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Geachte leden van het College van Bestuur, geachte vertegenwoordigers van 
andere instellingen, geachte collega’s van NHTV, dames en heren, 
 
Innovatio ad astra 
NHTV profileert zich vandaag met de thematiek van vérgaande innovaties. De 
benoeming van een Rector Magnificus mag daar wel toe worden gerekend. Het 
initiatief steunt op de visie van NHTV en op een officieel advies van de door de 
Stichting Kennisontwikkeling SKO ingestelde evaluatiecommissie Lectoraten en 
Kenniskringen. 
Het is niet moeilijk om te zien dat NHTV een dynamische onderwijsinstelling is, met 
een palet aan bachelor en masteropleidingen binnen het brede domein van 
toerisme, vrije tijd, stedenbouw/logistiek en mobiliteit, hospitality en facility 
management en digital entertainment. En een instelling met een docentencorps met 
veel kwaliteit en potenties. Niet in de laatste plaats een zeer attractieve instelling. 
 
Voorkennis 
Sinds ruim een jaar ben ik als extern adviseur over onderzoek voor de Academie 
voor toerisme betrokken geweest bij deze onderwijsinstelling.  
Al eerder heb ik voor de NVAO de professionele Master Tourism Destination 
Management van NHTV mogen accrediteren en dus een kijkje achter de schermen 
kunnen nemen. Ook ben ik actief geweest, samen met dezelfde Academie voor 
toerisme, om met Wageningen Universiteit, waar ik tot eind 2008 hoogleraar was, 
een gezamenlijk wetenschappelijke Bacheloropleiding Tourism voor te bereiden, 
die naar het zich laat aanzien in september van start gaat.  
 
Dit alles vertel ik om duidelijk te maken dat NHTV, althans een deel daarvan, voor 
mij geen onbekend terrein was toen ik per 1 mei de functie aanvaardde van Rector 
Magnificus aan deze instelling.  
Inmiddels heb ik kennis kunnen nemen van een indrukwekkende verzameling 
interne beleidsnotities waarin nieuwe koersen voor de instelling worden uitgezet. En 
niet te vergeten, er is zoals ik heb kunnen bemerken, veel in gang gezet, zoals de 
instelling van lectoraten, kenniskringen en in het onderwijs de voorbereiding en 
uitvoering van wetenschappelijke bacheloropleidingen, en wetenschappelijke en 
professionele masterprogramma’s. De opgave ligt in een nieuwe verbinding van 
wetenschappelijke en praktijkgerichte kennisontwikkeling binnen de instelling, en 
kennisoverdracht. 
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Onderzoek als voorwaarde voor kwaliteit 
De belangrijkste opdracht die ik bij mijn benoeming heb meegekregen is om zorg te 
dragen voor een stevige inbedding van onderzoek in de zich snel ontwikkelende 
instelling. De uitbouw van wetenschappelijk onderzoek is daarbij een noodzakelijke 
voorwaarde bij het aanbieden van wetenschappelijke programma’s. Maar ook het 
praktijkonderzoek moet verder worden ongevuld. 
Hoewel er al het nodige is tot stand gebracht, denk maar aan de lectoraten en 
kenniskringen, is deze opdracht is niet helemaal zo eenvoudig, omdat het HBO nog 
een beperkte onderzoekstraditie kent. Ik wil graag een paar hoofdlijnen aan u 
voorleggen van wat ik meen dat moet gebeuren om aan deze opdracht goed gevolg 
te geven.  
 
Maar waarom is onderzoek binnen een HBO-instelling zo belangrijk aan het 
worden? Eigenlijk heel simpel: onderzoek maakt actieve kennisontwikkeling 
mogelijk. Betrokkenheid bij kennisontwikkeling is weer een voorwaarde voor 
kwaliteit van docenten, die kennis moeten overdragen. Niet te vergeten, deze 
kennisontwikkeling heeft bovendien grote maatschappelijke en economische  
betekenis. 
 
Deze voor de hand liggende constatering wordt op allerlei manieren uitgedragen in 
notities en studies die de HBO-raad in de afgelopen jaren heeft uitgebracht. Deze 
wordt nog eens onderschreven door het recent uitgebrachte rapport van de 
commissie Veerman, met de titel Differentiëren in drievoud; omwille van kwaliteit en 
verscheidenheid in het hoger onderwijs. Hierin worden universiteiten en HBO 
instellingen onder de loep genomen en pleit men o.a. voor een gerichte 
investeringsimpuls in onderzoek, ook bij het HBO. 
Iedereen lijkt het er over eens te zijn dat kwaliteit van het onderwijs in hoge mate 
afhankelijk is van versterking van actief onderzoek door docenten. In 2013 zal de 
Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek NHTV de maat nemen om te zien of 
NHTV kan waarborgen dat aan kwaliteitseisen voor onderzoek wordt voldaan. Daar 
komt nog bij dat vereist is dat bij het aanbieden van wetenschappelijke opleidingen, 
ook wetenschappelijk onderzoek gegarandeerd is. 
 
Bij de universiteiten is onderzoek altijd al een basistaak. Bij hogescholen niet, 
hoewel ze nu wel officieel internationaal Universities of Applied Sciences mogen 
heten. Sterker nog, ondanks de instelling van lectoraten sinds zo’n jaar of acht, 
wordt onderzoek als zodanig bij het HBO niet eens bekostigd.  
Toch stelt de HBO-raad in de meest recente notitie ‘Naar een duurzaam 
onderzoeksklimaat’ dat onderwijs en onderzoek als twee gelijkwaardige pijlers 
dienen te worden beschouwd. Maar het nieuwe bekostigingsmodel voor de 
rijksbijdrage voorziet daar niet in en leidt volgens de Bestuurlijke Werkgroep van de 
HBO-raad mogelijk zelfs tot een structurele daling. Het economische en politieke 
klimaat van nu – met een horizon van drastische overheidsbezuinigingen - belooft 
verder weinig goeds voor versterking van het HBO-kader, en we zijn nog zoekende 
naar een strohalm waaraan we ons zouden kunnen vastklampen. 
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Hier stuiten we dus op een onthutsende tegengesteldheid van dwingende wens en 
harde werkelijkheid. Inmiddels zijn er in Nederland aan de hogescholen ongeveer 
vierhonderdvijftig lectoren. Maar geld voor onderzoek, afgezien van geld voor hun 
(doorgaans parttime) aanstelling, is er eigenlijk nauwelijks. Toch omschrijft de HBO-
raad in het Brancheprotocol Kwaliteit Onderzoek de kwaliteitszorg als ‘het 
systematische en dynamische geheel van beleid, organisatie, procedures, 
processen, en middelen, gericht op het permanent handhaven en verhogen van de 
kwaliteit van het onderzoek binnen de hogeschool, door middel van cyclisch 
evalueren en verbeteren’. Dat is wel heel veel zorg omwille van een kasplantje 
onderzoek, een kasplantje met weinig voedingsbodem en nog fragiel stengeltje. 
Wat te doen? 
 
NHTV en kennisontwikkeling 
Het heeft weinig zin de onderzoeksambities op een laag pitje te houden tot er meer 
geld voor komt. Er zijn tenslotte al lectoren en kenniskringen.  
Wat kan NHTV al doen om in de eigen organisatie de condities voor onderzoek zo 
goed mogelijk te laten zijn? 
 
In mijn perspectief dient de kennnisontwikkeling bij NHTV direct aan te sluiten bij 
het palet van opleidingsprogramma’s en de daarbij vereiste kwaliteit van docenten. 
De programma’s omvatten professionele bacheloropleidingen, professionele 
masters, een academische master samen met Europese universiteiten, een pre-
master programma en sinds kort worden daarnaast een academische bachelor 
aangeboden op het terrein van vrije tijd en naar verwachting binnenkort een tweede 
voor internationaal toerisme. 
 
De kennisontwikkeling die daarbij hoort omvat een drieluik: te weten een 
wetenschappelijk conceptuele benadering, een wetenschappelijk 
praktijkgeoriënteerde en een toepassingsgerichte inzet. 
De vraag is welke medewerkers bij deze verschillende vormen van 
kennisontwikkeling moeten worden ingeschakeld. Een even belangrijke vraag is 
hoe deze verschillende typen onderzoek met elkaar kunnen worden verbonden. 
 
Uitgaande van het genoemde drieluik, conceptuele, toepassingsgerichte en strikt 
toepasbare kennisontwikkeling, wil ik vier verschillende kwalificaties of typen van 
docenten-onderzoekers onderscheiden.  
 
1) Ten eerste – maar niet in volgorde van belangrijkheid - degenen die in staat zijn 
en geacht mogen worden om zuiver wetenschappelijk onderzoek te doen. Hier ligt 
een uitdaging voor lectoren. Zij moeten dan in de gelegenheid zijn om op een 
niveau te publiceren dat ook aan assistent en associate professors wordt gesteld in 
de universiteiten. Hierbij kan het ook gaan om een promotieonderzoek. Of een 
samenwerkingsproject met een prestigieuze universiteit. Om hierin te functioneren 
is een niveau met een PhD-titel en een omvang van de aanstelling vergelijkbaar 
met universiteiten een noodzakelijke voorwaarde. 
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2) De tweede categorie wordt gevormd door degenen die praktijkgeoriënteerd 
onderzoek doen en zich verdiepen in de wetenschappelijke onderbouwing en 
houdbaarheid van praktijkgerichte kennis. Ook voor dit type onderzoek moet men 
voldoen aan dezelfde criteria als bij de universiteit: bij voorkeur gepromoveerd, 
minimaal 0,4 aanstelling voor onderzoek en de noodzaak tot publiceren op het 
vereiste niveau in wetenschappelijk, gerefereerde tijdschriften. Het zwaartepunt van 
de lectoren zal vooral hier liggen, maar ook een belangrijk deel van de kenniskring 
zal zich hiermee bezighouden. 
 
3) Het derde type onderzoeker doet zogeheten professioneel of beroepsgericht 
onderzoek, en houdt zich primair bezig met het verwerven van inzicht hoe bepaalde 
inzichten en kennis in de praktijk relevant en  bruikbaar zijn, ingezet kunnen worden 
voor en voldoen aan de kennisvraag uit de praktijk. Hier geldt dat resultaten van 
onderzoek vooral in vakliteratuur terecht komen en in andere praktische vormen 
van kennisoverdracht. Onderzoekstijd zal beperkter zijn dan bij de vorige categorie 
en sterk met onderwijs zijn vervlochten. 
 
4) De vierde categorie heeft een passievere rol, maar stelt zich steeds op de 
hoogte van ontwikkelingen in het werkveld en daarop gericht onderzoek. Het 
belang van onderzoek is hier nog steeds sterk, om actuele onderzoeksresultaten in 
het onderwijs te kunnen verwerken.  
De kern van mijn betoog is dat het sterke punt van NHTV ligt in de vervlechting van 
wetenschappelijk en praktijkonderzoek en in een hechte interne afstemming van 
onderwijs en onderzoek via verschillende rollen van betrokken medewerkers. Deze 
vier groepen moeten een continue en wederkerige stroom van kennis met elkaar 
onderhouden.  
 
Daarbij komt een dynamische kennisrelatie tussen onderzoek en de praktijk van 
beleid, ondernemers en maatschappelijke organisaties die niet alleen voeding krijgt 
uit kennisvragen van het – brede – werkveld, maar ook uit de kennisontwikkelingen 
in de meer academische onderzoekswereld. De instelling is strategisch ingebed 
tussen de wetenschapsontwikkeling bij de universiteiten en de feitelijke 
ontwikkelingen van het werkveld. Juist in het vinden en benutten van de 
verbindingen hiertussen ligt de kracht van de gedifferentieerde HBO-instelling, 
NHTV. Ik laat dit even met een simpel schema zien. 
 



 

 5

 
Uitgaande van de vier kennisrollen van de medewerkers worden alle docenten bij 
onderzoek betrokken. Maar, volwaardig in hun verschillende aard en 
complementair aan elkaar. Het is een centrale taak van lectoren om in de 
kenniskringen zowel een academisch klimaat te scheppen, als ook zorg te dragen 
voor een gebalanceerde uitwisseling tussen academische en professionele 
kennisontwikkeling. 
 
Toen ik in februari van dit jaar een inleiding mocht houden tijdens de jaarlijkse 
thematische onderwijsdag van NHTV, dit keer over het thema excellentie, heb ik 
drie stellingen in discussie gebracht: één over de noodzaak van onderzoek ten 
behoeve van een excellente NHTV, twee over het betrekken van alle docenten bij 
onderzoek, en drie over de noodzaak tot drastische herstructurering van de 
organisatie om voldoende onderzoek mogelijk te maken. Met de eerste stelling was 
iedereen het wel eens. Bij de tweede stelling had men duidelijk bedenkingen. Want, 
moesten docenten zonder affiniteit of talent voor onderzoek zich niet gewoon 
beperken tot lesgeven? Bij de derde stelling werd het wat stilletjes in de zaal. Op 
deze laatste stelling komt ik ook nog uitgebreid terug, zij het in mijn huidige rol in 
voorzichtigere bewoordingen dan toen. De reactie op de tweede stelling maakte 
aannemelijk dat onder de docenten mensen zijn die wel degelijk ambities hebben in 
de richting van een sterkere onderzoeksrol. Er gebeurt al van alles, maar het gaat 
nog veel verschillende kanten op. Maar er zijn er ook, die niet actief bij onderzoek 
zijn ingeschakeld, maar daar wel passief bij zijn betrokken. Dat kunnen overigens 
docenten zijn met uitstekende didactische kwaliteiten, excellent in staat om stof 
over te brengen en studenten te begeleiden. 
 
Met vier verschillende typen onderzoeksrollen van medewerkers zijn er 
verschillende toetsingsgronden en methoden om de kwaliteit van de 
kennisontwikkeling te toetsen en te evalueren.  

 Universiteiten   HBO instellingen  Werkveld 
 
 
 
 
 
Onderwijs Wetenschappelijk 

onderwijs 
 

Wetenschappelijk en 
beroepsonderwijs 

Wetenschappelijk en 
beroepsonderwijs 

Beroepsonderwijs 

Kennis Wetenschappelijke 
kennis 

Wetenschappelijke 
fundering 

Professionele kennis 
en toepassing 

Geactualiseerde 
professionele 
kennisoverdracht 

Onderzoeksrol Zuiver 
wetenschappelijk 
onderzoek 
 

Wetenschappelijk 
praktijk -georiënteerd 
onderzoek 

Beroepsgericht 
onderzoek 

Kennis update 
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Een manier om de wetenschappelijke kwaliteit te waarborgen is om de daarbij 
betrokken medewerkers zich te laten kwalificeren voor een KNAW erkende 
onderzoeksschool. Voor de meer op het beroepsveld gerichte onderzoekers zijn 
andere maatstaven te ontwikkelen, zoals beoordeling van resultaten door peers en 
klankbordgroepen uit de praktijk. Heel belangrijk zal zijn de aantoonbare interne 
samenhang tussen vormen van onderwijs en vormen van onderzoek, en de eigen 
rol tussen het universitaire en de praktijk-wereld.  
Wanneer men de recente notities van de HBO-raad leest, wordt er aan de 
ontwikkeling van kwaliteitscriteria zwaar getild. Ik denk: zeer terecht. Maar er wordt 
ook veel aan de instellingen overgelaten om deze criteria verder te ontwikkelen en 
concreet te maken. En vooralsnog is ook dat zeer terecht. 
 
Maar daarmee moet de meest cruciale vraag nog worden beantwoord: hoe kan die 
onderzoeksinzet en onderzoeksproductie effectief binnen de instelling worden 
vormgegeven?  
 
Opvang onderzoek in de organisatie 
Ik geef een paar richtingen aan, die voor NHTV zullen moeten worden uitgewerkt. 
Wat voor de hand ligt is na te gaan hoe lectoraten en daaraan gekoppelde 
kenniskringen, die sterk aangrenzend zijn, met elkaar zijn te verbinden in meer 
substantiële - of zo u wilt ‘robuuste’ - kennisgroepen. De capaciteit van 
kenniskringen rond één lector is te gering om een overtuigende omvang van 
productie te leveren. Ook zogeheten werkveld lectoren moeten in een groter 
verband worden ingeschaard. Bovendien is het logisch om meer docenten aan de 
kennisgroep te binden, nl. diegenen die zelf reële onderzoeksambities en –
potenties hebben en die in hun onderwijs met cruciale thema’s, concepten en 
instrumenten bezig zijn die vragen om kennisontwikkeling. De docenten, die niet 
actief aan onderzoek doen, maar hun krachten gebruiken voor gedegen onderwijs, 
zullen ertoe moeten worden gebracht om op geregelde tijden deel te nemen aan 
interne seminars om letterlijk ‘kennis te nemen’ van nieuwe inzichten, daarop te 
reageren en aldus deze weer in het onderwijs in te brengen. Zo ontstaat de 
gewenste dynamische relatie tussen onderzoek en onderwijs.  
 
Een dergelijke ‘innovatie’ betekent onherroepelijk een heroverweging van 
onderwijscapaciteit en onderwijstaken. Door inpassing van onderzoek in het 
onderwijs ontstaat energie voor de nieuwe ambities. In elke docent zijn aanstelling 
is een percentage tijd voor kennisontwikkeling en overige ondersteunende taken 
benoemd. Officieel bedraagt dit 20% van de aanstelling. Daar komt bij dat 
onderwijs niet alleen bestaat uit lesgeven en begeleiden van studenten, maar ook 
uit het ontwikkelen van materiaal, dus evenzeer gebruikmaken van het 
instituutsbrede onderzoekswerk. Het efficiënt inzetten van onderwijs voor 
onderzoeksverbonden taken zal heel wat voeten in de aarde hebben. Onderwijs is 
als een hongerige wolf, die aanvalt en verslindt wat hij tegenkomt (wie weet er niet 
wat er op de weg van Minsk naar Omsk kan gebeuren). Bovendien is onderwijs 
altijd een drang van de korte termijn, terwijl onderzoek tijd vergt over de langere 
termijn en eerder vraagt om ‘onthaasting’ en reflectie dan dat deze gedijt onder 
werkstress, wil het de benodigde creatieve krachten losmaken. Met mijn 
bescheiden kennis van NHTV weet ik dat docenten eerder bezwijken onder de 
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onderwijslast dan dat ze ruimte zien om aan kennisontwikkeling en onderzoek te 
doen. Het lijkt onontkoombaar, als men de onderzoekstaken op instellingsniveau 
serieus wil nemen, dat men kritisch, en creatief, gaat kijken of onderzoek goed kan 
worden ingepast in het onderwijsprogramma. Een oplossing lijkt mij ook niet erin 
gelegen om aan de krappe onderwijsmiddelen veel geld te onttrekken om daarmee 
het eigen onderzoek te financieren. Dat zet het onderwijs in feite alleen maar verder 
onder druk en bevordert een kloof tussen docenten die alleen lesgeven en mensen 
die voor onderzoek worden vrijgesteld. 
Daar komen nog twee aspecten bij: ten eerste moet ten behoeve van deze 
integratie een zeker samenhangend beeld uitgangspunt worden voor 
onderzoeksprioriteiten, kernvraagstukken dus voor onderwijs en voor toepassing. 
Ten tweede moeten studenten actief én gericht door docenten worden ingezet voor 
onderzoek rond deze kernthema’s. Dat laatste betekent een duidelijke 
programmering van afstudeeronderwerpen, gekoppeld aan het 
onderzoeksprogramma.  
 
Studenten kunnen ook effectief worden ingezet om de relatie met het werkveld 
hecht te maken. Eerder heb ik al eens voorgesteld om in het voortraject van de 
stages, waarmee studenten zich op de relevante buitenwereld moeten oriënteren, 
door hen een jaarlijks terugkerend veldwerkmonitor uit te laten voeren, in de vorm 
van een enquête en mogelijk gerichte vraaggesprekken met sleutelfiguren. Zo kan 
steeds jaarlijks worden achterhaald wat de belangrijke kennisvragen en problemen 
zijn in het werkveld. Dit mes snijdt aan twee kanten. De student raakt beter bewust 
van wat in het werkveld leeft, en de beroepswereld merkt dat NHTV er is en zich 
voor hun vraagstukken actief wil inzetten. 
 
Deze vorm van inhoudelijke en praktische organisatie hoeft niet een knellend 
keurslijf voor onderzoekers en studenten te zijn. Het gaat om een richtsnoer, waar 
gemotiveerd van kan worden afgeweken, want vernieuwing zit ‘m ook in het kijken 
naar waar nog geen duidelijk vraag bestaat of naar iets waar niet iedereen zomaar 
aan denkt. Wel is een meer samenhangende aanpak de enige manier om met 
elkaar gewicht in de schaal te leggen en elkaar te stimuleren en ondersteunen. 
Bovendien moet een dergelijke programmering per definitie dynamisch zijn om aan 
een snel veranderende wereld te zijn aangepast.  
 
Wanneer ruimte gemaakt kan worden in de onderwijstaken, en de verschillende 
rollen voor onderzoek – ik noemde er vier – zich uitkristalliseren, wordt het zaak om 
op het niveau van kennisgroepen en individuen inhoudelijke jaarafspraken te 
maken, die consistent worden opgenomen in resultaat- en ontwikkelingsgesprekken 
tussen leidinggevenden en medewerkers. NHTV kent nu al verschillende jaarlijkse 
rondes voor jaarwerkplannen, functioneringsgesprekken en beoordelings-
gesprekken. Het lijkt mij aanbevelenswaardig deze verschillende circuits ineen te 
schuiven en er een stimulerend instrument van te maken, waarin niet alleen 
concrete plannen worden geformuleerd, maar waarin ook gelegenheid is om door 
te nemen waarom bepaalde ambities wel of niet slagen. Dat is voor de medewerker 
goed, die merkt dat de leidinggevende direct betrokken is, en voor de organisatie is 
dit hoogst leerzaam. Omdat een nauwelijks op onderzoek gestoelde traditie moet 
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worden omgebogen naar een geïntegreerde onderzoek- en onderwijsinzet, zijn 
goed geprogrammeerde gesprekken onontbeerlijke steunpilaren. 
 
Plannen voor onderzoek kunnen op verschillende niveaus worden geprojecteerd, 
persoonlijk, in teams, of in consortia die NHTV overstijgen. Een recent, innovatief 
verschijnsel is een onderzoeksconsortium dat is samengesteld uit medewerkers 
van NHTV, Wageningen Universiteit en Universiteit Tilburg. In deze samenwerking, 
onder de naam Centre for Leisure and Tourism, wordt meer kritische massa 
gevormd, waarmee beter kan worden geprobeerd om grote opdrachten binnen te 
halen, dan wanneer men als kleine groep zich op de onderzoeksmarkt begeeft. De 
mogelijkheden voor opdrachtonderzoek brengen mij op het volgende punt dat ik 
aan de orde wil stellen: de financiering van onderzoek. 
 
Onderzoeksfinanciering 
Dat in de eerste geldstroom middelen voor onderzoek niet zijn meegenomen, heb ik 
al gememoreerd. Het heeft natuurlijk alles te maken met de geschiedenis van het 
HBO, maar niets met de beoogde toekomst. Het lijkt me duidelijk dat daarin iets 
moet veranderen. Krachten om dat teweeg te brengen moeten gezocht worden in 
de HBO-raad en de wijze waarop deze zich mengt in discussies over het 
onderscheid tussen universiteiten en HBO. Zeker ook in discussies over de 
toekomst van de studiefinanciering en het maatschappelijk belang dat gemoeid is 
met een HBO-onderwijs dat door onderzoek van meer kwaliteit wordt voorzien. 
Gesteund door het rapport Veerman, zal men meer en meer diversiteit in het HBO 
tegenkomen, die de grondvesten van het zogeheten binaire stelsel raakt. Maar het 
is nog onbegrijpelijk dat voor de wetenschappelijke opleidingen die in de boezem 
van NHTV ontstaan en worden toegestaan niet direct al de rijksbekostiging voor de 
noodzakelijke daarmee verbonden onderzoekscapaciteit wordt geleverd om de 
kwaliteit te garanderen, zoals het geval is bij de universiteiten.  
Er zal een politieke heroverweging van het hoger onderwijs moeten komen, die 
mede gebaseerd is op het maatschappelijk en economisch rendement van 
gedifferentieerd HBO onderwijs. Voor wat dit rendement betreft, verwijs ik naar het 
spraakmakende onderzoek van de universiteit van Maastricht waarin berekend 
werd dat elke euro investering in het HBO een drievoudig rendement oplevert. 
 
Blijft de vraag wat voor financiële alternatieven er verder nog zijn. Voor het HBO is 
nu het RAAK-Programma in het leven geroepen, met geld van OCW voor 
financiering van kenniscirculatie tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven, een 
initiatief van MKB-Nederland, VNO-NCW, HBO-raad, TNO, Novay en Syntens met 
zo’n 67  miljoen euro te vergeven voor de komende vier jaar. Maar de HBO-wereld 
omvat 40 onderwijsinstellingen en zo’n 450 lectoren, wat per onderzoeksgroep een 
niet onbelangrijke impuls kan betekenen, maar geen structurele basis is om de 
alom geuite onderzoeksambities waar te maken. Ook hebben niet alle hogescholen 
van de RAAK regeling kunnen profiteren. Ook NHTV heeft niet optimaal hiervan 
gebruik gemaakt. 
Overigens geen kwaad woord over RAAK, want bij de projectbeoordeling wordt 
goed gelet op de relatie tussen instelling en werkveld. En, er loopt voor NHTV al 
een gehonoreerd project Vitale Logistiek en zojuist is een project goedgekeurd van 
bijna 7 ton voor ‘user experiences in virtuele werelden’. 
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Opdrachtonderzoek klinkt als een geschikt redmiddel bij onderzoeksambities 
zonder voldoende financiering uit de eigen organisatie. Opdrachtonderzoek brengt 
geld binnen, waarmee capaciteit kan worden gefinancierd. In de praktijk blijkt dit 
nog niet zomaar een veelbelovend perspectief. De lectoren en hun kenniskringen 
zijn in de afgelopen jaren meer op het vinkentouw gaan zitten om opdrachten 
binnen te halen, deels uit vrees dat de eigen bekostigingsbron, de zogeheten SKO 
gelden, zou opdrogen. De meeste opdrachten waren kleinschalig en zeer divers 
van aard. Het negatieve effect daarvan was eerder een versnippering en 
ongewenste diversiteit aan onderzoek, dan een solide opbouw van onderzoek en 
voldoende consistentie tussen de projecten. Alleen die projecten zijn eigenlijk 
interessant wanneer die zoveel geld opleveren dat daarmee de onderzoeksgroep 
aanmerkelijk kan worden uitgebreid en aan de eigen onderzoeksthema’s meer 
menskracht kan worden verbonden. Een grote onderzoeksgroep kan zich makkelijk 
een betere interne taakverdeling en dus gerichtheid op zich verschillende 
onderwerpen veroorloven dan een kleine. 
 
Het is van groot belang voor de nabije toekomst de banden met het werkveld goed 
aan te halen en te proberen acquisitie te concentreren op centrale 
onderzoeksthema’s, die voor werkveld en NHTV beide prioriteit hebben. Ik heb al 
gewezen op de mogelijkheid van een jaarlijkse monitor voor kennisvragen in het 
werkveld. Wanneer in de relatie met het werkveld meer structuur kan worden 
gebracht, ligt het voor de hand om bij de overheid daarvoor weer gerichte subsidies 
aan te vragen. Nu dreigt toch een grote mate van ad hoc beleid in het zoeken van 
opdrachten en het kiezen van onderwerpen voor onderzoek. Ook voor een 
subsidiërende overheid moeten een sterke onderzoeksstructuur en programmering 
in Breda veel overtuigender overkomen. 
 
 
 
Tot slot: tussen welke sterren zitten de innovaties 
De conclusie van dit alles kan niet anders zijn dan dat een instelling als NHTV niet 
mag verwachten dat op afzienbare termijn extra middelen ergens vandaan komen 
om aan de ambitie en noodzaak van kwaliteitsverhoging door middel van 
onderzoek te voldoen. Het antwoord ligt voorlopig in het in gang zetten van 
herbezinning op de eigen organisatie: kortom onderzoek plaatsen in een proces 
van zinvolle veranderingen. De vraag is waar zich de sterren bevinden waarop de 
innovatio ad astra zich dient te richten. Iedereen weet dat er veel sterrenstelsels 
zijn, het heelal uitdijt en er mogelijk parallelle universa zijn. Het aardige van 
innovaties is dat ze meestal niet uit de lucht komen vallen, maar ontleend worden 
aan zaken die eigenlijk al aanwezig zijn.  
Microbiologen weten dat men net zo goed ergens op kan inzoomen om een 
onbekend universum te vinden in plaats van zichzelf de ruimte in te schieten.  
 
De dynamiek van NHTV moet volgens mij voorlopig even meer worden 
geconcentreerd op het benutten van eigen potenties dan op aangaan van allerlei 
nieuwe externe allianties. Ambities mogen niet vrijblijvend zijn, dus moet er focus 
worden aangebracht en er moeten keuzes worden gemaakt. Dat betekent niet dat 
er afbreuk hoeft te worden gedaan aan de drie belangrijkste huidige speerpunten in 
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het beleid van de instelling, te weten internationalisering, academisering en 
excellentie. In tegendeel. Internationale contacten moeten selectief zijn en 
functioneel blijken voor de intern op gang gebrachte kennisontwikkeling. Er moet 
worden opgemerkt dat om samen te werken in onderzoeksverband er grote 
interesse en bereidheid is van topuniversiteiten, zoals Pennsylvania State 
University en universiteiten in UNWTO verband. We kunnen dus selectief zijn.  
Academisering is een deel, zij het een belangrijk deel, van de benodigde innovatie 
die zich uit in nieuwe opleidingen en zich concentreert op integratie van 
academisch denken en toegepast werken, en op de verbinding van de instelling 
met de beroepspraktijk enerzijds en wetenschappelijke instellingen anderzijds.  
Een effectieve afstemming van onderzoek en onderwijs via de vier verschillende 
onderwijsrollen levert de basis voor excellentie op elk niveau, waarmee NHTV haar 
positie profileert en versterkt. Zo zullen de beleidsspeerpunten een consistente, 
gemeenschappelijke basis krijgen. 
 
De grote uitdaging zal dan zijn om de voorgestelde innovaties in de organisatie op 
gang te brengen, zonder dat dit de zoveelste belasting wordt van het toch al onder 
hoge druk staande dagelijkse programma. In een aantal gevallen zal het eerder 
gaan om opschonen van een teveel aan initiatieven, dan van ‘nog meer’ van de 
organisatie vergen. 
Veranderingen roepen altijd weerstanden op, soms terecht of tenminste begrijpelijk. 
Ik hoop dat met mijn perspectief, dat nog slechts op hoofdlijnen is, vooral een beter, 
slimmer gebruik gemaakt kan worden van het bestaande. Veel hangt af van 
efficiënte communicatie om inhoudelijke verbindingen te maken waar die nodig zijn. 
Om nog terug te komen op mijn drie stellingen, ‘onderzoek moet, er is een rol voor 
alle docenten in onderzoek, en last but not least de realisering vereist een 
heroriëntatie van de organisatie’ ik hoop aannemelijk gemaakt te hebben dat voor 
alle drie de stellingen een bevestigend en genuanceerd antwoord gegeven is. Ik 
hoop ook dat wanneer de interne structuur daarvoor is geoptimaliseerd, dat de 
verantwoordelijke overheden uiteindelijk ernst maken met het bekostigen van 
onderzoek als een aan onderwijs gelijkwaardige pijler. 
 
Ik begon mijn rede met te stellen dat NHTV een attractieve en dynamische 
instelling is. Omdat ik, zoals ik daarna aangaf al een tijd NHTV heb mogen 
gadeslaan, is mijn gevoel dat veel ambities kunnen worden gerealiseerd niet 
ingegeven door onwetendheid en wishful thinking. ‘Innovatio ad astra’ richt zich op 
bereikbare sterren.  
Het is goed om te zien dat er recent adequate stafafdelingen in het leven zijn 
geroepen om dit proces te ondersteunen. Ik merk bovendien een positieve houding 
op bij velen en een overtuiging dat er iets – nogal iets – zal moeten en gaan 
veranderen. 
 
Ik verheug me op de samenwerking met zoveel nieuwe collega’s, voor een groot 
deel al bekend, voor een deel nog onbekend, en wil graag besluiten de hoop en 
verwachting uit te spreken dat onderzoek een blijvende structurele en stimulerende 
inbedding kan vinden in deze instelling.  


