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Voor dit handboek is samengewerkt met het Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam (KZHR) 

en de lectoraten en opleidingen in het cluster zorg en welzijn van Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Het KZHR  

is onder leiding van lector dr. AnneLoes van Staa in een eerder stadium al begonnen met de ontwikkeling van 

een vergelijkbaar handboek. Enkele onderdelen van onze LibGuides leunen sterk op het Rotterdamse handboek. 

Het stappenplan voor de voorbereiding en uitvoering van onderzoeksprojecten is voor een belangrijk deel 

gebaseerd op een door de HAN ontwikkelde checklist voor afstudeerprojecten in hun bacheloropleidingen. We 

zijn onze collega’s van KZHR en HAN zeer erkentelijk voor de samenwerking.   

 

Het voorliggende handboek zal regelmatig worden aangepast, op geleide van interne en externe ontwikkelingen, 
maar vooral ook door de verwerking van opmerkingen en suggesties van studenten, docenten en docent-
onderzoekers. Deze zijn van harte welkom en kunnen worden doorgegeven aan de werkgroep. 
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1 Inleiding 

In de afgelopen 15 jaar heeft het praktijkgerichte onderzoek aan hogescholen een zichtbare plek verworven, zo 
ook bij Zuyd Hogeschool (“Zuyd”). Bij Zuyd zijn inmiddels zo’n 30 lectoraten ingesteld, waarvan 6 bij de 
Gezondheidszorgacademies. De kwaliteitszorg m.b.t. onderzoek in lectoraten is ingebed in de reguliere P&C 
cyclus van Zuyd. 
Het is o.i. een goed moment om de huidige kwaliteitszorg te toetsen aan recente ontwikkelingen in 
gedragscodes, kwaliteitscriteria en wettelijke regels voor wetenschappelijk onderzoek. Daar is dit handboek voor 
bedoeld. Na een toelichting op deze ontwikkelingen in hoofdstuk 2, wordt in hoofdstuk 3 geschetst hoe de 
kwaliteitszorg op academieniveau is geborgd. In hoofdstuk 4 wordt de kwaliteitszorg op projectniveau 
beschreven. Op dit projectniveau is gekozen voor een handzame benadering: het verwijst naar een stappenplan 
voor studenten, docent-onderzoekers en begeleiders van onderzoeksprojecten met aandachtspunten voor de 
verschillende onderzoekstappen. Nadere informatie over deze aandachtspunten (denk o.a. aan METC 
procedures en veilige opslag van data) is opgenomen in LibGuides in de webomgeving van Zuyd Bibliotheek. 

Dit kwaliteitshandboek is relevant voor iedereen binnen de Gezondheidszorgacademies van Zuyd die betrokken 
is bij onderzoek (studenten, docenten, docent-onderzoekers, etc.) en het heeft betrekking op ieder onderzoek 
dat plaatsvindt, ongeacht de omvang en duur. De implementatie ervan houdt uiteraard wel rekening met de 
verschillende doelgroepen. Zo worden studenten alleen geïnformeerd en geïnstrueerd t.a.v. de kwaliteitszorg 
op projectniveau. 

2 Praktijkgericht onderzoek op hogescholen 

2.1 Onderzoek bij hogescholen 

Hogescholen in Nederland verrichten praktijkgericht onderzoek: onderzoek dat is geworteld in de 
beroepspraktijk en bijdraagt aan de verbetering en innovatie van die beroepspraktijk, het onderwijs en het 
kennisdomein. Deze taak is wettelijk vastgelegd (artikel 1.3.2. Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk 
Onderzoek). Het doen van onderzoek op hogescholen is betrekkelijk nieuw. Het heeft een forse impuls gekregen 
door de introductie van lectoraten in 2001. Inmiddels is een groot aantal initiatieven genomen om het onderzoek 
goed te verankeren in de hbo-instellingen en om de kwaliteit van het onderzoek te verhogen en te borgen. Een 
voorbeeld hiervan is het document Kenmerken, randvoorwaarden en criteria van praktijkgericht zorgonderzoek 
(HBO-Raad & ZonMw, 2011). Sinds 2018 bestaat er een brede gedragscode voor wetenschapsbeoefening 
(opvolger van o.a. de Gedragscode voor het voorbereiden en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek (HBO-
Raad, 2010)). Hierin wordt gewenst gedrag van onderzoekers, docenten en studenten van hogescholen (vanaf 
nu ‘onderzoekers’ genoemd) bij het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek beschreven. Dit gewenste gedrag 
draagt uiteindelijk bij aan een hogere kwaliteit van het eindproduct. De Gedragscode geeft een algemeen kader 
voor het integer en verantwoord onderzoeken door onderzoekers, maar moet wel vertaald worden naar 
praktische richtlijnen voor het handelen in de praktijk tijdens alle onderzoeksfasen. Per oktober 2018 is een 
herziene versie van een bredere gedragscode voor wetenschapsbeoefening in werking getreden, waar het 
bestuur van de Vereniging Hogescholen samen met o.a. VSNU en KNAW opdracht heeft gegeven, de 
“Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit”. Zuyd onderschrijft deze gedragscode. 

In 2015 is het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO) 2016-2022: kwaliteitszorgstelsel praktijkgericht 
onderzoek hogescholen verschenen (Vereniging Hogescholen, 2015). Het BKO beschrijft: (a) de doelstellingen en 
opzet van de externe visitaties van de onderzoekseenheden van de hogescholen (bv. lectoraten, 
onderzoeksgroepen of kenniscentra), (b) de Commissie Evaluatie Kwaliteit Onderzoek die toezicht houdt op de 

https://bibliotheek.zuyd.nl/praktijkgericht-onderzoek/libguides
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uitvoering van het protocol en (c) de landelijke monitor waarmee de kwantitatieve ontwikkelingen van het 
praktijkgericht onderzoek wordt beschreven. Het BKO legt daarmee de basis voor een landelijk kwaliteitszorg-
stelsel ten behoeve van het praktijkgerichte onderzoek aan hogescholen. Hogescholen maken een zes-jaarlijkse 
planning van de onderzoeksvisitaties van hun onderzoekseenheden. 
 
Aansluitend op het BKO 2016-2022 heeft een werkgroep van de Vereniging Hogescholen een advies uitgebracht 
over kwaliteitscriteria voor praktijkgericht onderzoek. Het Advies Werkgroep Kwaliteit van Praktijkgericht 
Onderzoek en het Lectoraat (Werkgroep KPO) verduidelijkt de BKO kwaliteitsstandaarden 2 en vooral ook 3: “Het 
onderzoek van de onderzoekseenheid voldoet aan de standaarden die in het vakgebied gelden voor het doen 
van onderzoek”. Tevens worden in het advies (minimale) kwaliteitscriteria geformuleerd voor de lector, het 
lectoraat of de onderzoekseenheid en voor de onderzoeksondersteuning. 
 
Naast de hierboven genoemde (algemeen aanvaarde) gedragscodes, kwaliteitsstandaarden en –criteria, zijn voor 
praktijkgericht onderzoek ook de vigerende internationale kwaliteitscriteria en nationale wettelijke regels voor 
wetenschappelijk onderzoek van belang. Dit geldt met name als het gaat om mensgebonden onderzoek. Zo geldt 
in Nederland onder meer de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO). Deze wet is 
gebaseerd op verschillende internationale codes en richtlijnen, waaronder de Good Clinical Practice (1975) en 
de richtlijnen van de Councils for International Organizations of Medical Sciences (1982). Voor zover van 
toepassing zal ook praktijkgericht onderzoek van hogescholen zich aan deze (wettelijke) kwaliteitsregels moeten 
houden. 
 
Mede naar aanleiding van het verschijnen van de hierboven genoemde Gedragscode, het BKO en het advies van 
de Werkgroep KPO heeft Zuyd Hogeschool in maart 2017 de nota Kwaliteit en Kwaliteitszorg Onderzoek bij Zuyd 
gepubliceerd. De laatst genoemde nota geeft op het niveau van Zuyd Hogeschool (“Zuyd” in het vervolg) weer 
hoe aan de Gedragscode, het BKO en het advies van de Werkgroep KPO invulling wordt gegeven. De academies 
van Zuyd worden geacht om zich aan dit hogeschool brede kwaliteitsbeleid te houden en dit beleid op academie- 
en projectniveau verder inhoud en vorm te geven. 
 

2.2 Doel van dit kwaliteitshandboek 

Dit kwaliteitshandboek beoogt voorwaarden te scheppen opdat de kwaliteit van al het praktijkgericht onderzoek 
in de Gezondheidszorgacademies van Zuyd is geborgd in overeenstemming met de Nota Kwaliteit en 
Kwaliteitszorg bij Zuyd en daarmee met: 

(a) de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit (2018); 
(b) het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO) 2016-2022; 
(c) de aanbevelingen van de Werkgroep Kwaliteit van Praktijkgericht Onderzoek en het Lectoraat 

(Werkgroep KPO) 2016. 
 
Om dit doel te bereiken wordt in dit handboek: 

(1) op academieniveau beschreven hoe de hierboven genoemde BKO-standaarden en KPO-aanbevelingen 
invulling krijgen (hoofdstuk 3); 

(2) op projectniveau handvaten geboden aan onderzoekers voor het borgen van de kwaliteit van hun 
onderzoek (stappenplan dat in hoofdstuk 4 wordt benoemd en de daaraan gekoppelde LibGuides).  

 
Beide onderdelen in het handboek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en daarmee relevant voor iedereen 
die bij onderzoek betrokken is. De kwaliteit van een afzonderlijk onderzoeksproject is bijvoorbeeld mede 
afhankelijk van goede organisatorische en personele randvoorwaarden. Dit handboek heeft betrekking op ieder 
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onderzoek dat bij de Gezondheidszorgacademies plaatsvindt, zowel in het onderwijs (m.n. afstudeerprojecten 
van bachelor en masteropleidingen) als in lectoraten. 
 
Ondanks het ‘integrale karakter’ van het handboek en de verplichting voor alle onderzoekers om de beschreven 
zaken na te leven, hoeft niet iedere onderzoeker alle details te kennen van beide handboek-onderdelen. Ietwat 
globaal is (1) vooral van belang voor degenen die (ook) beleidsmatig bij onderzoek betrokken zijn en (2) voor 
iedereen die betrokken is bij de opzet en uitvoering van concrete onderzoeksprojecten. Bij de verspreiding en 
bespreking van de informatie in het handboek wordt daarmee rekening gehouden. Zo ontvangen studenten of 
medewerkers die voor korte tijd participeren in onderzoek alleen onderdeel (2), terwijl lectoren, teamleiders en 
hoofddocenten het gehele handboek ontvangen. 
 
Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat iedereen zich houdt aan de gedragscodes en richtlijnen in dit handboek.  
Kwalitatief goed onderzoek doen is veel meer dan het volgen en afvinken van voorschriften. Het is vooral ook 

het bijdragen aan een cultuur waarin we van elkaar kunnen leren en waarin we elkaar durven aanspreken, opdat 

het onderzoek dat we doen daadwerkelijk bijdraagt aan verbetering van onderwijs en de  beroepspraktijk. Met 

het oog op dit lerende aspect wordt zowel met interne als externe partners een systeem van interne en externe 

audits opgezet. Het streven is om in 2020 een start te maken met de uitvoering van audits. 

3 Borging onderzoekskwaliteit op academieniveau  

3.1 Invulling kwaliteitsstandaarden BKO 2016-2022 

Hieronder wordt per kwaliteitsstandaard BKO 2016-2022 aangegeven hoe deze op academieniveau is ingevuld. 
Waar mogelijk worden daarbij meteen de met de standaarden samenhangende aanbevelingen van de werkgroep 
KPO meegenomen. In § 3.2 wordt vervolgens ingegaan op enkele andere aanbevelingen van de werkgroep.  
 
Aangezien de Gezondheidszorgacademies de lat hoog leggen, zijn de BKO standaarden zodanig ingevuld dat 
hiermee zo veel mogelijk goede tot excellente kwaliteit kan worden gerealiseerd (zie § 7.2 “Handreiking m.b.t. 
de normeringen standaarden visitatie” in het BKO 2016-2022). 
 
Standaard 1 
De onderzoekseenheid heeft een relevant, ambitieus en uitdagend onderzoeksprofiel en een onderzoeks-
programma met bijbehorende doelen die zijn geoperationaliseerd in een aantal indicatoren. 
 
Invulling van deze standaard bij de Gezondheidszorgacademies 
Onderzoek bij de Gezondheidszorgacademies wordt uitgevoerd in lectoraten en opleidingen (laatste in de vorm 
van (afstudeer)opdrachten van studenten, deels in samenwerking met de lectoraten). Een lectoraat is een 
onderzoekseenheid die onder leiding van een lector staat en onderzoek doet naar een speciaal onderwerp. Bij 
de start van een lectoraat wordt door de lector een meerjarig lectoraatsplan opgesteld waarin onderzoeksprofiel, 
-programma, -doelen en -indicatoren van het lectoraat en de daarvoor benodigde middelen staan beschreven. 
In het lectoraatsplan wordt ook aangegeven hoe wordt samengewerkt met interne en externe stakeholders 
binnen Zuyd, het werkveld en de kennisketen. 
 
Onderzoeksprofiel, -programma, -doelen en -indicatoren van een lectoraat bij de Gezondheidszorgacademies 
voldoen aan de volgende criteria: 

- ze zijn helder verwoord voor de doelgroepen en vertonen een transparante en goede samenhang; 
- ze sluiten op uitstekende wijze aan op de algemene missie en doelen van de hogeschool en zijn concreet 

en op heldere wijze  gerelateerd aan het onderwijs, de (regionale) beroepspraktijk en actuele 
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(wetenschappelijke) inzichten; ze worden gezien als essentieel voor de missie en doelen van de 
hogeschool en voor de ontwikkeling van het onderwijs, de beroepspraktijk en het betreffende 
kennisdomein; 

- ze zijn volgens interne en externe stakeholders ambitieus en uitdagend, en zijn eveneens als haalbaar te 
karakteriseren; 

- ze bieden een uitstekende sturing aan de uitvoering van het onderzoek; 
- ze zijn intern en extern breed bekend en kunnen rekenen op aantoonbaar intern en extern draagvlak; ze 

worden erkend als uiterst relevant. 
 
Standaard 2 
De wijze waarop de eenheid is georganiseerd, de inzet van mensen en middelen en de interne en externe 
samenwerkingsverbanden, netwerken en relaties maken de realisatie van het onderzoeksprofiel mogelijk. 
 
Aanvullend op deze standaard heeft de Werkgroep KPO meer specifiek gewezen op het belang van goede 
randvoorwaarden voor praktijkgericht onderzoek, zoals een stevige basisfinanciering voor de onderzoeksfunctie 
binnen de hogeschool, voldoende ondersteunende faciliteiten (o.a. toegang tot wetenschappelijke bronnen, 
ondersteuning bij aanvragen van subsidies, en ondersteuning bij ICT en datamanagement). Ook benoemt de 
Werkgroep het belang om de relatie met het beroepenveld en het onderwijs te borgen in de onderzoekseenheid. 
Tot slot dient er een evenwichtig functiehuis te zijn waarin onderzoek, onderwijs en management in balans zijn 
gerepresenteerd, evenals een beleid gericht op (interne en externe) promovendi. 
 
Invulling van deze standaard en aanvullende aanbevelingen bij de Gezondheidszorgacademies 
Zuyd streeft naar een Zuyd brede verbinding tussen onderwijs en onderzoek. Om te zorgen voor deze brede 
aansluiting en om elke student de mogelijkheid te bieden onderzoeksvaardigheden op te doen besteedt iedere 
academie aandacht aan onderzoek. Aan de academies zijn lectoraten gekoppeld. De Gezondheidszorgacademies 
hebben 6 lectoraten (en 3 bijzonder lectoraten), die in onderlinge samenwerking zorgdragen voor 
professionalisering van studenten en docenten, en de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en 
beroepspraktijk. Bij een bijzonder lectoraat draagt een externe partij gedurende een afgesproken periode bij aan 
de financiering van een lectoraat. De academiedirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor de realisatie van 
onderwijs en onderzoek, met in achtneming van het lectorenstatuut van Zuyd; zij leggen met name 
verantwoording af aan de portefeuillehouder Onderwijs & Onderzoek van het College van Bestuur. 
 
Het College van Bestuur stelt in principe per lectoraat een basisbudget beschikbaar dat de lectoraten in staat 
stelt om hun onderzoek uit te voeren op een minimum kwaliteitsniveau, min of meer onafhankelijk van externe 
financiering. Aangezien de lectoraten van de Gezondheidszorgacademies onderzoek doen op zwaartepunten dan 
wel transitie thema’s van Zuyd, krijgen zij vaak extra financiering. Tot 2021 geldt dat voor het zwaartepunt 
“Innovatie en technologie in de zorg”, vanaf 2020 zijn de lectoraten actief op de transitie thema’s Participatie & 
Vitaliteit en Smart Living. De lectoraten hebben de opdracht van het College van Bestuur de basisfinanciering 
aan te vullen met externe middelen uit subsidies (2e geldstroom) of opdrachten (3e geldstroom). Deze additionele 
financiering door externe stakeholders is meteen ook een blijk van erkenning van het belang en de kwaliteit van 
het onderzoek. 
 
Verder zijn op academieniveau (en deels tevens op Zuyd-niveau) de onderstaande randvoorwaarden voor 
praktijkgericht onderzoek geregeld. 
- Onderzoekers kunnen structureel gebruik maken van ondersteuning voor: 

* het vinden van relevante wetenschappelijke bronnen, datamanagement en het publiceren van 
  onderzoeksresultaten; dit kan bij Team Research Support van Zuyd Bibliotheek. Dit team biedt hiervoor   
       onder meer workshops en een portal aan; 
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* het aanvragen van subsidies alsook bijbehorende inhoudelijke en financiële project-ondersteuning; dit  
kan bij de (subsidie)specialisten van de Dienst Finance & Control van Zuyd; 

* het inzetten van medewerkers in onderzoeksprojecten; dit kan bij de HR-adviseurs van de Dienst HR van 
Zuyd. 

- De lector is gepromoveerd; de minimale aanstellingsomvang van een reguliere lector is 0,6 fte en van een 
bijzonder lector 0,2 fte; een reguliere lector wordt de eerste keer benoemd voor een periode van 8 jaar, 
telkens te verlengen met een periode van 6 jaar; de aanstellingsperiode van een bijzonder lector is 
afhankelijk van de afspraken met de instelling die deze lector mede-financiert, maar in de regel minstens 4 
jaar. 

- Medewerkers van een lectoraat werken onder de verantwoordelijkheid van een lector/teamleider; er is een 
mix van onderzoekers t.a.v. hun specialistische kennis (bv. eHealth of meten in de zorg), hun 
onderzoekservaring (bv. studentonderzoeker of senior onderzoeker) en hun werkervaring (bv. onderwijs of 
werkveld). Daarbij wordt zo veel mogelijk gewerkt met docent-onderzoekers, zodat de koppeling onderzoek 
– onderwijs gewaarborgd is. 

- Voor de begeleiding van promovendi en de mogelijkheid om te promoveren op het gebied van 
gezondheidszorg, is er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen Zuyd en de Universiteit 
Maastricht (UM); hierbij hebben promovendi van Zuyd dezelfde rechten en plichten als promovendi van de 
UM. 

- In het functiehuis van Zuyd is zowel aandacht voor onderwijs, onderzoek als management. De 
functieprofielen op het gebied van onderzoek worden in de loop van 2019/2020 door de dienst HR van Zuyd 
verder uitgewerkt. 

 
De organisatie, inzet van mensen en middelen en de interne en externe samenwerkingsverbanden, netwerken 
en relaties van een lectoraat bij de Gezondheidszorgacademies (input) voldoen aan de volgende criteria: 
- Er is sprake van een verantwoorde zelfsturing van de medewerkers zonder dat dit ten koste gaat van 

transparantie en doelrealisatie; de medewerkers beschouwen hun werkomgeving als inspirerend en 
vervullen een duidelijk erkende inspirerende rol ten opzichte van elkaar en de interne en externe omgeving; 

- De inzet van mensen en middelen is kwantitatief en met name kwalitatief voldoende om de gestelde doelen 
en ambities te realiseren; de middelen worden o.a. ontleend aan onderzoeksfondsen en -beurzen; 
de bijbehorende input indicatoren zijn: 
 Gerealiseerde inkomsten voor onderzoek (inkomsten 1e, 2e , 3e en overige geldstroom); 
 Gerealiseerde personele inzet voor onderzoek (aantal en fte per functie). 

- Het lectoraat is nauw verbonden met relevante personen en partijen in de interne en externe omgeving; het 
lectoraat wordt algemeen beschouwd als een toonaangevende en excellente onderzoekseenheid die vaak 
een belangrijke rol speelt in diverse onderzoeksconsortia; externen vinden het waardevol om uitgenodigd te 
worden voor deelname aan het onderzoek van het lectoraat; 

- Het portfolio van het lectoraat representeert op excellente en ambitieuze wijze het onderzoeksprofiel, het 
onderzoeksprogramma en de onderzoeksdoelen; 

 
Deze criteria worden getoetst bij interne audits en visitaties. 
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Standaard 3 
Het onderzoek van de onderzoekseenheid voldoet aan de standaarden die in het vakgebied gelden voor het 
doen van onderzoek1 
 
Invulling van deze standaard bij de Gezondheidszorgacademies 
Belangrijke kwaliteitscriteria voor onderzoek bij Zuyd, en dus ook bij de Gezondheidszorgacademies, zijn dat het 
werkveld betrokken is bij de totstandkoming van de vraag, het antwoord op de vraag tot stand komt in 
samenwerking met het werkveld, de aansluiting tussen de onderzoeksmethode en de vraag geëxpliciteerd is, de 
onderzoeksmethode voldoet aan criteria van validiteit en betrouwbaarheid, het onderzoek ethisch verantwoord 
is, het resultaat van het onderzoek herkenbaar en bruikbaar is door professionals in de praktijk, en het resultaat 
van onderzoek is afgestemd op de beroepspraktijk en het onderwijs (zie nota Kwaliteit en Kwaliteitszorg 
Onderzoek bij Zuyd). 
 
De gezondheidszorgacademies vinden dat niet alleen zorgprofessionals, maar ook cliënten waar mogelijk actief 
betrokken moeten worden bij onderzoek. Cliëntparticipatie betekent dat cliënten een actieve rol hebben in 
activiteiten of beslissingen in het onderzoeksproject die betekenisvolle gevolgen hebben voor de cliënt en 
cliëntengroepen. Onder cliënten worden verstaan patiënten, partners, mantelzorgers, burgers,  
belangenbehartigers en cliëntvertegenwoordigers zoals leden van een cliëntenraad, ouderenbond of een 
patiëntenvereniging. De meerwaarde van cliëntparticipatie in onderzoek kan op verschillende vlakken tot uiting 
komen: a) onderzoek sluit beter aan bij de leefwereld van de cliënten in de zorgpraktijk, b) de kwaliteit van 
onderzoek verbetert, bijvoorbeeld door verbetering van de patiënten-informatie, c) de resultaten die 
voortkomen uit het onderzoek sluiten beter aan bij cliënten, wat de kans op het gebruik hiervan verhoogt en d) 
het draagt bij aan het empoweren van cliënten. De vormgeving van cliëntparticipatie is in een afzonderlijk 
document verder uitgewerkt2. 
 
Iedereen die betrokken is bij mensgebonden gezondheidsonderzoek moet op de hoogte zijn van de eisen die aan 
kwalitatief goed opgezet en uitgevoerd onderzoek gesteld worden, inclusief de wet- en  regelgeving op dit 
terrein. Ten aanzien van wetgeving is zeker de Nederlandse Wet Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek met 
mensen (WMO) van belang. Deze is bedoeld om proefpersonen in medisch wetenschappelijk onderzoek extra 
ethische (rechts)bescherming te bieden. Voor het opstellen van de WMO zijn onder andere de Code van 
Neurenberg, de Verklaring van Helsinki en de Europese ICH Good Clinical Practice (GCP) richtlijn als leidraad 
gebruikt.  
Of een onderzoek onder de WMO valt is ter beoordeling van een erkende (medisch ethische) 
toetsingscommissie. Los daarvan is het belangrijk dat onderzoekers goed geïnformeerd zijn over de WMO en 
GCP richtlijn, omdat dit de uitvoering van kwalitatief goed onderzoek bevordert. Om die reden zijn cursussen 
voor onderzoekers ontwikkeld. Onderzoekers zijn bij wet niet verplicht om zo’n cursus te volgen. De universitaire 
medische centra, evenals de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ), hebben echter zelf 
eisen gesteld aan de certificering van hun klinische onderzoekers middels het volgen van een cursus. Die gelden 
vooralsnog alleen voor WMO-plichtig onderzoek en bovendien bestaat er variatie tussen centra in de mate 
waarin een ‘zware’ of ‘lichtere’ cursusvorm gevolgd moet worden, evenals of daar al dan niet examinering aan 
gekoppeld is.     
Als hogeschool zijn we momenteel niet verplicht tot enige vorm van certificering. Toch vinden we het vanuit 
kwaliteitsoogpunt (en wetende dat wij overwegend niet-WMO-plichtig onderzoek uitvoeren) belangrijk dat 

                                                           
1 Beschrijving standaard conform Advies Werkgroep Kwaliteit van Praktijkgericht Onderzoek en het Lectoraat (Vereniging 
Hogescholen, 2016) 
2 Moser A, Stoffers E (2016). Leidraad cliëntenparticipatie in onderzoek: gezamenlijke waarden. Zuyd Hogeschool en Huis 
voor de Zorg. 
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onderzoekers goed op de hoogte zijn van en handelen volgens breed gedragen richtlijnen. Daarom kiezen de 
Gezondheidszorgacademies voor het volgende format: 
 

- Lectoren, hoofddocenten en senior onderzoekers die promovendi begeleiden volgen een GCP of 
vergelijkbare training én doen examen (geldigheidsduur 4 jaar); 

- Onderzoekers die een relatief omvangrijk onderzoek uitvoeren (minimaal 18 maanden, inclusief 
promovendi) volgen zo’n training zonder examinering te verplichten; 

- Alle andere onderzoekers (en student-onderzoekers) volgen vooralsnog geen training.  
 

Uiterlijk in 2020 zijn alle onderzoekers van de lectoraten getraind op het niveau zoals hierboven aangegeven. De 
directie zorgt structureel voor facilitering en financiering van de genoemde cursussen, opdat onderzoekers aan 
de hierboven genoemde scholingseisen kunnen voldoen. 
Resumerend voldoet het onderzoek van een lectoraat bij de Gezondheidszorgacademies aan de volgende 
criteria: 

- Alle uitgevoerde onderzoeken voldoen tenminste aan de geëxpliciteerde kwaliteitsstandaarden en -
criteria zoals beschreven in dit kwaliteitshandboek; 

- De onderzoekers hebben goede kennis van de geëxpliciteerde kwaliteitsstandaarden en -criteria zoals 
beschreven in dit handboek (BKO standaard 3), en passen deze consequent toe; 

- Lectoren, hoofddocenten en onderzoekers die relatief omvangrijkere projecten uitvoeren hebben een 
cursus gevolgd (en deels ook met een examen afgerond); 

- De kwaliteitsstandaarden en –criteria in dit handboek en de toepassing hiervan, worden regelmatig 
geëvalueerd en worden aangescherpt waar dat nodig en/of gewenst is. 

 
Begin 2020 wordt een procedure ontwikkeld voor interne audits en peer review tussen instituten. 
 
Standaard 4 
De onderzoekseenheid realiseert voldoende relevantie op het gebied van: 

 De beroepspraktijk en de samenleving; 

 Onderwijs en professionalisering; 

 Kennisontwikkeling binnen het onderzoeksdomein. 
 
Invulling van deze standaard bij de Gezondheidszorgacademies 
Onderzoek bij Zuyd, en dus ook bij de Gezondheidszorgacademies, is geworteld in de beroepspraktijk. De 
onderzoeksvragen komen uit de beroepspraktijk, en de resultaten dragen bij aan de verbetering en innovatie 
van die beroepspraktijk. Het onderzoek kent een nauwe relatie met het onderwijs via de bijdrage aan 
onderwijsactiviteiten, de professionalisering van docenten en curriculumvernieuwing. Doordat het onderzoek 
relevant is voor – en impact heeft op – de beroepspraktijk, het onderwijs en de bredere samenleving, vindt de 
verspreiding en publicatie van de kennis via vele uiteenlopende kanalen aan relevante doelgroepen plaats. 
 
De ontwikkelde kennisproducten van onze lectoraten (output) voldoen aan de volgende criteria: 

Onderwijs 
- De impact hiervan is voor wat betreft het onderwijs planmatig en samenhangend tot ontwikkeling 

gekomen; de impact heeft niet alleen betrekking op afzonderlijke onderwijsinnovaties maar heeft 
eveneens betrekking op het samenhangende onderwijsbeleid; de onderwijspraktijk laat een grote breed 
gewortelde dynamiek zien op het gebied van onderwijsontwikkeling die (mede) een gevolg is van de 
activiteiten van het lectoraat. Daarbij draagt het lectoraat bij aan het creëren van draagvlak, commitment 
en begrip voor onderzoek bij docenten en studenten; 
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Kennisdomein 
- De impact hiervan draagt in grote mate bij aan de kennisontwikkeling binnen het onderzoeksdomein, 

krijgt veel interne en externe waardering en gelden nationaal (en deels) internationaal gezien als 
toonaangevend; 

Beroepspraktijk 
- De impact hiervan is voor wat betreft de beroepspraktijk in ruime mate aanwezig en heeft in de meeste 

gevallen niet alleen betrekking op afzonderlijke organisaties maar eveneens op de hele beroepsgroep; 
bovendien vertonen de kennisproducten een grote samenhang waardoor de afzonderlijke impact van de 
diverse kennisproducten versterkt wordt; 

- Ze zijn niet alleen bekend bij de organisaties waar de kennisproducten voor bedoeld waren maar zijn 
eveneens bekend bij het bredere beroepenveld; zij worden goed gewaardeerd hetgeen blijkt uit een 
voldoende gebruik van de kennisproducten in de beroepspraktijk; bovendien verspreidt het gebruik van 
de kennisproducten zich over een toenemend aantal organisaties; landelijk en/of internationaal worden 
de kennisproducten hoog gewaardeerd hetgeen o.a. tot uiting komt door de toekenning van 
beurzen/subsidies en (vervolg) opdrachten. 

 
Bijbehorende output indicatoren zijn in ieder geval: 

Onderwijs 
- Realisatie van inhoudelijke bijdragen aan (nieuwe) opleidingen; 
- Deelname studenten aan onderzoeksprojecten; 
- Score in de Nationale Studentenenquête (NSE) voor onderzoekend vermogen van studenten bij 

accreditatie van opleidingen; 
- Deelname docenten/docentonderzoekers aan onderzoeksprojecten; 
- Deelname professionals/beroepspraktijk aan onderwijsontwikkeling; 
- Deelname docenten/docentonderzoekers aan professionaliseringstrajecten; 

Kennisdomein 
- Nationale en internationale vakpublicaties, peer reviewed (wetenschappelijke) publicaties, en 

presentaties; 
Beroepspraktijk 
- Deelname professionals/beroepspraktijk aan onderzoeksprojecten; 
- Toegekende externe (vervolg) opdrachten en subsidieaanvragen; 
- Toepassing onderzoeksuitkomsten / nieuwe kennis door professionals in de beroepspraktijk, o.a. 

middels ontwikkelde tools, werkmethodieken etc. 
 
Standaard 5 
De onderzoekseenheid voert regelmatig en systematisch evaluatie uit van de onderzoeksprocessen en 
resultaten. Aan de uitkomsten verbindt de onderzoekseenheid waar nodig verbeteringen. 
 
Aanvullend hierop heeft de Werkgroep KPO aanbevolen om het gesprek over de kwaliteit van praktijkgericht 
onderzoek binnen de organisatie te stimuleren en faciliteren, en het gebruik van peer review (inhoudelijk 
beoordelen van elkaars onderzoek) en intervisie (reflectiemomenten gericht op een gezamenlijk leerproces, vaak 
met als aanleiding een praktisch dilemma) te bevorderen. 
 
Invulling van deze standaard en de aanvullingen hierop bij de Gezondheidszorgacademies 
Elk lectoraat wordt eenmaal per 3 jaar gevisiteerd en getoetst aan de hierboven beschreven 
kwaliteitsstandaarden:  eenmaal per 6 jaar door een extern panel en eenmaal per 6 jaar door een intern panel 
onder leiding van een externe lector. Daarvan wordt door het visitatiepanel een rapportage geschreven waarmee 
de lector, de academiedirecteuren en het College van Bestuur zo nodig aanpassingen kunnen plegen in het beleid 
ten aanzien van het lectoraat en het onderzoek in het kennisdomein. De Gezondheidszorgacademies hebben er 
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m.b.t. de externe visitaties voor gekozen om lectoraten zoveel mogelijk gezamenlijk als cluster te laten visiteren. 
Besluiten over het instellen, verlengen of beëindigen van lectoraten en de personele bezetting worden altijd 
door het College van Bestuur genomen, mede gebaseerd op de externe ‘peer reviews’.  
 
Een onderzoek kan pas worden uitgevoerd wanneer de lector dan wel teamleider van een opleiding (afhankelijk 
of het primair een lectoraats- of opleidingsonderzoek betreft) hiermee akkoord is; zij kunnen deze bevoegdheid 
delegeren naar een (senior) onderzoeker of docent. Onderzoeken worden beoordeeld op basis van de 
inhoudelijke kwaliteitscriteria, zoals aangeduid in figuur 1 (zie § 3.2). De kwaliteit van onderzoeksprojecten wordt 
ieder kwartaal in de betrokken (opleidings- dan lectoraats)teams besproken. Tenminste twee keer per jaar wordt 
de kwaliteit van onderzoeksprojecten besproken in het lectorenoverleg van de Gezondheidszorgacademies, 
bijvoorbeeld naar aanleiding van een praktisch dilemma; in het overleg gaat bijzondere aandacht uit naar de 
inhoudelijke kwaliteitscriteria zoals weergegeven in figuur 1 (zie § 3.2) en naar mogelijke verbeterpunten in de 
formulering en/of toepassing van deze criteria. 
Zoals eerder aangegeven vinden binnen de Gezondheidszorgacademies vanaf de tweede helft van 2020 audits 
plaats mbt lopende onderzoeksprojecten. Om die reden is recentelijk gebruik gemaakt van de SIA-RAAK Pitstop 
voucher regeling om intervisie te bewerkstelligen van onderzoeksprojecten en -groepen. Een medewerker is in 
dat kader getraind als gespreksleider voor deze intervisies. 
 
De evaluatie van de onderzoeksprocessen en resultaten van een lectoraat bij de Gezondheidszorgacademies 
voldoet aan de volgende criteria: 
- Ze vindt jaarlijks plaats in het kader van de reguliere P&C cyclus van Zuyd, op basis van de in dit handboek 

beschreven kwaliteitsstandaarden en –criteria; de uitkomsten maken deel uit van het jaarverslag van de 
academies; 

- Ze vindt eenmaal per 3 jaar plaats in het kader van een visitatie of een interne audit door een visitatiepanel, 
op basis van de in dit handboek beschreven kwaliteitsstandaarden en –criteria; de uitkomsten worden 
beschreven in een rapport van het visitatiepanel; de visitatie wordt afwisselend door een intern en extern 
panel uitgevoerd; 

- De uitkomsten van de visitaties leiden tot reflectie waaruit verbeteracties voortvloeien voor het 
onderzoeksprofiel, het  -programma, -doelen en -indicatoren alsmede voor de organisatie en uitvoering van 
het onderzoek. 

 

3.2 Invulling additionele aanbevelingen Werkgroep KPO 2016 

Zoals eerder aangegeven zijn de aanbevelingen van de Werkgroep KPO 2016 op basis van de BKO standaarden 
verwerkt in § 3.1. Daarnaast heeft de werkgroep aanbevelingen gedaan t.a.v. het gebruik van de Gedragscode 
Praktijkgericht Onderzoek (die inmiddels vervangen is door de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke 
integriteit) en de keuze voor een set van concrete kwaliteitscriteria voor onderzoek. Hieronder wordt voor deze 
beide aanbevelingen aangegeven hoe deze bij de Gezondheidszorgacademies worden ingevuld. 
 
Aanbevelingen m.b.t. gebruik Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit: 
- Reik de Gedragscode uit aan alle leden van de onderzoekseenheden. 
- Geef de Gedragscode als aandachtspunt mee aan het panel bij de visitatie van onderzoekseenheden. 
- Neem de Gedragscode op in onderzoekscursussen en in onderwijsdocumentatie. 
- Wees transparant over de te volgen route in geval van mogelijke schendingen van de Gedragscode. 
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Invulling van deze aanbeveling bij de Gezondheidszorgacademies 
- Alle onderzoekers3 ontvangen voorafgaand aan de start van een onderzoek (of waar mogelijk de ontwikkeling 

van een onderzoeksprotocol) de gedragscode en die delen uit dit kwaliteitshandboek die voor hen relevant 
zijn. Zo ontvangen onderzoekers die tijdelijk en eenmalig een bescheiden onderzoeksproject uitvoeren 
hoofdstuk 4 van dit handboek. Onderzoekers die voor langere tijd en voor omvangrijkere projecten aan 
lectoraten verbonden zijn (incl. senior onderzoekers en lectoren) ontvangen het gehele handboek.  

- De docent cq docent-onderzoeker die het betreffende onderzoek superviseert is verantwoordelijk voor de 
tijdige overhandiging en bespreking van de informatie met de onderzoeker. 

- Sleutelpersonen in opleidingen (denk o.a. aan afstudeerbegeleiders) en leden van lectoraten worden 
geïnformeerd en geïnstrueerd over de inhoud van het handboek en hun verantwoordelijkheden. In iedere 
opleiding en lectoraat is een medewerker verantwoordelijk voor deze implementatie. 

- Alle bij onderzoek betrokken docenten en docent-onderzoekers tekenen de verklaringen zoals als bijlage 1 en 
2 opgenomen (gedragscode wetenschappelijke integriteit en verklaring t.a.v. omgaan met 
persoonsgegevens).  

- De naleving van dit kwaliteitshandboek wordt als aandachtspunt meegegeven aan het panel bij de periodieke 
interne en externe visitaties van de lectoraten en in de periodieke visitatie- en accreditatietrajecten van de 
opleidingen. 

- De gedragscode (incl het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens) vormt een onderdeel van de cultuur bij 
de opleidingen en lectoraten; dit bekent dat onderzoekers elkaar onderling stimuleren en erop toezien dat 
deze gedragscode wordt nageleefd; zo nodig spreekt de teamleider/lector of academiedirecteur een 
onderzoeker aan die zich niet aan de gedragscode houdt en neemt waar nodig passende maatregelen.  

 
Wetenschappelijke integriteit en ongewenst gedrag 
De Gezondheidszorgacademies en Zuyd onderschrijven het belang van wetenschappelijke integriteit en we 
willen dit actief uitdragen en bevorderen. Dit kwaliteitshandboek ondersteunt dit ook. Belangrijk is dat we 
overschrijdingen van de integriteit in de vorm van onregelmatigheden of ongewenst gedrag voorkomen. Als het 
toch optreedt moet er een adequate procedure zijn om deze te melden en nader te onderzoeken. 
 
Ons kwaliteitssysteem bevat ‘preventieve elementen’. Zo vinden projecten zoveel mogelijk in teamverband 
plaats, worden audits ingebouwd en er zijn goede voorzieningen voor databeheer beschikbaar. Indien er 
onregelmatigheden plaatsvinden (denk aan intimidatie, ongewenst gedrag, manipulatie van data) is het 
belangrijk dat dit bespreekbaar is. Soms volstaat een gesprek met een collega of de lector. Maar in andere 
gevallen kan er behoefte bestaan om met iemand te spreken buiten de kenniskring of faculteit. Daarvoor is 
binnen Zuyd een procedure beschikbaar. Er is een vertrouwenspersoon aangesteld en begin 2020 gaat een 
commissie wetenschappelijke integriteit aan de slag.  
Alle lectoren en senior onderzoekers worden geacht kennis te hebben van de gedragscode wetenschappelijke 
integriteit en de Zuyd procedures, zodat zij weten hoe te  handelen bij onregelmatigheden. Studenten en docent-
onderzoekers worden bij de start van een project gewezen op de procedure en de mogelijkheden om bij 
ongewenst gedrag contact op te nemen met o.a. een vertrouwenspersoon.   
 
Aanbeveling m.b.t. keuze van inhoudelijke kwaliteitscriteria voor praktijkgericht onderzoek: 
Verhoud je tot de inhoudelijke criteria voor praktijkgericht onderzoek in de context van standaard 3 van het BKO 
2016-2022. Hierbij kan worden gekozen uit drie opties, variërend van een eenvoudige set van drie kwaliteits-
pijlers tot en met een gedetailleerde set van 19 kwaliteitscriteria. 

 
 
 

                                                           
3 Tot de onderzoekers behoren ook studenten die (afstudeer)onderzoek doen. 
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Invulling van deze aanbeveling bij de Gezondheidszorgopleidingen 
De Gezondheidszorgacademies kiezen voor het gebruik van de gedetailleerde set van 19 kwaliteitscriteria, zoals 
weergegeven in schema 1. De meeste kwaliteitscriteria (zoals bijvoorbeeld kwaliteitscriterium 3 
“Onderzoeksvragen zijn relevant voor praktijk”) worden zowel op academie- als op projectniveau geborgd. In 
schema 1 staat aangegeven in welke tekstdelen van dit handboek de borging van het betreffende criterium op 
academieniveau (AN) en/of projectniveau (PN) staat beschreven. De wijze waarop kwaliteitsborging van 
onderzoek op projectniveau gebeurt, staat beschreven in hoofdstuk 4 (i.c. het stappenplan voor praktijkgericht 
onderzoek en bijbehorende LibGuides). 
De meeste van de 19 kwaliteitscriteria worden zowel op academie- als op projectniveau gehanteerd. Op 
academieniveau liggen de criteria vooral in de voorwaardelijke sfeer en spelen ze bijvoorbeeld een cruciale rol 
bij het opstellen van het meerjarenplan van een lectoraat (betrekken werkveld (de praktijk), het onderwijs en 
andere kennisinstellingen bij het onderzoek, inzet van mensen en middelen, etc.). In hun uitwerking zijn ze 
daarmee van directe invloed op het projectniveau. Op dit laatstgenoemde niveau spelen de criteria bijvoorbeeld 
een cruciale rol bij het formuleren van de concrete onderzoeksvraag en het vaststellen en uitvoeren van het 
specifieke onderzoeksprotocol.  
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Schema 1: Negentien kwaliteitscriteria voor praktijkgericht onderzoek (Werkgroep KPO 2016). 
 

 Praktisch relevant Methodisch grondig Ethisch verantwoord 
Netwerk in 
praktijk, 
onderzoek en 
onderwijs 

1. Praktijk en onderwijs zijn bij 
onderzoek betrokken 

AN: § 3.1, standaard 1-3-4 
PN: hoofdstuk 4 

8. Onderzoekswereld is 
bij het onderzoek 
betrokken 

AN: § 3.1, standaard 1-2 
PN: hoofdstuk 4  

 

Mensen, middelen 
& Organisatie 

 9. Mensen, middelen en 
organisatie zijn 
adequaat 

AN: § 3.1, standaard 2 
PN: hoofdstuk 4 

15. Onderzoekers zijn 
integer, onafhankelijk 
en onpartijdig 

AN: § 3.2 
PN: hoofdstuk 4 

Kwestie 2. Onderzochte kwestie is 
relevant voor praktijk 

AN: § 3.1, standaard 1-3-4 
PN: hoofdstuk 4 

  

Onderzoeksvragen 3. Onderzoeksvragen zijn relevant 
voor praktijk 

AN: § 3.1, standaard 1-3-4 
PN: hoofdstuk 4 

10. Onderzoeksvragen 
hebben formele 
kwaliteit (afgebakend, 
precies, functioneel) 

11. Onderzoeksvragen zijn 
ingebed in bestaande 
kennis 

AN: § 3.1, standaard 1-3-4 
PN: hoofdstuk 4 

 

Onderzoeksont-
werp 

 12. Onderzoeksontwerp 
voldoet aan de criteria 
die in de gehanteerde 
onderzoekstraditie 
gelden voor het doen 
van onderzoek 

AN: § 3.1, standaard 3-4 
PN: hoofdstuk 4 

 

Uitvoering   16. Uitvoering gebeurt 
zorgvuldig, waaronder 
het zorgvuldig 
bewaren van de data 

17. Uitvoering gebeurt 
respectvol en houdt 
rekening met de 
belangen en privacy 
van de betrokkenen 

PN: hoofdstuk 4 
Resultaten 4. Onderzoeksresultaten zijn 

bruikbaar voor praktijk 
5. Onderzoeksresultaten zijn 

transfeerbaar naar andere 
contexten dan die zijn 
onderzocht 

AN: § 3.1, standaard 1-3-4 
PN: hoofdstuk 4  

13. Resultaten zijn 
adequaat, eenduidig 
en plausibel 

PN 

18. Resultaten zijn 
toegankelijk, bij 
voorkeur via Open 
Access 

PN: hoofdstuk 4 

Doorwerking 6. Het onderzoek heeft een 
doorwerking naar 
beroepspraktijk en 
samenleving 

7. Het onderzoek heeft een 
doorwerking naar onderwijs en 
professionalisering 

AN: § 3.1, standaard 1-3-4 
PN: hoofdstuk 4 

14. Het onderzoek heeft 
een doorwerking naar 
de kennisontwikkeling 
binnen het 
onderzoeksdomein 

AN: § 3.1, standaard 1-2-3-4 
PN: hoofdstuk 4 

 

Verantwoording 19.  Over de kwaliteit van het onderzoek wordt verantwoording afgelegd 
AN: § 3.1, standaard 5 
PN: hoofdstuk 4 
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4 Borging onderzoekskwaliteit op projectniveau: 

stappenplan praktijkgericht onderzoek 

In dit hoofdstuk wordt op projectniveau beschreven hoe de kwaliteit van onderzoek binnen de 
Gezondheidszorgacademies wordt geborgd. Dit gebeurt in de vorm van een stappenplan voor (bachelor én 
master) studenten en hun begeleiders, en docent-onderzoekers van de lectoraten. In het stappenplan wordt 
verwezen naar gedragscodes en verklaringen, en nadere inhoudelijke informatie en voorbeelden. Zowel het 
stappenplan als alle aanvullende informatie is in de vorm van LibGuides te vinden in de digitale 
onderzoeksomgeving van Zuyd Bibliotheek. 

Studenten en docent-onderzoekers worden op een geschikt moment (bijvoorbeeld aan het begin van een 
module afstuderen, dan wel bij de start van een project) geïnformeerd en geïnstrueerd. Begeleiders van 
studenten en docent-onderzoekers worden getraind in het omgaan met het stappenplan. 

Gezondheidszorgacademies 

4.1 Introductie op stappenplan praktijkgericht onderzoek 

Je gaat als student of (docent)onderzoeker bij een Gezondheidszorgacademie een (afstudeer)onderzoek 

uitvoeren binnen de context van de gezondheidszorg. Dit kan al dan niet met mensen, of je maakt gebruik van 

gegevens over mensen. Dat kunnen cliënten of patiënten zijn, gezonde proefpersonen, of hulpverleners.  

Als opleidingen en lectoraten vinden we het belangrijk dat je goed voorbereid aan de slag gaat met je onderzoek 

en dat je vóór de start op de hoogte bent van enkele regels waar iedere onderzoeker zich aan moet houden. Die 

regels hebben soms een wettelijk karakter, bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG). Andere regels hebben te maken met in de onderzoekswereld afgesproken ‘goed gedrag’, bijvoorbeeld 

t.a.v. het informeren van onderzoekspersonen en het transparant zijn over de uitvoering van het onderzoek.

De  belangrijkste aandachtspunten voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek zijn weergeven in een 

stappenplan. Neem dit stappenplan voor de start van je onderzoek door met je afstudeer- of projectbegeleider. 

Veel aanvullende informatie over onderzoek kun je vinden op de website van Zuyd Bibliotheek. Regelmatig wordt 

in dit stappenplan verwezen naar LibGuides op deze website. 

Het stappenplan verwijst ook naar twee formulieren die je tijdens de voorbereidingsfase moet doornemen en 

ondertekenen: de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit en een verklaring over het zorgvuldig 

omgaan met persoonsgegevens. Lees en onderteken deze verklaringen en lever een ondertekend exemplaar in 

conform afspraken van je opleiding c.q. lectoraat. 

In aanvulling op de adviezen die je in de LibGuides aantreft verzoeken we je om enkele algemene regels in acht 

te nemen.  

https://bibliotheek.zuyd.nl/praktijkgericht-onderzoek/libguides
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/22/handleiding-algemene-verordening-gegevensbescherming
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/22/handleiding-algemene-verordening-gegevensbescherming
https://libguides.bibliotheek.zuyd.nl/stappenplan
https://bibliotheek.zuyd.nl/praktijkgericht-onderzoek
https://libguides.bibliotheek.zuyd.nl/stappenplan/student/planfase
https://libguides.bibliotheek.zuyd.nl/stappenplan/student/planfase
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Algemene regels 

Bij het voorbereiden, het uitvoeren en na het afronden van je onderzoek, zorg je ervoor dat je altijd: 

 met je begeleider, en indien nodig met de opdrachtgever, overlegt indien je twijfelt en/of iets onduidelijk 

vindt, of zich een probleem of situatie voordoet dat de onderzoekspersoon of het onderzoek schade kan 

toebrengen. 

 respectvol met onderzoekspersonen omgaat. Dat betekent dat je altijd vraagt om toestemming voor het 

verzamelen van de onderzoeksgegevens van mensen.  Je geeft altijd uitleg over het doel en de werkwijze van 

het onderzoek. Doe dat op een wijze die begrijpelijk is voor de onderzoekspersoon. 

 zorgvuldig met minderjarige of wilsonbekwame onderzoekspersonen omgaat. Als je onderzoek doet met 

kinderen onder de 12 jaar of bij personen die onder begeleiding/toezicht staan (wilsonbekwame personen), 

geef dan ook altijd de ouder(s)/ wettelijk vertegenwoordiger(s) uitleg over het onderzoek en vraag hen om 

toestemming. Bij minderjarigen tussen de 12 en 16 jaar is zowel schriftelijke toestemming van het kind als 

van de ouders of wettelijk vertegenwoordigers verplicht. 

 zorgvuldig met de verzamelde informatie omgaat. Zorg ervoor dat het verzamelen, bewerken en bewaren 

van gegevens veilig gebeurt. Bedenk dat je geheimhoudingsplicht hebt bij privacygevoelige gegevens. Let er 

ook op dat namen van deelnemers aan je onderzoek in principe niet genoemd worden.  

 

Wetenschappelijke integriteit en ongewenst gedrag 

De academies en lectoraten onderschrijven het belang van wetenschappelijke integriteit en staan dan ook achter 

de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. We willen onregelmatigheden en ongewenst gedrag 

voorkomen. Mocht je dat gedrag bij medestudenten, begeleiders, collega-onderzoekers of (externe) 

opdrachtgevers tegenkomen dan zijn er verschillende mogelijkheden om dit – in vertrouwen – te bespreken. Die 

mogelijkheden staan beschreven in de Zuyd Klokkenluidersregeling. 

  

We wensen je een leerrijke onderzoeksperiode toe!  

De opleidingen en lectoraten bij de Gezondheidszorgacademies 

  

http://www.vsnu.nl/files/documenten/Nederlandse%20gedragscode%20wetenschappelijke%20integriteit%202018.pdf
https://www.zuydnet.nl/binaries/content/assets/zuyd-intranet/nl/over-zuyd/bestuur/klokkenluidersregeling
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Bijlage 1. Verklaring Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit  

Sinds eind 2018 is de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit van kracht. Deze code wordt breed 

onderschreven door alle organisaties in Nederland die betrokken zijn bij onderzoek. Daarmee is de code van toepassing 

voor ieder type onderzoek (fundamenteel, toegepast of praktijkgericht) en ongeacht waar het wordt uitgevoerd 

(universiteit, hogeschool of elders). Je vindt de code hier. Als Zuyd Hogeschool onderschrijven we de code ook.  

Een belangrijk onderdeel van de code zijn enkele leidende principes voor integer onderzoek. Zij zijn leidend voor de 

individuele onderzoeker, maar ook voor andere bij het onderzoek betrokken personen en organisaties (denk bijvoorbeeld 

aan opdrachtgevers voor het onderzoek). Het is belangrijk dat je deze principes kent en onderschrijft. Dat maak je kenbaar 

door deze code te ondertekenen.   

1. Eerlijkheid 

Eerlijkheid houdt onder andere in dat je geen ongefundeerde claims doet, je correct over het onderzoeksproces 

rapporteert, data of bronnen niet verzint of vervalst, alternatieve visies en tegenargumenten serieus neemt, en resultaten 

niet gunstiger dan wel ongunstiger voorstelt dan ze zijn. 

2. Zorgvuldigheid 

Zorgvuldigheid houdt onder andere in dat je wetenschappelijke methoden gebruikt en optimale precisie betracht bij het 

ontwerp, de uitvoering, verslaglegging en verspreiding van het onderzoek. 

3. Transparantie 

Transparantie houdt onder andere in dat het voor anderen helder is op welke data je je baseert, hoe deze zijn verkregen, 

welke resultaten je hebt bereikt en langs welke weg, en wat de rol van externe belanghebbenden is geweest. Als delen 

van het onderzoek of van de data niet toegankelijk worden gemaakt, dien je goed gemotiveerd aan te geven waarom dat 

niet mogelijk is. De wijze van uitvoering en fasering van het onderzoeksproces moet tenminste voor vakgenoten te volgen 

zijn. Dit betekent in ieder geval dat de argumentatie helder moet zijn en dat de stappen in het onderzoeksproces 

controleerbaar moeten zijn. 

4. Onafhankelijkheid 

Onafhankelijkheid houdt onder andere in dat je je in de keuze van de methode, bij de beoordeling van de data en in de 

weging van alternatieve verklaringen, niet laat leiden door buiten-wetenschappelijke overwegingen (bijvoorbeeld 

overwegingen van commerciële of politieke aard). Aldus geformuleerd omvat onafhankelijkheid ook onpartijdigheid. 

Onafhankelijkheid is in elk geval vereist bij de opzet en uitvoering van en rapportage over het onderzoek; bij de keuze van 

het onderzoeksobject en van de onderzoeksvraag is onafhankelijkheid niet altijd nodig. 

5. Verantwoordelijkheid 

Verantwoordelijkheid houdt onder andere in dat je rekenschap geeft van het feit dat je als onderzoeker niet in isolement 

opereert, en daarom binnen de grenzen van het redelijke rekening houdt met de legitieme belangen van bij het onderzoek 

betrokken personen en dieren, van eventuele opdrachtgevers en financiers, en van de omgeving. Verantwoordelijkheid 

houdt ook in dat men onderzoek doet dat wetenschappelijk en/of maatschappelijk relevant is. 

Datum:…………………………………………. 

Plaats:………………………………………….. 

Naam (indien student ook studentnummer):…………………………………………………... 

Academie:………………………………………………………………………………………………………… 

 

Lever een ondertekend exemplaar in conform afspraken van je opleiding. 

http://www.vsnu.nl/files/documenten/Nederlandse%20gedragscode%20wetenschappelijke%20integriteit%202018.pdf
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Bijlage 2. Verklaring geheimhouding en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens 

Onderzoek bij mensen en het verzamelen van gegevens van mensen vereist bijzondere zorgvuldigheid. Om de privacy van 

betrokkenen te waarborgen, dien je als (student)onderzoeker altijd vertrouwelijk en zorgvuldig met die informatie om te 

gaan. Met betrekking tot datamanagement en dataopslag dient aan een aantal criteria te worden voldaan die 

voortvloeien uit bepalingen van subsidieverstrekkers en METC, en uit wetgeving als de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) en Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO). 

Hierbij verklaar ik dat: 

 Ik zorgvuldig en verantwoord omga met de onderzoeksgegevens en met de aan mij verleende toegang tot digitale 

gegevensdragers; 

 Ik alleen voor het onderzoek relevante data verzamel, waarbij persoonsgegevens apart worden bewaard van de 

overige onderzoeksdata. Data worden anoniem verwerkt en gegevens zijn in de verslaglegging niet herleidbaar 

tot individuele personen;  

 Ik aan niemand identificeerbaar zal openbaren wat mij tijdens het onderzoek is verteld; 

 Ik ervan op de hoogte ben dat onderzoeksdata alleen toegankelijk zijn voor het onderzoeksteam, dat de 

codeersleutel of de codering van de brondata van de deelnemers moet worden bewaard en dat dit alleen 

toegankelijk is voor de verantwoordelijke onderzoeksbegeleider;  

 Ik ervan op de hoogte ben dat onderzoeksdata alleen opgeslagen mogen worden op een veilige plek. Zie hiervoor 

ook het stappenplan praktijkgericht onderzoek via de website van Zuyd Bibliotheek; 

 Ik ervoor zorg dat na afloop van het project de data/materialen conform de regelgeving minimaal 10 jaar (bij 

WMO-plichtig onderzoek 15 jaar) opgeslagen en bewaard worden in een beveiligde omgeving, in een map 

specifiek aangemaakt voor het project waartoe alleen het onderzoeksteam toegang heeft, of in een daarvoor 

bestemde afsluitbare ruimte. Zodra een teamlid niet meer betrokken is bij het onderzoek wordt de toegang tot 

de data geblokkeerd. Ben je student? Dan dien je alle data/materialen te overhandigen aan de verantwoordelijke 

begeleider van je onderzoek, zodat hij/zij hiervoor kan zorgen; 

 Ik met de verantwoordelijke onderzoeksbegeleider overleg wanneer uitwisseling van data met externe partijen 

(buiten Zuyd) nodig/gewenst is en op welke beveiligde wijze dit gedaan mag worden. 

 

Datum:…………………………………………….. 

Plaats:………………………………………………. 

Naam (indien student ook studentnummer):………………………………………………….................................................... 

Academie:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Lever een ondertekend exemplaar in conform afspraken van je opleiding. 

https://libguides.bibliotheek.zuyd.nl/stappenplan
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