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Lectoren en corporaties

• Wat zijn lectoren?

• Wat doen lectoren?

• Wat kunnen lectoren en corporaties voor elkaar betekenen?

• Voorbeeld: het lectoraat maatschappelijk werk

• Visie op samenwerking van Margaret Zeeman van Jutphaas Wonen



Wat zijn lectoren?

• Lectoren zijn senioronderzoekers die werken op een hogeschool

• Lectoraten bestaan vanaf 2003 en zijn onderdeel van het plan om 

hogescholen en universiteiten naar elkaar toe te laten groeien en zo 

internationaal beter aan te sluiten

• Lectoren staan aan het hoofd van een ‘kenniskring’. Dat is een 

groep (docent)onderzoekers die met elkaar invulling geven aan de

onderzoekstaak van hogescholen

• Lectoren vervullen een verbindende rol tussen theorie en 

beroepspraktijk



Vijf functies van een lectoraat

Vijf functies van een lectoraat

• Inbreng actuele kennis in curriculum van de opleiding

• Bijdrage aan ontwikkeling docenten 

• actuele kennis

• carrière ontwikkeling als onderzoeker

• Kennisontwikkeling rondom vastgesteld thema (lectoraatsopdracht)

• Consultatiefunctie naar het veld (aangenomen onderzoek / advies)

• Participeren in internationale netwerken
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Wat kunnen lectoren en corporaties samen?

• Samenwerken:

• in onderzoek

• In methodiekontwikkeling

• bij scholingsvragen van corporatiemedewerkers

• bij stages

• Lectoraten kunnen:

• Helpen bij het formuleren van onderzoeksvragen

• Onderzoek uitvoeren in opdracht van de corporatie

• Samen onderzoek uitvoeren / nieuwe methodieken ontwikkelen 

• Verbindingen leggen met de Hogeschool

• Corporaties kunnen:

• Bijdragen aan expliciteren van praktijkkennis en -vragen



Hogeschool INHolland

Zoeken naar ‘de juiste match’

• Lectoren hebben allemaal hun eigen onderzoeksthema. Informatie:

• ‘Platform lectoren zorg en welzijn’. www.lectorenzorgenwelzijn.nl

• ‘Forum’ verenigt alle lectoraten (ruim 450). www.lectoren.nl

• Veel lectoraten werken regionaal: vanuit eigen Hogeschool met 

organisaties die in betreffende regio gesitueerd zijn

• Beperking: uw thema’s matchen niet met lokaal aanwezige 

lectora(a)t(en) 

• Lectoren werken regelmatig samen met meerdere Hogescholen / 

lectoraten



Hogeschool INHolland

Het lectoraat maatschappelijk werk

• Gesitueerd bij Hogeschool Inholland: hele randstad

• Lector verbonden aan kennisinstituut MOVISIE: landelijk 

• Professionaliseren van sociale professionals (HBO-MWD, SPH, CMV)

• Professionaliseren van uitvoeringspraktijken. Streven naar: 

• Vroegtijdig, licht en gericht interveniëren

• Simpele samenwerkingsmodellen

• Passende methoden (krachtgerichte zorg, zelfregie versterken, 

sociaal netwerkmethodiek, materiële dienstverlening)

• Weg van complexe oplossingen als extra regie, afstemming, coördinatie 

en deeloplossingen !



Hogeschool INHolland

Voorbeelden vanuit Inholland / lectoraat mw

Project 1.

• Leerwerkplaats samen met opleidingen (mbo / hbo), 

welzijnsorganisaties en corporaties om betrokkenheid van 

bewoners bij leefomgeving te stimuleren (interventies inzetten –met 

studenten en corporatiemedewerkers-, monitoren, evalueren)

Project 2.

• Vroegsignalering, materiële voorzieningencheck, werkwijze bij 

doorverwijzen vanuit corporaties verder professionaliseren (wat,

hoe en met wie?)

Programma

• Opzetten landelijk programma ‘sociaal werk in de wijk’



Hogeschool INHolland

Margot.Scholte@inholland.nl


