
Wat zijn voor docenten de voordelen
 om bij een lectoraat te werken?

Hoe betrekken we ze bij lectoraten?

Lectoraten <==> Onderwijs
Hoe worden ze verliefd?

Het aanbieden van onderwijsopdrachten
& studenten verbreding geven over toekomstmogelijkheden

Afstuderen Stages Overige
onderwijsopdrachten

Prinor

Curriculumvernieuwing

Ontwikkelen
nieuwe minoren

Vernieuwing van modules met cases 
en opdrachten uit lectoraatsprojecten

Gastlessen/Lezingen
van externe partijen uit onderzoeksprojecten

Door lector
gegeven
lessen Docent (onderzoekers)

Mogelijkheid om eigen praktijkvoorbeelden 
te gebruiken in onderwijs

Mogelijkheid tot Professionalisering

Hoe vind je de juiste docent voor
een lectoraatsonderzoek?

Werkdrukvermindering docenten? Op welke wijze kunnen lectoraten
docenten ondersteunen/ontlasten in

hun werkzaamheden?

Meer loon?

Hoe kunnen we in de toekomst
projecten beginnen waar het

onderwijs direct bij wordt betrokken?

Hoe organiseren we dat lectoraten en docenten gezamenlijk 
onderwijsopdrachten ontwikkelen die kwalitatief hoog zijn, 

voldoen aan opleidingseisen en de studenten bereiken?

Ontwikkelen
Onderwijsopdrachten

Lectoraten volgens duidelijke
structuur opdrachten laten formuleren 
voor het onderwijs. Welke structuur?

Gezamenlijk met
docenten/onderwijs Verzamelen/Wegzetten

praktijkopdrachten

Digitaal
informatieplatform voor studenten

Systeem waar alle
opdrachten binnenkomen

Vitrine voor
wegzetten van

opdrachten

Wie zijn hier
verantwoordelijk

voor?

Uitwerken/uitvoering praktijkopdrachten

Afstemmen met eisen
van opleiding

Goede communicatie
lectoraten/begeleiding/werkveld en student

Archiveren van
onderzoeksresultaten

Hoe organiseren we dat lectoraatsprojecten 
een rol krijgen in het curriculum ?

Besprekingen tussen docenten &
lectoraat over mogelijkheden

Welke docenten hebben
ruimte in hun modules?

Welke onderwijsopdrachten in het curriculum
zijn niet meer actueel?

Hoe kunnen we in de toekomst
projecten beginnen waar het

onderwijs al vroegtijdig bij betrokken wordt?

Welke docent zou onderzoek willen
doen die vervolgens toepasbaar is

in het onderwijs?

Waar komen uren vandaan om de
verbinding op te zetten?

Overzicht raakvlakken
lectoraat - curriculum

Overzicht Lectoraat

Thema's
Analyseren op

raakvlakken/overeenkomsten

Projecten

Overzicht curriculum

Competenties
Inhoudelijk

Hoe organiseren we dat lectoren en docenten 
elkaar helpen en iedereen er beter van wordt?

Docenten op een bepaalde
manier de voordelen van een
lectoraat kunnen laten zien

Overzicht van
kenniskringleden


