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Cloud Gate

Bij het opstellen van de strategie heeft Regieorgaan SIA zich laten 
inspireren door het kunstwerk Cloud Gate van Anish Kapoor.  
Cloud Gate staat in het Millennium Park, in Chicago, Verenigde Staten. 

Cloud Gate schept als het ware ruimte: het maakt het plein waar het 
kunstwerk staat tot een nieuwe ruimte en verheft het tot kunstwerk. 
Cloud Gate is ook een spiegel, midden in die ruimte. Door zijn bijzondere 
vorm verandert Cloud Gate de wereld om zich heen. Het verleidt 
mensen op een nieuwe manier hun eigen wereld, of uitvergrote 
aspecten ervan, te ontdekken en te onderzoeken. 

Praktijkgericht onderzoek van hogescholen staat, net als Cloud Gate, 
midden in de wereld. Het schept ruimte om zich heen. Die ruimte 
is zo open mogelijk, zonder muren. Eenieder die vernieuwend aan 
de slag wil gaan, weet de weg naar de juiste ontmoetingen in die 
ruimte te vinden. Het praktijkgericht onderzoek reflecteert ook op 
de ruimte en houdt de maatschappij, maar ook de onderzoeker zelf, 
steeds weer een spiegel voor. 

In praktijkgericht onderzoek wordt vrij geëxperimenteerd en 
geïnnoveerd. De komende jaren is het aan hogescholen, en aan de 
lectoren in het bijzonder, om de ruimte die hun onderzoekspraktijk 
bepaalt, uit te bouwen en te versterken. Praktijkgericht onderzoek 
wordt zo het kloppend hart van een nieuwe circulaire kennis
economie. In die toekomst is de ontwerpende en onderzoekende 
attitude van praktijkgericht onderzoek een vanzelfsprekend deel  
van de mindset van elke professional.

Utrecht, oktober 2018



Ambitie 2019—2022

Regieorgaan SIA is ervan overtuigd dat het praktijkgericht 
onderzoek van hogescholen uitgroeit tot een eigenstandige 
en hoogwaardige vorm van onderzoek met een sterk 
maatschappelijk draagvlak en een duidelijk eigen positie in het 
kennisbestel. Regieorgaan SIA heeft de ambitie om zich verder 
te ontwikkelen tot een sterke schakel in de verbinding tussen 
maatschappelijke vragen en het onderzoek van hogescholen. 
Als tweedegeldstroomorganisatie wil Regieorgaan SIA de 
vernieuwing en verdere uitbouw van het praktijkgericht 
onderzoek van hogescholen stimuleren en richten. Met de 
strategie voor de periode 2019—2022 zet Regieorgaan SIA 
zich in om de ruimte voor het praktijkgericht onderzoek van 
hogescholen uit te bouwen en te versterken.
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Ruimte creëren

Praktijkgericht onderzoek, zoals dat vorm krijgt in de samenwerking tussen 
hogescholen en de praktijk, heeft zich gevestigd in het hbo. Het heeft zich 
bewezen als een eigenstandige vorm voor het organiseren van kennis die 
bij uitstek past bij de opgaven van deze tijd. Praktijkgericht onderzoek is 
een bron van innovatieve bedrijvigheid en heeft potentieel een enorme 
meerwaarde voor de aanpak van de grote economische en maatschappelijke 
vraagstukken. Het kabinet erkent de waarde van praktijkgericht onderzoek 
en heeft besloten om in de komende kabinetsperiode het budget hiervoor 
substantieel te verhogen. 

Met de strategie voor de periode 2019–2022 zet Regieorgaan SIA in op  
het verder vormgeven van de ruimte voor het praktijkgericht onderzoek 
van hogescholen. Dit in afstemming en samenwerking met de hogescholen 
en daarbinnen de lectoren. In deze strategie sluit het regieorgaan dan 
ook met volle overtuiging aan op de strategische onderzoeksagenda 
van de Vereniging Hogescholen: ‘Onderzoek met Impact. Strategische 
onderzoeksagenda hbo 2016–2020’.

De strategie van Regieorgaan SIA krijgt vorm binnen de context van de 
Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Eén van de ambities van de NWA is 
om de kennisketen, waar het praktijkgericht onderzoek van hogescholen 
een belangrijke rol in speelt, verder te versterken en daarmee ook de 
verbinding van onderzoek met de samenleving. Langs de lijnen van de NWA-
programmering draagt het regieorgaan bij aan de nieuwe strategie van NWO. 
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In de evaluatie van Regieorgaan SIA (‘Zonder Wrijving geen Glans’, 2017) is 
geconstateerd dat het regieorgaan met relatief bescheiden middelen een 
belangrijke positie heeft verworven bij de bevordering van het praktijkgericht 
onderzoek van de hogescholen. De stimulerende rol van het regieorgaan kan 
op brede erkenning in het veld rekenen. Het evaluatierapport gaf ook aan dat 
het praktijkgericht onderzoek meer ruimte moet innemen en zijn eigen ruimte 
ook sterker zou moeten vormen. Het wordt tijd, aldus het rapport, voor het 
formuleren van een overkoepelende visie op praktijkgericht onderzoek.

De aanbevelingen uit de evaluatie zijn inmiddels ter hand genomen. De wens 
om een overkoepelende visie te ontwikkelen en van daaruit te sturen op de 
ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek, pakt Regieorgaan SIA op 
samen met de Vereniging Hogescholen en het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze visie is gericht op het veld van praktijk-
gericht onderzoek en op een doorwerking ver na 2030 op het gehele stelsel 
van onderzoek, onderwijs en innovatie.
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Grenzen verleggen

Bij de verkenning van de ruimte die het praktijkgericht onderzoek in moet 
nemen, ontmoet het grenzen. Natuurlijke grenzen, waar het zich naar moet 
vormen, en grenzen die moeten worden overwonnen, opgerekt of omzeild.

De maatschappelijke opdracht voor de hbo-sector waarbinnen de 
ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen is ingebed, 
vormt een blijvend fundament onder de missie en vormgeving van praktijk-
gericht onderzoek:
• Hogescholen zorgen nu en in de toekomst voor de opleiding van 

leidinggevend personeel in het bedrijfsleven, de publieke sector en  
de overheid. 

• Het veld van beroep en bedrijf is permanent in ontwikkeling en moet 
inspelen op complexe maatschappelijke, economische en sociale 
uitdagingen.

• De competenties van hbo-afgestudeerden vormen een leven lang de basis 
voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

• Het vermogen om relevante feiten, verschijnselen en omstandigheden te 
kunnen onderzoeken en daarop te kunnen reflecteren, is onderdeel van 
elke hbo-opleiding.

Tegelijkertijd staat praktijkgericht onderzoek voor een aantal uitdagingen: 
• Het praktijkgericht onderzoek staat in het algemeen nog niet centraal in 

de dagelijkse activiteiten en processen van hogescholen. De onderwijstaak 
is in de instellingen veelal nog dominant. De doorwerking naar het onderwijs 
is nog te beperkt.

• Binnen hogescholen is het lineaire proces waarbij docenten kennis 
overdragen aan studenten, nog niet vervangen door een circulair proces 
van kennisontwikkeling en kennisdeling. In een circulair proces verbinden 
studenten en professionals zich in de praktijk met elkaar in onderwijs-  
en onderzoeksactiviteiten.
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• Binnen de gemeenschap van het praktijkgericht onderzoek zelf is nog 
onzekerheid over het belang van het onderzoek voor het onderwijs.

• In het maatschappelijk debat zijn de meningen over het doel en de 
toegevoegde waarde van praktijkgericht onderzoek, en de plaats daarvan 
binnen het veld van onderwijs, onderzoek en innovatie nog verdeeld.

Hieraan ten grondslag liggen een aantal denkbeelden die inmiddels  
deels verouderd en irrelevant raken:
• De aanname dat begrijpen en doen aparte activiteiten zijn die gescheiden 

moeten blijven; waarbij theoretische kennis meer en praktische kennis 
minder wordt gewaardeerd.

• Het beeld dat de economie een schakel vormt waarbij kennis vanzelf 
van ‘ontdekking’ naar toepassing en vermarkting en maatschappelijke 
relevantie rolt.

• De veronderstelling dat kennisverwerving over maatschappelijke 
problemen ver weg van die problemen georganiseerd kan worden.

Het uitgangspunt voor praktijkgericht onderzoek is dat kennisverwerving 
in en met de praktijk wordt georganiseerd. Dus ín het vraagstuk, ín de wijk, 
ín het bedrijf en mét de mensen die met het vraagstuk leven. Het ideaal van 
het praktijkgericht onderzoek is om de grenzen van het lineaire denken te 
slechten en om de ruimte van het circulaire denken te vormen.
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Hogescholen
Ruimte ontwikkelen en borgen

De ruimte die de hogeschool wil ontwikkelen is de ruimte waarin de circulatie 
van kennis wordt aangezwengeld. Het gaat hierbij om het onderzoeken van 
vraagstukken die aangedragen worden vanuit de praktijk, het vinden van 
mogelijke verbeteringen in die praktijk en het telkens vernieuwen van de 
kennisoverdracht over die praktijk. Hierin spelen praktijkgericht onderzoekers 
samen met studenten, professionals, ondernemers en andere betrokkenen 
een rol.

Concreet betekent dit dat een hogeschool de opdracht heeft de ruimte te 
vormen door het in samenhang programmeren van onderwijs en onderzoek, 
van overdracht en experiment en van discussie en debat. Deze programmatische 
taak ligt bij de onderzoeks- en onderwijsprofessionals van de hogescholen. 
Het bestuur van een hogeschool heeft als taak om die ruimte te ontwikkelen 
en te borgen.

Hogescholen worden daarmee een ontmoetingsplaats, virtueel en fysiek.  
Een plek die van vroeg tot laat open en beschikbaar is voor de ontwikkeling 
en uitwisseling van kennis in opleidingen, in laboratoria en/of werkplaatsen of 
in zeer diverse vormen van ontmoeting, kennisontwikkeling en -uitwisseling.

Deze ruimtes krijgen vorm door de inhoudelijke vraagstukken die ingebracht 
worden in samenspraak tussen de onderzoekers en opleiders van de hogeschool 
en de maatschappelijk betrokken partijen in de omgeving van de hogeschool. 
Denk aan ondernemers, vooral het midden- en kleinbedrijf (mkb), publieke 
instellingen en overheden. Dit leidt tot een zeer gedifferentieerd landschap, 
in vorm en inhoud, rond de hogescholen. Veelal zal het gaan om ontmoetings-
plaatsen waarin meerdere hogescholen, regionale en nationale kennispartijen 
onderzoeks- en innovatieagenda’s ontwikkelen en uitvoeren. Hogescholen 
committeren zich aan de voortzetting van bestaande en het openen van 
nieuwe Centres of Expertise, hetgeen voor een nieuwe impuls zorgt.
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Hogescholen hebben gezamenlijk de ambitie uitgesproken om ruimte 
te bieden aan onderzoekers, studenten, docenten en ondernemers voor 
ontmoeting en voor permanente gezamenlijke kenniscirculatie. Belangrijk 
daarbij is om verder te bouwen aan netwerken en een omgeving te creëren 
waarin koplopers kunnen en durven innoveren. Het gaat om de kwaliteit 
van het onderzoek, de relatie tussen onderzoek en onderwijs, de verbinding 
met de praktijk en de impact op de samenleving. De context hiervoor bieden 
de onderzoeksagenda van de Vereniging Hogescholen, de NWA en het 
Sectorakkoord hbo 2018.

De strategische onderzoeks agenda 
van het hbo
De Vereniging Hogescholen publiceerde in 2016 ‘Onderzoek met Impact. 
Strategische Onderzoeksagenda hbo 2016–2020’. Om de ambities van 
hogescholen op het gebied van onderzoek waar te maken, heeft de ontwikkeling 
van het praktijkgericht onderzoek de komende jaren een krachtige impuls nodig, 
zowel kwalitatief als kwantitatief, stelt de onderzoeksagenda. Verdere opbouw 
van onderzoekscapaciteit en, daarmee samenhangend, de verdere 
professionalisering van de organisatie van onderzoek is nodig. De doorwerking 
van het onderzoek naar en in het onderwijs moet verder worden uitgebouwd.

De Vereniging Hogescholen heeft in ‘Onderzoek met Impact’ uitgesproken werk 
te willen maken van verdere focus en massa op tien brede thema’s. Thema’s die 
aansluiten op alle routes van de Nationale Wetenschapsagenda. Binnen deze tien 
thema’s staat samenwerking binnen de kennisketen centraal: tussen fundamenteel, 
toegepast en praktijkgericht onderzoekers.

De hogescholen zien een opdracht voor Regieorgaan SIA weggelegd als aanjager 
bij de realisatie van de ambities van hun onderzoeksagenda.
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De Nationale Wetenschapsagenda  
en het Sectorakkoord hbo 2018
Het regeerakkoord bevestigt de visie van de Nationale Wetenschapagenda dat 
praktijkgerichte kennis nodig is bij het oplossen van de grote maatschappelijke 
vraagstukken. Voor de ontwikkeling naar een circulaire economie, een vitale en 
inclusieve samenleving en een innovatief bedrijfsleven, is kennis nodig, ontwikkeld 
met praktijkpartners. In diverse adviezen, van de Adviesraad voor Wetenschap, 
Technologie en Innovatie (AWTI), de Organisatie voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling (OESO), de Onderwijsraad en het Rathenau Instituut, wordt 
onderstreept dat versterking van het praktijkgericht onderzoek noodzakelijk is.

De minister van OCW en de Vereniging Hogescholen willen blijvend inzetten op 
verdere profilering van de hogescholen, zowel ten aanzien van onderwijs als 
praktijkgericht onderzoek. Dit zoals geadviseerd door de commissie Veerman1. 
Dit doen zij door profilering en differentiatie met het oog op de ontwikkeling van 
een dynamisch stelsel van onderzoek, onderwijs en innovatie dat hogescholen 
in staat stelt om snel en adequaat te kunnen reageren op maatschappelijk en 
economische vraagstukken.
Het kabinet stelt structureel extra middelen beschikbaar voor praktijk gericht 
onderzoek, oplopend tot € 25 miljoen vanaf 2020. In het ‘Sectorakkoord hbo 2018’ 
hebben de hogescholen en het ministerie van OCW hierover nadere afspraken 
vastgelegd, waaronder de afspraak dat 70% van de extra middelen wordt 
ingezet via Regieorgaan SIA.

1  Differentiëren in drievoud, Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs  
Stelsel, 2010.
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Regieorgaan SIA
Stimuleren en richten

In al zijn activiteiten gaat Regieorgaan SIA uit van de unieke kracht van  
het praktijkgericht onderzoek: de interactie tussen onderzoek, beroeps-
praktijk en onderwijs. Deze drieslag vertaalt zich in de volgende algemene 
uitgangspunten:
• Het onderzoek ontstaat vanuit vragen vanuit de praktijk en is in de 

uitvoering en doorwerking verbonden met die praktijk. In de beoordeling 
van de kwaliteit is zowel de relevantie van de praktijkvraag als de 
wetenschappelijkheid geborgd.

• Het onderzoek kenmerkt zich door een effectieve verbinding van onderwijs 
en onderzoek. Dit zorgt ervoor dat docenten en studenten participeren in 
het onderzoek, en dat nieuwe kennis landt in het onderwijs van de hogeschool.

Onderwijs  
Innovatie

Onderzoek Innovatie 
BeroepspraktijkNieuwe kennis en 

competenties

Nieuwe kennis 
en 

co
m

pete
ntie

s

Inte
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entie
s

Interventies

Interventies

Nieuwe kennis en 

com
petenties
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Vanuit de volgende vier strategische lijnen wil het regieorgaan hogescholen 
en lectoren gericht faciliteren om de ruimte voor praktijkgericht onderzoek 
te versterken en uit te bouwen: 

1. Perspectief voor onderzoekers in het hbo
2. Hoogwaardig onderzoek met doorwerking in onderwijs en praktijk
3. Versterken positie in de samenleving door zwaartepuntvorming,  

verbonden met de kennisketen
4. Vernieuwing van het stelsel van onderzoek, onderwijs en innovatie

De lijnen zijn geïnspireerd op de ruimte die het praktijkgericht onderzoek 
steeds meer zal innemen en op de ontwikkeling van het praktijkgericht 
onderzoek aan hogescholen.
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De ambities van lectoren en docentonderzoekers bij hogescholen vormen de 
basis van het praktijkgericht onderzoek. De expertise van praktijkgerichte 
onderzoekers bij hogescholen is opgebouwd uit inhoudelijke kennis, praktische 
gedrevenheid, maatschappelijk engagement en samenwerking. Het is van 
belang voor het versterken van de slagkracht van het praktijkgericht onderzoek 
dat onderzoekers de ruimte krijgen om hun expertise verder uit te bouwen.

In deze strategische lijn richt Regieorgaan SIA zich op het versterken van de 
onderzoekscapaciteit, zowel in kwantiteit (meer gekwalificeerde praktijk-
gericht onderzoekers) als in perspectief en positie van de onderzoekers.  
Dat betreft ook het versterken van de onderzoekscultuur aan hogescholen.

Regieorgaan SIA richt zich in haar beleid primair op lectoren en docent-
onderzoekers die zijn verbonden aan de onderzoeksgroepen in het hbo.  
In het hoofdstuk Hogescholen | Ruimte ontwikkelen en borgen is aangegeven 
dat het praktijkgericht onderzoek in het algemeen nog niet centraal staat in 
de dagelijkse activiteiten en processen van hogescholen. De komende periode 
zet Regieorgaan SIA daarom sterk in op het vergroten van de ruimte voor 
praktijkgericht onderzoekers. Dat betekent ook bijdragen aan de benodigde 
cultuurverandering bij hogescholen.
Voor de opbouw van de onderzoekscapaciteit zijn allereerst de hogescholen 
aan zet. Het regieorgaan kan met haar instrumenten voor een richting-
bepalende steun in de rug zorgen. De programma’s hbo-postdoc en L.INT 
(Lectoren bij instituten) zijn speciaal toegesneden op het versterken en het 
stapsgewijs uitbouwen van van de onderzoekscapaciteit van hogescholen. 
Daarnaast dragen ze bij aan de drieslag tussen onderzoek, onderwijs en praktijk.

Strategische lijn 1:
Perspectief voor onderzoekers  
in het hbo
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• Het programma hbo-postdoc stimuleert hogescholen om docent-
onderzoekers aan te stellen die de taak hebben bij te dragen aan de 
integratie van onderwijs en onderzoek.

• Het L.INT-programma maakt het aanstellen van lectoren bij nationale 
onderzoeksinstituten mogelijk met als doel de kenniscirculatie tussen  
deze instituten met hun unieke kennisposities en hogescholen en hun 
netwerken op gang te brengen.
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Manon  
Bloemen
Onderzoeker bij het lectoraat Leefstijl en Gezondheid, Hogeschool Utrecht

“Ik ben binnen ons lectoraat onder andere verantwoordelijk 

voor het onderzoek naar de participatie van kinderen met 

beperkingen in beweegactiviteiten. Dit onderzoek voer ik uit 

in het kader van het postdocprogramma van Regieorgaan SIA. 

In 2017 promoveerde ik en toen kwam de vraag: ‘Hoe ga ik 

nu verder?’ Het programma biedt perspectief voor mij en 

voor andere jonge onderzoekers. Promotietrajecten zijn zo 

niet meer op zichzelf staand en eindig, maar vloeien voort 

in nieuw of ander onderzoek. Daarnaast zie ik dat het 

postdocprogramma voor onze hogeschool bijdraagt aan 

het beter inbedden van de uitgezette onderzoekslijnen.  

Het legt de focus op de verbinding tussen onderzoek en 

onderwijs. Zowel voor mij als voor de Hogeschool Utrecht 

is het heel belangrijk dat die twee elkaar steeds weten  

te versterken.”
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De doorwerking van het praktijkgericht onderzoek staat of valt bij de kwaliteit 
ervan. Als organisatie die in competitie financiering uitzet, is Regieorgaan SIA 
bij uitstek gepositioneerd om te sturen op de kwaliteit van het onderzoek.

In deze strategische lijn zet Regieorgaan SIA in op die kwaliteit. 
Doorwerking van het onderzoek in praktijk en onderwijs maakt daar 
onlosmakelijk onderdeel van uit.

Het rapport van de commissie Pijlman2 biedt een kader voor de kwaliteit  
van praktijkgericht onderzoek.
Tegelijkertijd gaat de zoektocht over de methodologische identiteit van 
praktijkgericht onderzoek verder. Het regieorgaan zet zich in om het praktijk-
gericht onderzoek op de eigen verdiensten te beoordelen en initieert de 
discussie in het veld over de normatieve kaders. Uitgangspunt daarbij is dat 
doorwerking van het onderzoek in praktijk en onderwijs onderdeel is van de 
methodologische identiteit, en daarmee onderdeel van de kwaliteit.
• Met de RAAK-regelingen beschikt Regieorgaan SIA over een erkend en 

robuust instrumentarium waarmee onderzoekers in competitie middelen 
voor hun onderzoek kunnen verwerven.

• De doorontwikkeling van het RAAK-instrumentarium biedt voor het zich 
ontwikkelende veld van praktijkgericht onderzoek een collectieve basis 
voor de discussie over de kwaliteitskaders.

• Regieorgaan SIA draagt zorg voor het inbrengen en bewaken van  
de beoordelingscriteria van praktijkgericht onderzoek bij de NWA,  
de topsectoren en anderszins samenwerkingsvormen met nationale  
en internationale onderzoekfinanciers.

• Met de Vereniging Hogescholen en SURF wordt een digitale omgeving 
ingericht om resultaten van onderzoek van hogescholen verder te 
ontsluiten voor onderwijs en praktijk.

2 Advies Werkgroep Kwaliteit van Praktijkgericht Onderzoek en het Lectoraat, Vereniging Hogescholen, 2017

Strategische lijn 2:
Hoogwaardig onderzoek met 
doorwerking in onderwijs en praktijk
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Jaap van de 
Loosdrecht
Lector Computer Vision en oprichter van het Centre of Expertise  
Computer Vison bij NHL Stenden Hogeschool, Leeuwarden

“In ons lectoraat en Centre of Expertise werken we met 

verschillende disciplines samen aan de ontwikkeling van 

technologische innovaties. Ik deed al zo’n 250 onderzoeken 

samen met mijn team. We doen verschillende dingen: 

enerzijds korte projecten in opdracht van de markt, 

anderzijds langere projecten, waarbij de markt betrokken 

is. Die langere projecten geven ons de kans ingewikkeldere 

vraagstukken met meer onzekere factoren te onderzoeken. 

Deze projecten doe ik bijvoorbeeld met behulp van de 

RAAK-regelingen. Ik deed al meer dan tien RAAK-projecten. 

In 2016 wonnen we de RAAK-award met ons project Smart 

Vision for Unmanned Aerial Vehicles. De doorwerking van 

al ons onderzoek naar de markt en het onderwijs is erg 

belangrijk. Ieder half jaar evalueren we wat we hebben 

geleerd. Die kennis passen we toe in onze nieuwe projecten 

en verwerken we in de onderwijsmodules van onze 

opleidingen. Mede daardoor hebben we de afgelopen jaren 

veel grote stappen gezet in de ontwikkeling van ons 

praktijkgericht onderzoek.”
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Profilering van hogescholen bevordert zwaartepuntvorming – en daarmee 
slagkracht – in onderwijs en onderzoek. Profilering sluit ook uitstekend aan 
op de thematische invalshoek van de brede kennisketen, die zich via de NWA 
en de topsectoren richt op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

In deze strategische lijn zet Regieorgaan SIA in op de thematische 
zwaartepuntvorming van het praktijkgericht onderzoek, en daarmee op 
het versterken van de verbinding met de kennisketen.

In het hoofdstuk Hogescholen | Ruimte ontwikkelen en borgen is aangegeven 
dat er een naar vorm en inhoud zeer gedifferentieerd onderzoekslandschap 
rondom de hogescholen ontstaat. Dit als gevolg van verschillen in regionale 
bedrijvigheid en van verschillen tussen hogescholen. De doorontwikkeling 
van de Centres of Expertise door hogescholen zal hier een verdere impuls 
aan geven. Het regieorgaan ziet het als zijn opdracht om bij te dragen aan 
de thematische profilering van het praktijkgericht onderzoek. Dit verbetert 
de samenwerking in de kennisketen – specifiek binnen de NWA en de 
topsectoren. Hiermee sluit het regieorgaan aan op de onderzoeksagenda  
van de Vereniging Hogescholen die tien thema’s presenteert waarbinnen  
de samenwerking in de kennisketen centraal staat.
• Het regieorgaan stimuleert landelijke netwerkvorming en consortium-

vorming in lijn met de topsectoren en de NWA, en zoekt daarvoor de 
samenwerking met andere onderdelen van NWO, de organisaties  
voor toegepast onderzoek (TO2’s) en andere kennisinstellingen en 
maatschappelijke partijen, ook internationaal.

Strategische lijn 3:
Versterken van de positie van praktijk
gericht onderzoek van hogescholen  
in de samenleving en de kennisketen
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• De lectorenplatforms zijn mede bedoeld om samenwerkingsverbanden van 
lectoren een betere aansluiting te laten vinden bij landelijke agendasetting 
en programmering.

• Met SPRONG zet het regieorgaan in op de vorming van onderzoekers-
groepen die aansluiten op de ontwikkeling van de zwaartepunten bij 
hogescholen.

• De succesvolle partnerships met diverse ministeries worden voortgezet 
en uitgebouwd:
 - met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

op sportonderzoek;
 - met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op  

circulaire economie;
 - met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en 

Infrastructuur en Waterstaat op het gebied van stedelijke vernieuwing;
 - met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de 

groene sector.
• De verbinding met het beleid van het ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat wordt versterkt, onder meer via de topsectoren. Regieorgaan 
SIA heeft een kwartiermaker ingesteld om de ontwikkeling van duurzame 
en strategische onderzoeksnetwerken tussen hogescholen en mkb een 
extra impuls te geven. Ook worden verdere initiatieven genomen om 
ondernemerschap vanuit praktijkgericht onderzoek te bevorderen.
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“Ons lectoraat Performing Arts Medicine brengt podium-

kunsten, sport en wetenschap samen. We bewegen ons  

als hogeschool hiermee echt in een niche. Dat stelt ons  

in staat kwalitatief hoogwaardig en uniek onderzoek te 

leveren. Zoals in het door het SPRONG-programma 

gefinancierde project Performing Artists and Athlete 

Research Lab (PEARL). We werken samen met allerlei 

partners uit de kennisketen: we doen praktijkgericht, 

fundamenteel en toegepast onderzoek. We hebben een 

kernteam in huis en zoeken daar steeds buiten de deur  

de aanvullende expertise bij die we nodig hebben. Onze 

omgeving is heel enthousiast en wil graag samenwerken. 

Dat levert ontzettend veel creativiteit op. Elke dag ligt  

er wel een nieuw idee voor een onderzoek. We worden 

inmiddels ook benaderd door bijvoorbeeld universiteiten 

om deel te nemen in hún onderzoek. Ik zie veel kansen  

voor hogescholen om hun praktijkgericht onderzoek te 

versterken door in te zetten op een specifiek thema.  

Zo hoef je niet de concurrentie met elkaar aan te gaan  

en zoek je de verbinding op.”

Janine 
Stubbe
Lector Performing Arts Medicine bij Codarts Rotterdam
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Praktijkgericht onderzoek ontwikkelt zich tot een van de motoren achter  
de transitie naar een circulaire kenniseconomie. Door samen met overheden 
en maatschappelijke partners in gesprek te blijven en input te leveren bij 
strategie- en organisatieontwikkeling, draagt Regieorgaan SIA bij aan de 
vernieuwing van het stelsel van onderzoek, onderwijs en innovatie.

In deze strategische lijn legt Regieorgaan SIA de nadruk op zijn rol in  
de vernieuwing van het stelsel van onderzoek, onderwijs en innovatie.  
En op het verstrekken van informatie over dit stelsel aan derden.

Met het ‘Sectorplan hbo 2018’ en de NWA als bestuurlijke en maatschappelijke 
ankerpunten zet het regieorgaan zich in voor een sterkere positie van het 
praktijkgericht onderzoek in het kennisbestel. Voortdurend redenerend vanuit 
de visie op het praktijkgericht onderzoek van hogescholen: een positie 
nadrukkelijk in de regio, met als primaire ambitie om met kleinere organisaties 
(publiek en privaat) de verbinding aan te gaan als vanzelfsprekende partners 
in onderzoek.
• Samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de 

Vereniging Hogescholen zet het regieorgaan zich in om te komen tot  
een nationale strategie en kennisagenda voor praktijkgericht onderzoek 
tot 2030.

• Regieorgaan SIA heeft in het najaar van 2018 een adviesraad ingesteld. 
Hiermee is een bestuurlijk platform ingericht voor het gesprek over de 
instrumentenmix van het regieorgaan in relatie tot de ontwikkeling van 
het stelsel in de praktijk. De adviesraad vormt daarmee een permanent 
onderdeel van de kwaliteitscyclus van het regieorgaan.

Strategische lijn 4:
Vernieuwing van het stelsel van 
onderzoek, onderwijs en innovatie
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• Regieorgaan SIA blijft zich de komende jaren inzetten om informatie 
beschikbaar te stellen over het praktijkgericht onderzoek, en over de 
manier waarop deze informatie de beleidsontwikkeling ondersteunt.  
De informatie zal zo veel mogelijk passend bij de verschillende stake-
holders worden gepresenteerd. Een voorbeeld hiervan is de publicatie 
‘Atlas Onderzoek met impact’, die Regieorgaan SIA samen met de 
Vereniging Hogescholen heeft ontwikkeld.
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“Het praktijkgericht onderzoek van hogescholen is de 

kinderschoenen ontgroeid. Het is tijd voor de vernieuwing 

van het stelsel van onderzoek, onderwijs en innovatie.  

Ik zie hierin een belangrijke rol weggelegd voor Regie-

orgaan SIA, altijd in samenwerking met de Vereniging 

Hogescholen en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap. Vanuit onze eigen unieke positie geven we 

richting, en stellen ons tegelijkertijd dienstbaar op. We 

zetten de deur open voor vernieuwing. Onze financierings-

instrumenten moeten flexibel en dynamisch zijn en steeds 

passen bij de vraag van de omgeving. Maar behalve geld 

beschikbaar stellen en aanvragen beoordelen zie ik voor 

ons kansen om te werken aan een manier om doorwerking 

inzichtelijker te maken en te monitoren. Ook is het cruciaal 

voor de toekomst van praktijkgericht onderzoek dat partijen, 

zoals hogescholen, universiteiten en het mkb, elkaar weten 

te vinden. Regieorgaan SIA kan helpen verbinding te maken.  

Wij bouwen bruggen!”

Michaël  
van Straalen
Bestuursvoorzitter Regieorgaan SIA
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Over Regieorgaan SIA

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (kortweg: 
Regieorgaan SIA) startte op 1 januari 2014 als zelfstandig onderdeel 
van NWO. Dit op basis van een convenant, overeengekomen tussen 
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, NWO, 
Vereniging Hogescholen, VNO-NCW, MKB-Nederland, de Kamer 
van Koophandel, TNO en Novay. Het regieorgaan bouwt voort op 
de expertise en netwerken die zijn ontwikkeld door de Stichting 
Innovatie Alliantie (2003–2013).

Regieorgaan SIA heeft als missie om de doorwerking van het 
praktijk gericht onderzoek van hogescholen in de praktijk te vergroten, 
leidend tot een grotere maatschappelijke impact van het praktijk-
gericht onderzoek. Het regieorgaan kent subsidies toe en ontwikkelt 
programma’s vanuit de middelen die het ministerie van OCW en 
andere departementen beschikbaar stellen.

Het regieorgaan stimuleert de professionalisering, kwaliteits-
versterking en zelforganisatie van het praktijkgericht onderzoek 
van hogescholen. Dit met verschillende financieringsinstrumenten 
die inspelen op de verschillen in ontwikkelingsfase en oriëntatie  
van de hogescholen, onderzoeksgroepen en lectoren.

Het regieorgaan verkent kansen op samenwerking met overheden 
en maatschappelijke partijen. En zet zich in om programma’s te 
ontwikkelen die inspelen op maatschappelijke en economische 
uitdagingen en op de (onderzoeks)agenda’s van de hogescholen, 
topsectoren en de Nationale Wetenschapsagenda.

Als netwerkorganisatie ontwikkelt het regieorgaan zich tot landelijk 
platform voor de dialoog over de identiteit en doorontwikkeling van 
het praktijkgericht onderzoek. Inzet op het versterken en uitbreiden 
van het netwerk en op het ontwikkelen van nieuwe vormen van 
samenwerking hoort als vanzelfsprekend bij het soort organisatie 
dat Regieorgaan SIA is.



Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA 
Postbus 3021
3502 GA  Utrecht
telefoon (030) 633 14 56
regieorgaan-sia.nl

Oktober 2018


	Ruimte creëren - Strategie Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA 2019–2022
	Cloud Gate
	Ambitie 2019-2022
	Ruimte creëren
	Grenzen verleggen
	Hogescholen - Ruimte ontwikkelen en borgen
	De strategische onderzoeks-agenda van het hbo
	De Nationale Wetenschapsagenda  en het Sectorakkoord hbo 2018

	Regieorgaan SIA - Stimuleren en richten
	Strategische lijn 1: Perspectief voor onderzoekers  in het hbo
	Manon Bloemen

	Strategische lijn 2: Hoogwaardig onderzoek met doorwerking in onderwijs en praktijk
	Jaap van de Loosdrecht

	Strategische lijn 3: Versterken van de positie van praktijk-gericht onderzoek van hogescholen  in de
	Janine Stubbe

	Strategische lijn 4: Vernieuwing van het stelsel van onderzoek, onderwijs en innovatie
	Michaël van Straalen

	Over Regieorgaan SIA




