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Lectoraten HBO
Onderwijsinstell
Lectoraat
ing hbo

HAN-Sociaal

Versterken van sociale kwaliteit

Lector

focus lectoraat

informatie lopende onderzoeken

Lisbeth Verharen, lector

Het praktijkgerichte onderzoek van het Lectoraat
Versterken van Sociale Kwaliteit kenmerkt zich
door kwaliteitsdimensies die passen bij sociale
kwaliteit en sociaal werk. De volgende 4
kwaliteitsdimensies staan centraal:
wetenschappelijk, praktijk, ethisch, politiek.

https://www.han.nl/onderzoek/kennismaken/hansociaal/lectoraat/versterken-van-socialekwaliteit/onderzoek/

Ethiek van verbinding met mensen met
Maaike Hermsen, lector
een verstanddelijke beperking

Het onderzoek naar waardig leven van personen in
kwetsbare situaties bevindt zich op het grensvlak
https://www.han.nl/onderzoek/kennismaken/hanvan zorg en welzijn en de noodzakelijke samenhang
sociaal/lectoraat/zorg-voor-mensen-meten afstemming hiertussen. Het onderzoek vindt
verstandelijke-beperking/onderzoek/
plaats in nauwe samenwerking met diverse
partners.

Levensloopbegeleiding bij Autisme

Het Lectoraat is betrokken bij een aantal
onderzoeksprojecten. Ook worden er vanuit het
Jan Pieter Teunisse, lector lectoraat in het kader van de Onderzoek &
Innovatie afstudeeropdrachten onderzoek door
studenten gedaan.

Werkzame Factoren in de Jeugd- en
Opvoedhulp

Het Lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en
Opvoedhulp werkt aan het bevorderen van de
effectiviteit van het professioneel handelen in de
jeugd- en opvoedhulp. We richten ons daarbij
https://www.han.nl/onderzoek/kennismaken/hanvooral op praktijkonderzoek naar
Marion van Hattum, lector
sociaal/lectoraat/werkzame-factoren-insamenwerkingsvraagstukken. Focus: 1. Versterken
jeugdzorg/onderzoek/
van de verbinding van de professional met de
cliënten en zijn naasten. 2. Versterken van de
positie van de professional in het bieden van goede
zorg.

https://www.han.nl/onderzoek/kennismaken/hansociaal/lectoraat/levensloopbegeleiding-bijautisme/onderzoek/

Sociale en Methodische Aspecten voor
Bouke Koekoek, lector
psychiatrische zorg

HAN-Duurzame
Actue intensieve zorg
zorg

Eerstelijnszorg

Het Lectoraat Sociale en Methodische Aspecten van
Psychiatrische Zorg (SMAPZ) begeeft zich op het
grensgebied van psychiatrie, verpleegkunde en
sociale studies. De focus ligt op de wisselwerking
https://www.han.nl/onderzoek/kennismaken/hantussen sociale factoren, sociale interventies en
sociaal/lectoraat/psychiatrische-zorg/
geestelijke gezondheid. Het lectoraat richt zich op
de verbetering van geestelijke gezondheidszorg
door hbo-professionals, vooral voor mensen met
langdurige en ernstige psychiatrische problematiek.

Het Lectoraat Acute Intensieve Zorg richt zich op
Lilian Vloet, lector
https://www.han.nl/onderzoek/kennismaken/duu
onderzoek ter verbetering van uitkomsten van
Associate lectoren: Sivera
rzame-zorg/lectoraat/acute-intensievekwaliteit van zorg gezien vanuit het perspectief van
Berben en Remco Ebben
zorg/onderzoek/
de patiënt.
Het onderzoek van het Lectoraat
Eerstelijnszorg richt zich op het thema
https://www.han.nl/onderzoek/kennismaken/duu
Rob van der Sande, lector
Geïntegreerde Eerstelijnszorg en Wijkzorg en wordt rzame-zorg/lectoraat/eerstelijnszorg/onderzoek/
in verschillende projecten opgepakt.
Het Lectoraat Organisatie van Zorg en
Dienstverlening richt zich op organisatorische
vraagstukken die voortkomen uit de huidige
transities in de zorg en dienstverlening. Deze
vraagstukken spelen zich af op het strategisch
management niveau, maar deze transities raken
ook de zorgverleners en het individu. Ook op dat
niveau doen zich dus vraagstukken voor: wat is de
betekenis van het veranderde zorglandschap voor
zorgverleners en het individu?

Organisatie van Zorg en
Dienstverlening

Miranda Laurant, lector.
Associate lector: Anneke
van Vught

https://www.han.nl/onderzoek/kennismaken/duu
rzame-zorg/lectoraat/organisatie-zorgdienstverlening/onderzoek/

Innovatie in de Care

Het lectoraat richt zich op onderzoek naar de steun
die verpleegkundigen en paramedici ouderen en
chronische zieken kunnen bieden bij het zo lang
mogelijk zelfstandig functioneren en het zelf
https://www.han.nl/onderzoek/kennismaken/duu
Marian Adriaansen, lector managen van hun ziekten en beperkingen.
rzame-zorg/lectoraat/innovatie-in-deDaarnaast houdt het lectoraat zich bezig met de
care/onderzoek/
zorg voor de kwaliteit van leven van patiënten in
het verpleeghuis of kleinschalige
woonvoorzieningen.

Associate lectoraat e-health in
paramedische beroepen

HAN, Instituut
Vaktherapeutische en
Arbeid & Gezondheid
Psychologische
Studies

HAN, Instituut
Vaktherapeutisc Bijzonder Lectoraat
he en
Arbeidsdeskundigheid (onderdeel van
Psychologische het Lectoraat Arbeid & Gezondheid)
Studies

Saxion - Health
& Wellbeing

Social Work

Lilian Beijer

Het inrichten van zorg dichtbij de persoon,
afgestemd op het individu in de eigen leefomgeving
https://www.han.nl/onderzoek/kennismaken/duu
vormt de kern van de maatschappelijk
rzame-zorg/lectoraat/associate-lectoraat-ehealthnoodzakelijke herinrichting van de zorg. De
paramedische-beroepen/onderzoek/
toepassing van e-Health is een middel dat daar
wezenlijk aan kan bijdragen.

Een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking
tussen de 18 en de 65 werkt of wil/moet aan het
werk. De relatie tussen arbeid en gezondheid is
daarom belangrijk, zowel in de zin van 'hoe
https://www.han.nl/onderzoek/kennismaken/rev
Josephine Engels & Yvonne
voorkom ik voortijdige uitval' als in de zin van 'hoe alidatie-arbeid-sport/lectoraat/arbeid-enHeerkens
zorg ik er voor dat belemmeringen die mensen
gezondheid/onderzoek/
ervaren om actief te worden op de arbeidsmarkt
worden verminderd dan wel voor die mensen
hanteerbaar worden'.

Shirley Oomens

Arbeidsparticipatie is een sleutelfactor voor de
Nederlandse economie. Naast de overheid
bevorderen werkgevers, verzekeraars,
dienstverleners en professionals in het sociale
domein, zorg en onderwijs het streven om iedereen https://www.han.nl/onderzoek/kennismaken/rev
alidatie-arbeidbij te laten dragen op een 'inclusieve'
arbeidsmarkt. Het doel van het Bijzonder Lectoraat sport/lectoraat/arbeidsdeskundigheid/
Arbeidsdeskundigheid is het borgen en ontwikkelen
van kennis over optimalisering van mogelijkheden
voor arbeidsparticipatie, ook bij mensen met een
(dreigende) beperking.

Jack de Swart

Het lectoraat Social Work bestaat sinds 1
september 2016. Het lectoraat is een voortzetting
van het voormalige lectoraat 'Community Care &
Youth' en focust zich op drie onderzoekslijnen.

https://www.saxion.nl/onderzoek/health-andwellbeing/social-work

Verpleegkunde

Gezondheid & Bewegen

Technology, Health & Care

Centrum voor
samenlevingsvraagstukken

VIAA

Jan Jukema

Het lectoraat Verpleegkunde levert een bijdrage
aan het opleiden van innovatieve en
ondernemende professionals. Speerpunten zijn:
https://www.saxion.nl/onderzoek/health-andZelfregie; Geriatrische en palliatieve zorg; Intimiteit wellbeing/verpleegkunde
en seksualiteit; Living Technology; Onderwijs,
praktijkgericht onderzoek en beroepsinnovatie.

Frits Oosterveld

Het lectoraat Gezondheid & Bewegen richt zich op
onderzoek dat voor fysio- en podotherapie van
maatschappelijke belang is. Het overkoepelende
https://www.saxion.nl/onderzoek/health-andthema is 'Fysieke Vitaliteit' en kent drie
wellbeing/gezondheid-en-bewegen
maatschappelijk relevante aandachtsgebieden en
onderzoekslijnen: Ouderen en mensen met
chronische aandoeningen; Participatie; Preventie.

Somaya Ben Allouch

Binnen het lectoraat Technology, Health & Care
staan mensen en hoe zij omgaan met
technologieën centraal. Alle onderzoeken die
binnen dit lectoraat verricht worden, hebben
betrekking op adoptie en acceptatie van
technologieën door mensen. Centraal staan de
domeinen: Gezondheid; Welzijn; Communicatie.

Marja Jager-Vreugdenhil

Het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken is
onderdeel van de academie Social Work en
Theologie van Hogeschool Viaa. Met praktijkgericht
onderzoek slaan we een brug tussen wetenschap,
https://www.viaa.nl/centrum-voorwerkveld en onderwijs. Van daaruit ontwikkelen we
samenlevingsvraagstukken/
nieuwe werkwijzen om optimaal aan te sluiten bij
sociale verbanden en informele netwerken.
Daarnaast doen we waardevolle kennis op om
studenten op te leiden voor de dagelijkse praktijk.

https://www.saxion.nl/onderzoek/health-andwellbeing/technology-health-and-care

Zorg en Zingeving

Windesheim

Jeugd

Jeugd en Media

Innoveren met ouderen

Rene van Leeuwen

Het lectoraat Zorg en Zingeving onderzoekt de
bezieling van zorgvragers en zorgverleners. Ziekte
kan diep en blijvend ingrijpen in het leven van
mensen. Het kan betekenen dat zij een nieuw
perspectief in het leven moeten vinden of van het https://www.viaa.nl/lectoraat-zorg-en-zingeving/
leven afscheid moeten nemen. De confrontatie met
levens- of zingevingsvragen is dan aan de orde en
die heeft invloed op het welbevinden van de
zorgvrager.

Dorien Graas

Het lectoraat Jeugd wil middels praktijkgericht
wetenschappelijk onderzoek tegemoetkomt aan
vragen over diverse vraagstukken die leven bij
praktijkorganisaties en -instellingen. Het lectoraat
wil kinderen een veilige opvoedomgeving bieden
https://www.windesheim.nl/onderzoek/onderzoe
door gemeenten, jeugdzorginstellingen,
ksthemas/gezondheid-en-welzijn/jeugd/overschoolbesturen of individuele professionals te
jeugd/
ondersteunen bij het aanbieden daarvan. De
samenwerking tussen professional, cliënt en sociale
omgeving staat daarbij vanuit een breed
pedagogisch perspectief centraal.

Peter Nikken

De onderzoekslijn Mediawijsheid- en
mediaopvoedingsvraagstukken wil bijdragen aan
het versterken van de mediawijsheid van
professionals.

https://www.windesheim.nl/onderzoek/onderzoe
ksthemas/gezondheid-en-welzijn/jeugd/overjeugd/mediawijsheid/

Carolien Smits

Het lectoraat Innoveren met Ouderen doet
praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar
innovaties rond ouderen Door het ontwikkelen,
delen en implementeren van kennis wil het
lectoraat het leven van zowel vitale als van
kwetsbare oudere volwassenen verbeteren. Het
gaat daarbij om de kwaliteit van leven en de regie
op het leven.

https://www.windesheim.nl/onderzoek/onderzoe
ksthemas/gezondheid-en-welzijn/innoveren-metouderen/

GGZ en samenleving

De gezonde stad

ICT innovaties in de zorg

Alie Weerman

Het lectoraat GGZ en Samenleving richt zich op het
versterken van de verbinding tussen de geestelijke
gezondheidszorg en het sociale domein.
Psychiatrische problemen en verslaving gaan vaak https://www.windesheim.nl/onderzoek/onderzoe
gepaard met andere problemen, zoals schulden,
ksthemas/gezondheid-en-welzijn/ggz-enverlies van werk en inkomen, sociaal rolverlies of
samenleving/
een verstandelijke of lichamelijke beperking.
Behandeling en begeleiding van deze complexe
problematiek vraagt een goede afstemming.

Joop ten Dam

In De Gezonde Stad draait het om de gezondheid
en het welzijn van jeugd, volwassenen en ouderen
in Zwolle. Centrale vragen waar we een antwoord
https://www.windesheim.nl/onderzoek/onderzoe
op zoeken zijn: Welke factoren zijn in een stad van
ksthemas/gezondheid-en-welzijn/de-gezondebelang voor een gezonde leefstijl? Hoe kunnen we
stad/
deze factoren beïnvloeden? Het lectoraat werkt
nauw samen met het brede netwerk Zwolle
Gezonde Stad (JOGG Zwolle)

Marike Hettinga

De komende jaren komt er heel wat op de
gezondheidszorg af: de vraag naar zorgt stijgt, maar
het aantal zorgverleners niet. Een slimme inzet van
ICT kan de zorg ontzorgen. De
https://www.windesheim.nl/onderzoek/onderzoe
onderzoeksactiviteiten van het lectoraat zijn
ksthemas/gezondheid-en-welzijn/ict-innovaties-inmultidisciplinair ingestoken vanuit drie
de-zorg/
onderzoeksperspectieven: Smart & Connected,
Innovatie & Zorgpraktijk en Business &
Implementatie.

Klantenperspectief in ondersteuning en
Lineke Verkooijen
zorg

Het betreft hier het perspectief van de uiteindelijke
gebruiker van zorg of ondersteuning binnen het
kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet,
de Zorgverzekeringswet (ZvW) en de
participatiewet. De rol van ‘afnemer van een
dienst’ staat centraal. Het betreft ook cliëntenhttps://www.windesheim.nl/onderzoek/onderzoe
/patiëntenperspectief, waarbij de veel
ksthemas/gezondheid-enafhankelijkere rol van ‘hulpvrager’ centraal staat. welzijn/klantenperspectief/
De processen die zich richten op ‘gezondheid’ zijn
onder te verdelen in vier soorten, namelijk:
1. preventie
2. herstel/oplossen probleem (lineair)
3. continue verbetering (circulair)
4. een chronische situatie (oneindig)

Practoraten Mbo
Onderwijsinstell
Practoraat c.q. vergelijkbaar
ing mbo

Alfa College

Aventus

Lectoraat Duurzame innovatie in de
regionale kenniseconomie
(Samenwerking met NHL.Stenden)

Practor/ onderzoeker

Dr. Ineke Delies

Lectoraat Ondernemen in verandering
(Samenwerking met de Hanze
Dr. Alexander Grit
Hogeschool)

In het lectoraat ‘Ondernemen in Verandering’
werken studenten, docenten en onderzoekers van
Alfa-college en Hanzehogeschool Groningen samen https://www.alfa-college.nl/bedrijven-enmet bedrijven en organisaties in Noord-Nederland relaties/lectoraat-grit
aan onderzoeksopdrachten op het gebied van
succesvol ondernemen.

Masternetwerk onderwijsinnovatie

Nog geen practoraat, wel actief met de
veranderende rol vande docent m.b.v. o.a. creative ??
thinking

Ineke Tyndall

Deltion

Masternetwerk mbt onderzoeks-vragen
Carla Kok-Nagtegaal
uit de praktijk

Graafschap
College

Onderzoek door innovatie-docenten
begeleid door lectoraat Kwaliteit van
Leren HAN

Landstede

De lector van het lectoraat ‘Duurzame innovatie in
de regionale kenniseconomie’ is dr. Ineke Delies. Ze
wordt ondersteund door Marijke Vegt, Marjan
https://www.alfa-college.nl/bedrijven-enMesman en Christina Jansma. Marjolanda
relaties/lectoraat-delies/contact
Hendriksen is regiocoördinator voor Drenthe/NOOverijssel en Anna Veeneman voor Groningen.

Nog geen practoraat, speerpunt in alle opleidingen
is toepassen van ICT in onderwijs en bevorderen
Geen informatie op website. Contactpersoon
onderzoekende houding. Het masternetwerk
masternetwerk: ckok@deltion.nl
onderzoekt vraagstukken die aangeleverd worden
vanuit CVB, directie en dagelijkse onderwijspraktijk

Het Platform Onderzoek is bedoeld voor
medewerkers en (lio-)stagiairs van het Graafschap
Willy Reijrink, Nono Poels
College die, in het kader van hun studie, bezig zijn
en Sander Berendsen
met een onderzoek of een onderzoek willen
starten.

https://graafschapcollege.nl/drieinnovatiedocenten-benoemd/

Platform Onderzoek

Erna Hoopman en Ruth
Mijnen,

Geen practoraat, wel een Graafschap-breed
onderzoeksplatform

https://graafschapcollege.nl/profielen/?richting=z
org

Leren in, aan en van de praktijk (in
ontwikkeling)

Practoraat nog in ontwikkeling. Thema: Docent in
de onderzoekende en ondernemende rol

??

Marjanne Hagedoorn

Hoornbeeck

Mediawijsheid

ROC van Twente Versterken leerproces niv.2

Zorg en Technologie

Jeroen van der Laan

vacature

Marjolein den Ouden

Het doel van het practoraat is om het onderwijs te
verbeteren. In iedere onderwijsruimte is het
krijtbord vervangen door een smartboard. Maar
hoe zet je zo’n middel goed in, tijdens de les?
https://www.hoornbeeck.nl/hoornbeeck/practora
Daarnaast zal dit practoraat ook de nieuwe
at/
ontwikkelingen bestuderen en de toepasbaarheid
binnen het onderwijs. Daarbij kan gedacht worden
aan virtual reality, augmented reality, robotisering
en programmeren.
?? geen info op de website
Het practoraat Zorg en Technologie is een
samenwerking tussen het MBO College voor
Gezondheidszorg en het MBO College voor Metaal,
Elektro & Installatietechniek (MEI). ‘Samen met
zorginstellingen, professionals, bedrijven,
zorgvragers en kennisinstellingen wil het practoraat
onderzoek uitvoeren, de resultaten vertalen naar ??
het onderwijs en naar de praktijk van de zorg. De
projecten die worden uitgevoerd hebben
betrekking op de toepassing van technologie in de
(langdurende) zorg.

