
ervaren wat participeren in een groot onderzoekstraject betekent, gaven de docenten aan dat het analyseren van de relevante en recente
data een grote winst is voor de ontwikkeling van de studenten.

3 Cluster Global Governance
United Nations Studies in Peace and Justice; Alanna O’Malley
1.
2.
3.
4.

THUAS - THNKFST, Presentation of research agenda with researchers, lecturers and students, November 15, 2018
Leiden University: Kick-off event for Chair, idem, Leiden University, 23 November 2018
THUAS: Seminar with IPM lecturer Ludger Nieman’s class on Global Governance, 12 December 2018
THUAS: Participation in Kick-off event on Multi Level Regulation, 5th February 2019
1. THUAS: ‘Meet a Lector’ event with Law program, 14th February 2019
2. THUAS: Kick-Off Event for research program of the Chair, 6th March 2019

Multilevel Regulation; Barbara Warwas

1. Coordination of the Dispute Resolution Minor LAW (THUAS) (development of the minor in 2016-18), development of the course
description in collaboration with co- lecturers).
2. Teaching “Arbitration” in Q2 (2018-2019) in the Dispute Resolution Minor LAW.
3. Organizing a series of three guest lectures, participation in each guest lecture as a moderator (within the framework of the Dispute
Resolution Minor, LAW).
4. Movie screening for students and colleagues (“Hijacking”) and a follow up discussion, 9 January 2019 (Speakers Corner, THUAS).
5. Meet a lector presentation (for LAW students) THUAS, 22 November 2019 (with Karel Mulder).
6. Panel member during the event on Migration organized by LAW students, 11 February 2019 (topic of the talk: the rule of law and the
migration crisis).

Changing Role of Europe; Mendeltje van Keulen

Tijdens de kick-off van het lectoraat op 20 juni 2018 hebben vanuit verschillende opleidingen studenten geparticipeerd in de organisatie en
rapportage. Deze groep kan de basis vormen voor een meer structurele Junior Think Tank van bijzonder Europees gemotiveerde studenten
van diverse opleidingen.
Door de lector zijn in het eerste jaar van aanstelling openingscolleges gegeven bij de opleidingen Europese Studies en Bedrijfskunde en
Bestuurskunde. Dit laatste op basis van de hoofdstukken die door de lector zijn geschreven in reeds in het curriculum voorgeschreven
lectuur (De bestuurlijke kaart van de Europese Unie, Coutinho, 5e geheel herziene druk, 2018). Een ander voorbeeld van de synergie
tussen publicaties en opleidingen is dat bij de opleiding Europese Studies het boek Analysing EU-policy onder de aandacht is gebracht.
Dit studieboek van Palgrave is door de lector en twee co-auteurs speciaal ontwikkeld voor de BA European Studies in Maastricht, en biedt
studenten een praktisch handvat om Europese case studies te ontwikkelen.
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Stakeholders Onderzoeksplatform Goed Bestuur voor een Veilige Wereld
LECTORAAT STEDELIJK METABOLISME

LECTORAAT CHANGING ROLE OF EUROPE
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Betrouwbare Bronnen
D66
Dröge en Van Drimmelen Public Affairs
ERAC
European University Institute
Hartman Young Professionals for Europe
Instituut Clingendael
Korvinus University
Leergang Rijkstrainnees
LEF Loont congres, HHs
Nieuwspoort

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Parlementair Documentatie Centrum (PDC)
Prodemos
Public Affairs
Radio 1
Rijkswaterstaat
Rotary
Staatscommissie Parlementair Stelsel
SWZ
The Broker
University of Minneapolis
WWR

LECTORAATPUBLIC
PUBLICGOVERNANCE
GOVERNANCE
LECTORAAT
●
●
●
●
●

MBO-raad
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
OECD
PO-raad

●
●
●
●

TIAS/ Universiteit Tilburg
Vereniging hogescholen
VO-raad
Vrije Universiteit Amsterdam

Gemeente Den Haag
Erasmus Universiteit
Gemeente Delft
Gemeente Zoetermeer
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties

●
●
●
●
●

The Hague Academic Coalition
UN Academic Impact Office, New York
UN University, Maastricht
United Nations Office at Geneva
United Nations Regional Information Centre (UNRIC),
Brussels
● United Netherlands, Nijmengen

ROC Mondriaan
SIA
TNO
TU Delft
Universiteit Leiden
VNG

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Randstad-MTC (Mediation, Training, Coaching)
Shell
The Arbitration Court for Art Disputes
The Dutch Arbitration Association
The Hague Academy of International Law
The Hague Center for Law and Arbitration
The Hague Conference on Private International Law
The Hague Convention Bureau
The Hague Hearing Center
The Hague Institute for Innovation of Law (HiiL)
The Netherlands Arbitration Institute
The Netherlands Commercial Court
The Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS)
University of Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Institute of Technology Sligo
Institute of Technology, Cork
Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, Brugge
KTH, Stockholm
Rioned, Ede
Rowan University, Glassboro
STOWA, Amersfoort
Techneco, Den Haag
Universiteit Zagreb
University of Ghana, Accra
University of Minas Gerais
UPC, Barcelona
Vito, Mol

LECTORAAT GROOTSTEDELIJKE ONTWIKKELING

Platform31

LECTORAAT MULTILEVEL REGULATION
● Asser Institute
● BRILL (publisher)
● Center for Judicial Cooperation,
European University Institute
● Clingendael Institute
● Federation of Mediators Netherlands
● General Electric Company
● Grotius Center for International Legal Studies
● Hoge Raad der Nederlanden
● International Criminal Court
● International Mediation Institute
● Maastricht University
● Netherlands Mediation Institute
● Permanent Court of Arbitration
● Ploum-Rotterdam
● PRIME Finance

Anthea, Delft
Avans, Breda
Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier
De Groene Regentes
De Helling, wet. Bureau GL
Duurzaam Den Haag
Escuela de Ingeniería de Bilbao
Garenkokers van het gas
HAS, Den Bosch
Het Groene Brein, Den Haag
Hier opgewekt, Utrecht
Hogeschool Utrecht
Hoogheemraadschap Delfland

Ministerie van Justitie en Veiligheid

UNITED NATIONS STUDIES IN PEACE AND JUSTICE
● Carnegie Foundation, Den Haag
● Just Peace 2019, Den Haag
● Just Security 2020 Program, Stimson Center,
Washington D.C.
● Museon, Den Haag
● Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties
– NVVN
● Palais Des Nations, United Nations Library, Geneva

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

LECTORAAT JEUGDHULP IN TRANSFORMATIE
● Academische werkplaats Gezinnen aan zet
● Academische Werkplaats SAMEN (Transformatie
jeugd)
● Childfriendly Cities Nederland
● CJG Den Haag
● Curium/LUMC
● De Jutters
● Hogeschool Leiden
● Jeugdbescherming West
● Jeugdformaat
● Jeugdhulpregio Haaglanden
● Jong doet mee / Fietje Schelling

● Kennisplatform Integratie & Samenleving
● NJi
● Samenwerkingsverband Primair onderwijs
Den Haag e.o.
● Sociaal en Cultureel Planbureau
● Stichting Brede Buurtscholen Den Haag
● Stichting De Haagse Scholen
● Verwey-Jonker Instituut
● Vrije Universiteit Amsterdam
● Werkplaats Sociaal domein Den Haag & Leiden
● ZonMw

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

HvA
Inholland
Aeres
Avans
Clicknl.nl
Coalitie Laak
Corpovenista

Gemeente Leidschendam
HU
NVAO
OTB
Platformstad
VH
Windesheim

CENTRE OF EXPERTISE CYBER SECURITY

Lectoraat Cyber Security & Safety • Lectoraat Cyber Security in het MKB • Lectoraat Networks & System Engineering
● 3 anonieme ziekenhuizen in de
regio
● ABN AMRO
● Adfiz
● Akzo Nobel
● BGNU
● Bouwend Nederland
● Bovag
● Bureau Hoffman
● CBL
● CSA
● Curriculum.nu
● Cyber Security Raad (CSR)
● Dcypher
● De Haagse Hogeschool
● Detailhandel Nederland
● Digital Trust Centre
● ECP
● EY
● FME
● Groep waterschappen
● Havengebied Rotterdam
● HISWA

● Hogeschool Arnhem Nijmegen
(HAN)
● Hogeschool Leiden
● Hogeschool Rotterdam
● ING
● Kennisnet
● KNV
● Koninklijke Bibliotheek
Nederland
● Koninklijke Horeca Nederland
● KPN
● LTO
● Mediawijzer.net
● Metaalunie
● Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat
● Nationale Politie
● NBOV
● NCSC
● Nederlands Studiecentrum
Criminaliteit en
Rechtshandhaving (NSCR)

● Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek
(NWO)
● Nederlandse Veiligheidbranche
● NHL Hogeschool
● NVFB
● PViB
● Rabobank
● Rijksoverheid
● SLO
● Thales Nederland B.V.
● The Hague Security Delta (HSD)
● TLN
● UNETO-VNI
● VACO
● VAN
● Veiligheidsalliantie regio
Rotterdam (VAR)
●
●
●
●

VGB
VHG
VNO-NCW / MKB-Nederland
Waterschapshuis
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