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1. INLEIDING

Het Kenniscentrum Techniek en de drie daarin ondergebrachte onderzoeksprogramma’s Urban Technology, Aviation en Forensisch 

Onderzoek hebben de ambitie om met gezichtsbepalend onderzoek bij te dragen aan de innovatie van de beroepspraktijk in en 

buiten de metropoolregio Amsterdam (MRA). Bovendien is de ambitie het onderzoekend vermogen bij studenten te vormen. 

Daarmee willen we uiteindelijk een van de leidende praktijkgerichte onderzoeksgroepen zijn in Nederland. Het kenniscentrum 

levert hierdoor een grote bijdrage aan de invulling van de ambitie van de Faculteit Techniek om zich door te ontwikkelen naar een 

kennisinstelling.

De Kritische Reflectie heeft betrekking op de activiteiten van het Kenniscentrum Techniek sinds de vorige (externe) evaluatie in 

2015. We hebben op basis van bestaande beleidsdocumenten, jaarverslagen van de onderzoekseenheid over de periode 2015-

2017 en programmabeschrijvingen de Kritische Reflectie opgesteld. Daarnaast hebben we input verzameld uit bijeenkomsten met 

lectoren, (docent-)onderzoekers, opleidingsmanagers en met het werkveld. Vanzelfsprekend hebben we ook de aanbevelingen uit 

de evaluaties van de afgelopen jaren gebruikt. De Kritische Reflectie is geschreven conform de door de HvA ter beschikking gestelde 

handreiking1. 

Het document is als volgt opgebouwd: in hoofdstuk 2 geven we de karakteristieken van het Kenniscentrum Techniek weer. 

Hoofdstuk 3 bevat een korte terugblik op eerdere onderzoeksevaluaties vanaf 2015. In hoofdstuk 4 tot en met 8 gaan we in op onze 

ambities, de stand van zaken en beoogde acties voor ieder van de vijf standaarden uit het BKO. Hoofdstuk 9 beschrijft de conclusie 

van deze Kritische Reflectie. Aan het eind van dit document is een aantal bijlagen opgenomen. Aanvullende informatie staat op het 

digitale platform SURFdrive (desgewenst opvraagbaar).

We zijn trots op wat we bereikt hebben afgelopen drie jaren. Met ons praktijkgericht onderzoek leveren we aantoonbare impact op 

vraagstukken waar we aan werken, dit laten we zien in de onderzoeken die we er in deze reflectie uitlichten. We zijn sterk gegroeid 

in massa. Onze fundingstrategie ligt daaraan ten grondslag. Uiteraard is er ruimte voor verbetering: we zien groeimogelijkheden bij 

het versterken van de verweving van onderzoek en onderwijs en de versterking van de kwaliteitsborging. We zouden graag op deze 

twee onderwerpen advies en aanbevelingen van de commissie willen krijgen. Deze aanbevelingen beschouwen we als input voor het 

verder versterken van het Kenniscentrum Techniek.

1 Handreiking Kritische Reflectie voor Onderzoeksevaluaties & HvA indicatoren voor praktijkgericht onderzoek, afdeling Onderwijs en Onderzoek O2, HvA,  
 november 2017. 
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INTERDISCIPLINARITEIT 

VERSTERKT 

VAKMANSCHAP: 

PIONIEREN MET 

RESPONSIEVE  

PUBLIEKE RUIMTE

In de openbare ruimte wordt de sociale stad gemaakt. 

Onze tijd biedt de mogelijkheid om met nieuwe 

technologieën de openbare ruimte responsief te 

maken. Deze past zich real time aan de gebruikers 

aan. De ruimte accommodeert en activeert. Deze 

nieuwe ontwerpopgave vraagt om interdisciplinaire 

samenwerking tussen partijen die daarin nog geen 

traditie hebben. 

Actie-onderzoeksproject Co-ReUs brengt ruimtelijk 

ontwerpers en interaction designers samen.  

De ArenA Boulevard is de extreme case waar samen 

met de lokale stakeholders geëxperimenteerd  

wordt met het ontwerpen van responsieve ruimtes.  

Bij deze interdisciplinaire aanpak zijn studenten uit drie 

faculteiten betrokken. Zo raken studenten vertrouwd 

met andere disciplines en met de specifieke kracht en 

meerwaarde van het eigen vakmanschap. 

Frank Suurenbroek, 

Lector Bouwtransformatie
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 > De Circulaire Stad Bijdrage aan de transitie van 

Amsterdam naar een circulaire stad met een focus op 

hoogwaardig hergebruik van materialen en producten, 

lokale productie, afval- en retourlogistiek en circulaire 

bouw en gebiedsontwikkeling. Zo wordt, samen 

met de gemeente Amsterdam en diverse mkb-ers en 

kennisinstellingen, onderzocht hoe systemen voor 

decentrale verwerking van stedelijk organisch afval in de 

stad kunnen worden ingepast en wat de ecologische, 

sociale en economische effecten hiervan zijn.

 > Energie Transitie Bijdrage aan de lokale duurzame energie 

transitie van de stad met focus op warmtenetten, zonnecel-

toepassingen en smart grids. Zo wordt onderzoek verricht 

naar de transitie naar warmtenetten in de bestaande stad, 

wordt met Energie Centrum Nederland (ECN) gewerkt aan 

innovatieve, esthetische zonnecelproducten voor gebouwen 

(Dutch Solar Design) en worden energiemodellen gemaakt 

voor het optimaal inpassen van elektrische auto’s in het 

elektriciteitsnet. 

Deze vier onderzoeksthema’s zijn met elkaar verbonden door 

drie, zogenoemde, crossthema’s: Urban Analytics, Business 

Modelling en Toegepaste Psychologie7. Deze crossthema’s 

dragen specifieke expertise aan om oplossingen binnen de vier 

onderzoeksthema’s te kunnen ontwerpen en realiseren.

Het onderzoeksprogramma Aviation (AV), als onderdeel van de 

Aviation Academy, is gericht ‘sustainable operational readiness’. 

Vanuit deze focus komen zowel de optimale beschikbaarheid 

van het vliegtuig als de optimale inzet van het vliegtuig en 

benodigde infrastructuur voor het vervoer van mensen en 

goederen door de lucht aan bod:

 > Maintenance, Repair and Overhaul Gericht op het 

verbeteren van processen bij vliegtuig-onderhoudsbedrijven, 

bijvoorbeeld door toepassing van lean methodieken, of 

door gebruik van vliegtuigdata. Ook ontwikkeling van een 

aanpak voor datagebruik in luchtvaartonderhoud.

 > Safety and Human Factors Hierbij doen we 

onderzoek naar betere indicatoren op basis van nieuwe 

veiligheidsmodellen, en naar de samenwerking in de 

cockpit op basis van spraakpatronen. Voorbeelden 

zijn onderzoek naar de veiligheidscultuur bij een 

luchtvaartmaatschappij (contract research) en onderzoek 

naar beter veiligheidsparameters voor luchtvaartbedrijven.

 > Airport and Airspace Capacity Onderzoek naar de 

optimale benutting van airport en airspace capacity op en 

tussen luchthaven(systemen) vanuit het perspectief van de 

behoeften van de regio (partnership met het Knowledge 

Development Centre van Schiphol)

7  In samenwerking met de opleiding Toegepaste Psychologie van Faculteit Maatschappij en Recht.

 > New Repair Methologies Gericht op het detecteren 

van schade in composiet-materiaal en nieuwe 

reparatietechnieken voor deze schade. 

Het Lectoraat Forensisch Onderzoek (FO) is een 

samenwerkingsverband tussen de Politieacademie en de HvA. Het 

doel van dit interdisciplinaire onderzoeksprogramma is kennis te 

ontwikkelen ten behoeve van het forensische sporenonderzoek 

– van plaats delict tot rechtszaal – en voor het onderwijs. 

Het programma richt zich op technische mogelijkheden: 

meer informatie uit sporen afleiden ter verbetering van het 

opsporingproces en vervolging en bewijsvoering. Daarnaast 

richt het programma zich op de menselijke factoren in het 

opsporingsproces bijvoorbeeld de besluitvorming rondom 

analysemogelijkheden en de waardering van sporeninformatie. 

De onderzoekslijnen leiden tot fundamentele breed 

toepasbare kennis en strategieën en ondersteuningssystemen 

voor het optimaliseren van het opsporingsproces. In het 

onderzoeksprogramma wordt intensief samengewerkt met de 

Nationale Politie, het Openbaar Ministerie (OM), het Nederlands 

Forensisch Instituut (NFI), de Vrije Universiteit (VU), de TU Delft 

(TUD) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). 

In dit hoofdstuk geven we een karakterisering van het 

Kenniscentrum Techniek en van het onderzoek dat we 

uitvoeren. We schetsen eerst de Faculteit Techniek en vervolgens 

het Kenniscentrum Techniek. Vervolgens benoemen we de 

onderzoeksprogramma’s en geven voorbeelden van ons onderzoek. 

2.1 DE FACULTEIT TECHNIEK
De Faculteit Techniek omvat ongeveer 6200 studenten en 

4692 medewerkers en is in zijn geheel gehuisvest in gebouw 

Leeuwenburg, direct achter het Amstelstation. De verhuizing 

naar het nog te bouwen Conradhuis op de Amstelcampus is 

voorzien in 2021. De faculteit biedt momenteel de volgende 

bacheloropleidingen aan: 

 > Built Environment

 > Engineering 

 > Logistics Management

 > Logistics Engineering

 > Toegepaste Wiskunde

 > Forensisch Onderzoek

 > Aviation

 > Maritiem Officier.

Op dit moment bieden we één professionele masteropleiding 

zelfstandig (Structural Engineering) aan en een tweetal in 

samenwerking met een buitenlandse universiteit: Master of 

Aviation Maintenance3 en Project Management4. We zijn in de 

afrondende fase voor een aanvraag van een master: Aviation 

Management. De Faculteit Techniek is verder betrokken bij de 

PostGrad Master Urban Management. Tevens verkennen we 

de mogelijkheid voor een nieuwe master Urban Technology. 

Tenslotte verkennen we de samenwerking met Building 

Information Management van Northumbria University.

2.2 HET KENNISCENTRUM TECHNIEK
Het onderzoek aan de faculteit is gebundeld in het Kenniscentrum 

Techniek (KCT), dat rechtstreeks ressorteert onder de decaan. Er is 

een nauwe relatie met de meeste bachelor- en mastersopleidingen 

zoals te zien is in bijlage 15. Het KCT is in 2003 van start gegaan 

met de lector Logistiek. Inmiddels is het aantal lectoren tot tien 

gegroeid. De meest recente aanstelling van bijzonder lector Urban 

Analytics vond in 2017 plaats. Binnen het Kenniscentrum Techniek 

onderscheiden we drie onderzoeksprogramma’s:

2  Als we de flexibele contracten meerekenen is dit: 496; zodoende aantal FTE is: 411, waarvan 65 FTE bij de onderzoeksprogramma’s.

3  http://www.amsterdamuas.com/aviation/education/master-programmes/master-of-aviation-maintenance/master-of-aviation-maintenance.html

4  https://www.northumbria.ac.uk/study-at-northumbria/courses/project-management-msc-amsterdam-dtfzjm6/

5  De opleiding tot Maritiem Officier sluit aan bij het lectoraat Maritieme Innovatieve Techniek van de NHL en Stenden Hogeschool. 

6  Deze onderzoeksgroepen hebben een eigen onderzoeksagenda die in samenspraak met één van de lectoren is samengesteld. In de toekomst zal hier   
  mogelijk een lector op geworven worden.

 > Urban Technology is een interdisciplinair en relatief nieuw 

(2015) onderzoeksprogramma waarin zeven lectoraten 

zijn gebundeld (en daarnaast nog drie onderzoeksgroepen 

die aangestuurd worden door een hoofddocent6) en dat 

is uitgegroeid tot een beeldbepalend speerpunt van de 

hogeschool;

 > Aviation is een onderzoeksprogramma met twee lectoraten. 

Het programma is sterk verweven met het onderwijs in de 

Aviation Academy en is gericht op de samenwerking met 

de (nationale en internationale) luchtvaart;

 > Forensisch Onderzoek bestaat uit één lectoraat met goede 

aansluiting bij werkveld en wetenschap.

2.3 THEMA’S EN VOORBEELDEN VAN ONS  
 ONDERZOEK
Het onderzoeksprogramma Urban Technology (UT) is één van 

de speerpuntenprogramma’s van de gehele hogeschool en richt 

zich op het onderzoeken, ontwerpen en realiseren van slimme 

technologische oplossingen voor duurzame grootstedelijke 

uitdagingen van de toekomstige stad, gebundeld in vier voor de 

buitenwereld herkenbare, maatschappelijke onderzoeksthema’s. 

Aan elk onderzoeksthema zijn verschillende lectoraten (bijlage 

2) verbonden. De governance en samenwerking met andere 

faculteiten zijn beschreven in tekstbox aan het einde van dit 

hoofdstuk. Vanuit hun eigen expertise dragen de lectoraten bij 

aan het onderzoek. In veel gevallen worden de onderzoeken 

interdisciplinair uitgevoerd:

 > Mobiliteit Bijdrage aan de ambitie van de MRA voor 

emissievrije stadsvervoer in 2025 en versterking van de 

positie als logistieke hub van wereldformaat. Zo wordt 

onderzoek gedaan naar de kansen van licht elektrische 

vrachtvoertuigen voor bevoorrading van steden, de 

toepassing van duurzame en efficiënte oplossingen 

voor bouwlogistiek in steden, en optimalisering van de 

cacaoketen.

 > De Gebouwde Stad Met ingrepen in de gebouwde 

stad dragen we bij aan de robuuste en versnelde 

doorontwikkeling naar een duurzame, leefbare en 

veerkrachtige stad. Onderzoek richt zich op een 

klimaatbestendige inrichting van de stad, stedelijke 

transformatieopgaven en duurzame gebiedsontwikkeling

2. KARAKTERISTIEK VAN HET KENNISCENTRUM VAN DE   
 FACULTEIT TECHNIEK 
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Urban Technology is één van de vijf speerpunten 

van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). De 

penvoerder van Urban Technology is de decaan van 

de Faculteit Techniek (FT). 

RAAD VAN ADVIES
De Raad van Advies bestaat uit de decanen van de 

Faculteiten Maatschappij en Recht (FMR), Digitale 

Media en Creatieve Industrie (FDMCI) en Business 

Economie (FBE). De Raad van Advies is adviserend 

ten opzichte van het onderzoeksprogramma en de 

inzet van de speerpuntgelden. 

De decanen denken na over een mogelijke andere 

governance structuur over de vijf speerpunten heen. 

De decanen zitten namelijk in de adviesraden van 

verschillende speerpunten. Hierdoor ervaren zij 

overlap, mede omdat alle speerpunten zich richten 

op grootstedelijke vraagstukken. In november 2018 

is een tweedaagse ingepland om over dit vraagstuk 

na te denken. 

STUURGROEP
De stuurgroep van Urban Technology bestaat 

momenteel uit de programmamanager en de 

lectoren van FT. Zij stellen de multidisciplinaire 

onderzoeksagenda en de begroting van 

speerpuntenmiddelen op. De stuurgroep zal op 

termijn worden uitgebreid met afgevaardigden van 

andere faculteiten.

INTERFACULTAIRE SAMENWERKING 

Urban Technology werkt aan technische 

uitdagingen van de stad. Een groot deel van het 

onderzoek wordt daarom door medewerkers van FT 

uitgevoerd.

De grootstedelijke vraagstukken (energie, 

mobiliteit, gebouwde stad en circulaire stad) 

vragen vaak om een interdisciplinaire aanpak. 

Deze is faculteitsoversteigend. Urban Technology 

draagt hiermee bij aan HvA-brede ondersteuning 

voor onderzoek. De onderzoeksgroep Urban 

Analytics is een HvA-breed lectoraat. Het lectoraat 

is geïnitieerd door Urban Technology en de 

lector werkt bij FT, FDMCI en het Centrum voor 

Wiskunde en Informatica. Ook Business Modelling 

is opgezet binnen Urban Technology, maar HvA-

breed inzetbaar en inhoudelijk en via medewerkers 

gelinkt met FBE en FDMCI. Sinds een jaar loopt er 

een samenwerking met de opleiding toegepaste 

psychologie en het lectoraat in oprichting duurzaam 

handelen. Hiermee zijn we in staat om gebruikers/

consumenten onderzoek direct in het onderzoek te 

integreren.

Urban Technology werkt structureel samen met 

de HvA-speerpunten Urban Management en 

Ondernemerschap.

De samenwerking met Urban Management komt 

mede doordat een lector van Urban Technology in 

de directie van het speerpunt deelneemt.

Door deze interdisciplinaire aanpak van Urban 

Technology zijn de afgelopen drie jaar 26 projecten 

subsidie-projecten opgezet waarin samen met 

andere faculteiten gewerkt wordt. 

In de figuur hieronder is de netwerkorganisatie 

visueel weergegeven:

GOVERNANCE SPEERPUNT URBAN TECHNOLOGY
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Het kenniscentrum van de Faculteit Techniek is eerder in 2009, 

2012 en 2015 geëvalueerd. Daarnaast is een aantal evaluaties bij 

onderzoeksprogramma’s uitgevoerd: in 2014 en 2017 voor FO 

en in 2016 bij UT. In dit hoofdstuk bespreken we de bevindingen 

van evaluatiecommissies vanaf 2015 en de maatregelen die we 

daarop hebben genomen. 

3.1 EXTERNE EVALUATIE 2015  
 KENNISCENTRUM FACULTEIT TECHNIEK
De externe evaluatie in 2015 werd uitgevoerd door een 

commissie onder leiding van prof. dr. Meurs. Dit vond plaats net 

na de totstandkoming van het onderzoeksprogramma Urban 

Technology. In het evaluatierapport8 beoordeelde de commissie 

de onderzoeksprogramma’s van het Kenniscentrum Techniek op 

alle criteria met “goed”, en stelde zij vast dat het Kenniscentrum 

Techniek veel vooruitgang heeft geboekt sinds de eerdere 

externe evaluatie. Wel constateerde zij dat de focus van het 

onderzoeksprogramma UT en de aansluiting op Amsterdam 

verbeterd moesten worden. Ze raadde aan om indicatoren te 

formuleren specifiek voor het praktijkgerichte onderzoek en om 

langjarige samenwerkingsverbanden te realiseren. Bijlage 3 

presenteert een overzicht van de adviezen van de Commissie 

Meurs aan het kenniscentrum en de maatregelen die het 

kenniscentrum daarop heeft genomen. 

3.2 EVALUATIE SPEERPUNT UT 2016
In 2016 heeft de commissie Apers een (lichte) toets uitgevoerd 

ter evaluatie van alle speerpunten van de HvA. Dit is gedaan om 

vast te stellen of de speerpunten zich ontwikkelden naar de door 

de HvA opgestelde criteria. De commissie stelde vast dat bij UT 

de gesignaleerde risico’s, met betrekking tot onvoldoende focus, 

zijn weggenomen. UT heeft zich dankzij een heldere strategie 

succesvol ontwikkeld. Genoemd werd o.a. de fundingstrategie, 

de opzet van cross thema’s zoals Urban Analytics (breed 

toepasbaar in het hele programma) en de keuze van relevante 

interdisciplinaire onderzoeksthema’s voor de beroepspraktijk 

in de regio. De commissie concludeerde bovendien dat het 

onderzoeksprogramma UT als kennis- en onderzoekspartner 

zeer gewaardeerd wordt door externe stakeholders.

3.3 EVALUATIE FORENSISCH  
 ONDERZOEK 2017 
In 2017 is de opleiding Forensisch Onderzoek inclusief het 

onderzoeksprogramma internationaal geaccrediteerd door de 

Chartered Society of Forensic Science (CSoFS). De activiteiten 

8  Rapportage externe evaluatie onderzoek domein Techniek, commissie Meurs, HvA, december 2015.

in het onderzoekslaboratorium waarin onderwijs en onderzoek 

samenwerken, zijn door de onderzoekscommissie geprezen. De 

commissie was enthousiast over de wijze waarop onderzoek en 

onderwijs samen werken aan het opbouwen van databases, het 

toepassen van virtual reality technieken en over het chemische 

afstudeeratelier waarin minor studenten, afstudeerders en 

promovendi samen nieuwe kennis ontwikkelen. Door deze 

internationale accreditatie hebben studenten FO een goede 

aansluiting bij internationale masteropleidingen, en zijn er voor 

studenten en docenten en onderzoekers nieuwe uitwisselings- 

en samenwerkingsmogelijkheden ontstaan.

3. EERDERE EVALUATIES VAN HET ONDERZOEK 

4.1 DOELSTELLINGEN KENNISCENTRUM  
 TECHNIEK 
Onze ambitie is verwoord in het Faculteitsplan 2015-2020 van 

de Faculteit Techniek9 en het Lectorenplan 201710 en sluit aan op 

het instellingsplan van de Hogeschool van Amsterdam11. Deze 

ambitie luidt: 

“Met onze onderzoeksprogramma’s laten we zien welke 

expertise wij in huis hebben en wat wij betekenen voor de 

stad Amsterdam. Met nieuwe – vaak interdisciplinaire – 

onderzoeksvragen leveren wij een bijdrage het oplossen van 

maatschappelijke problemen in de stad en aan vernieuwing 

van de beroepspraktijk. De ontwikkeling en afstemming van de 

speerpunten in de onderzoeksprogramma’s vindt plaats met 

de preferente partners in de metropoolregio Amsterdam en 

sluit aan op de kennis- en innovatieagenda van Amsterdam. De 

onderzoeksprogramma’s hebben een vaste plaats in de vierjarige 

curricula van alle opleidingen. Met deze onderzoeksresultaten 

vormen we ook deels de inhoud van het curriculum (casuïstiek 

en lesstof) vergroten we het onderzoekende vermogen van de 

studenten.” 

 

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. 

Bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties moeten 

antwoorden vinden op hoe om te gaan met nieuwe sensoren, 

digitalisering van productie, schone voertuigen, robotisering en 

veelheid aan data in de context van de ambities ten aanzien van 

duurzaamheid, leefbaarheid en bereikbaarheid in de metropool. 

Met ons onderzoek willen we concrete oplossingen ontwikkelen 

voor urgente maatschappelijke problemen. Hierbij bouwen 

we voort op kennis van technologische ontwikkelingen, het 

samenbrengen van interdisciplinair teams en in veel gevallen een 

ontwerpgerichte aanpak. 

Het Kenniscentrum Techniek (KCT) wil een portaal zijn naar 

praktijkgericht onderzoek voor industrie, bedrijfsleven en 

(semi) overheden in metropoolregio Amsterdam. We willen 

aansluiten bij de actuele kennis- en innovatie-agenda’s binnen 

de regio: zij bepalen voor een groot deel de onderzoeksagenda 

van het kenniscentrum. Met ons onderzoek verhogen we 

de innovatiekracht van bedrijven en willen we bijdragen aan 

9  Faculteitsplan Techniek 2015 – 2020, eigen uitgave, n.d.

10  Lectorenplan 2017, Faculteit Techniek, februari 2017

11  Nieuwsgierige professionals, Instellingsplan 2015-2020, Hogeschool van Amsterdam, n.d.

12  Aviation: Aviation Academy FlightPlan 2020, juni 2015, wordt momenteel herzien. Programmaplan UT 2016-2020

13  Urban Technology Evaluatie 2016, AVI RvA overleg 2017-2018; FO – internationale accreditatie 2017

14  Onder andere de agenda van Amsterdam Economic Board, het Programma Duurzaamheid, het programma Smart Mobility en de Koers 2020/25 van de   
  gemeente Amsterdam

vernieuwing van het onderwijs. We betrekken studenten 

en docenten actief bij het onderzoek. Ons streven is dat 

ten minste 20% (2020) van de studenten betrokken is bij 

onderzoeksactiviteiten van de onderzoeksprogramma’s. Ten 

aanzien de docenten is ons streven dat 20% van alle docenten, 

die werken binnen de Faculteit Techniek, participeert in het 

onderzoek.

4.2 STAND VAN ZAKEN EN REFLECTIE
In 2015 adviseerde commissie Meurs om focusgebieden te 

benoemen. Met name kreeg UT het advies meer focus in de 

programmering aan te brengen. Elk onderzoeksprogramma 

heeft een programmaplan gemaakt waarin het profiel is 

beschreven en hoe we middels projecten en output onze doelen 

willen realiseren12. Onze externe stakeholders onderstrepen onze 

visie en ambities13. 

 

ONDERZOEKSPROFIEL

Na de evaluatie van Meurs (2015) is de onderzoeksfocus van 

het programma Urban Technology aangescherpt naar vier 

onderzoeksthema’s en drie crossthema’s. Deze zijn opgesteld op 

basis van de beleidsagenda’s, gesprekken met stakeholders in de 

Metropoolregio Amsterdam (MRA)14 en de beschikbare expertise 

bij onderzoek en onderwijs. Uit onze stakeholderconsultatie 

krijgen we terug dat de vier onderzoeksthema’s, met 

interdisciplinaire onderzoeksvraagstukken, relevant zijn. 

Ook heeft de commissie Apers in 2017 (zie hoofdstuk 3) 

geconcludeerd dat de focus van het programma aangescherpt is. 

UT heeft zich in drie jaar tijd sterk ontwikkeld en zit nu midden 

in de uitvoeringsfase. Het streven is om in de komende jaren 

door te ontwikkelen richting een Centre of Expertise. De vereiste 

stap hierbij is: verdere aanscherping van het onderzoek binnen 

de onderzoeksthema’s, verdere integratie met het onderwijs en 

de hieraan gekoppelde strategische partnerships. Een uitdaging 

hierbij is de diepgang die nodig is om een kennispositie op te 

bouwen, de verbinding aan meerdere opleidingen en de breedte 

die nodig is voor de interdisciplinaire aanpak.

De focus van het onderzoeksprogramma Aviation is vastgesteld 

na een uitgebreide internationale benchmark, in overleg met de 

4. STANDAARD 1:  
 GESTELDE DOELEN EN AANSLUITING OP DE HOGESCHOOL
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IMPACT MET 

RESEARCH THROUGH 

DESIGN: EEN TWEEDE 

LEVEN VOOR ARENA 

STADIONSTOELEN

Amsterdam wil kringlopen van materialen lokaal 

en op een hoogwaardige manier sluiten. Wel 

heel unieke restmaterialen zijn de stadionstoelen 

die werden afgedankt bij de renovatie van de 

Amsterdam ArenA. Het onderzoeksprogramma UT 

onderzocht de sociale, economische en ecologische 

impact van verschillende scenario’s voor het 

hergebruik van de materialen.

Er zijn verschillende objecten van het materiaal 

gemaakt. Dit gebeurde door middel van 

prototyping en experimenten met digitale 

productie. Het project resulteerde in het hergebruik 

van ruim 10.000 afgedankte stoelen. Een aantal 

stoelontwerpen zijn getoond op de Dutch Design 

Week 2017. Zo wordt de transitie van een circulaire 

economie zichtbaar en tastbaar gemaakt voor 

bewoners van Amsterdam.

Inge Oskam, 

Lector Circulair Ontwerpen en Ondernemen
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industrie door middel van ronde tafelsessies en in overleg met de 

Raad van Advies van de Aviation Academy. Programmering van 

onderzoek en onderwijs vindt meer en meer plaats in langjarige 

partnerships met partijen in de luchtvaartwereld. Waar mogelijk 

vindt dit plaats in samenwerking met lectoraten bij UT, TU 

Delft en universiteiten uit het eigen internationale netwerk. 

Ook wordt Security & Technology een steeds belangrijker 

aandachtsgebied. AV heeft de ambitie om in drie jaar door te 

groeien naar een Centre of Expertise.

In het programma Forensisch Onderzoek wordt intensief 

samengewerkt met alle ketenpartners die een rol spelen in 

het proces van opsporing, vervolging en berechting, zoals 

de Nationale Politie (NP), het Nederlands Forensisch Instituut 

(NFI), het Openbaar Ministerie (OM), de Zittende Magistratuur 

(Raad voor de Rechtspraak), en met de advocatuur (Orde van 

Advocaten) en de NRGD (Nederlands Register Gerechtelijke 

Deskundigen). Daarnaast wordt samengewerkt met 

verschillende kennisinstellingen, zoals de Universiteit van 

Amsterdam (UvA), de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de 

Technische Universiteit Delft (TU Delft). 

VERBINDING ONDERZOEK EN ONDERWIJS

Voor het KCT is de koppeling van onderwijs met onderzoek 

belangrijk. De gebruikte hoofdlijnen van ons beleid om dit te 

realiseren zijn onder andere (zie ook bijlage 1):

 > Hoofddocenten die de verbinding leggen tussen 

onderzoek en onderwijs, en die grotere eenheden 

van de onderwijscurricula ontwikkelen, inbedden in 

de onderzoeksprogramma’s en invulling geven met 

onderzoeksprojecten in het onderwijs.

 > Inzet van docent-onderzoekers die delen van het onderzoek 

uitvoeren en ontwikkelde kennis terugbrengen in hun eigen 

onderwijs eenheden.

 > Afstudeerateliers waar studenten individuele 

onderzoeksprojecten uitvoeren rondom gethematiseerde 

verkend onderzoekslijnen van de lectoraten. Deze ateliers 

worden geleid door hoofddocenten en lectoren, er 

bestaan echter ook ateliers die door opleidingen worden 

uitgevoerd. 

 > Nieuw is de ontwikkeling van zogenaamde studio’s, waar 

studenten (3e en 4e jaars) rondom een expertise (bijv. data-

science, duurzame energie, nieuwe materialen) samen met 

het bedrijfsleven, onderzoekers en docenten interdisciplinair 

samenwerken, mede gebaseerd op de principes van high 

impact learning.

 

We zien in toenemende mate dat de onderzoek en opleidingen 

samenwerken onder andere op het gebied van data, sustainable 

energy systems, circulair bouwen, en logistiek. Dit uit zich o.a. 

in de ontwikkeling van de data-studio, in gemeenschappelijke 

partnerships, minoren (digitale productie & nieuwe materialen, 

de toekomstbestendige stad) en onderwijsontwikkeling 

gebaseerd op inzichten uit het onderzoek door de 

hoofddocenten. Bij de Aviation Academy werken studenten, 

docenten, onderzoekers en lectoren samen in langjarige 

partnerships met bedrijven aan onderzoeksopdrachten. 

Het vinden van balans tussen bijdragen aan onderwijs (via 

onderzoeksleerlijn, lessen, casuïstiek inbrengen, het betrekken 

van meer docenten bij het onderzoek) en uitvoeren van 

ambitieuze onderzoeksagenda blijft voor lectoren een uitdaging.  

Met 17 % van onze docenten participerend in onderzoek zitten 

we net onder het streefcijfer van 20%. Het vaststellen van het 

percentage studenten dat betrokken is bij de programma’s bleek 

moeilijk meetbaar en arbeidsintensief. 

4.3 ACTIES
De volgende acties beoogt het kenniscentrum voor de komende 

tijd. 

 

Profilering De volgende stap bij onderzoeksprogramma 

UT is om het profiel binnen de onderzoeksthema’s nog 

scherper te duiden en verder af te bakenen op een beperkt 

aantal expertisen. Uitgangspunt daarbij is de vraagstukken 

interdisciplinair te benaderen. Dit doen we in samenspraak met 

opleidingen en externe stakeholders. Het uiteindelijke doel is dat 

UT en AV zich doorontwikkelen naar een Centre of Expertise. 

Naast verdere focus en massa, zal UT hiervoor het aantal 

strategische partnerships verder uitbouwen. 

Onderzoek-onderwijs Ontwikkeling en implementatie van 

een faculteitsbreed kader voor integratie onderzoek waarin 

gestuurd wordt op gezamenlijke programmering. We willen 

het aantal hoofddocenten en docentonderzoekers vergroten 

en de deelname van studenten aan onderzoek verhogen. Ten 

aanzien van het laatst genoemde aspect wordt met andere 

HvA-kenniscentra en de HvA-afdeling Onderwijs en Onderzoek 

verkent of en hoe studentendeelname op een waardevolle 

manier kan worden gemeten. 

16 Kritische reflectie 17Kenniscentrum Techniek



VAN ONDERZOEK 

NAAR NIEUW BELEID: 

OPSPOREN MET HET 

LAB OP ZAK

Het Onderzoeksprogramma Forensisch Onderzoek 

onderzoekt hoe forensische opsporing met nieuwe 

DNA-analyse apparaten veilig, betrouwbaar 

en efficiënt kan worden uitgevoerd. Maar 

nieuwe technologie vraagt vaak om nieuwe 

wetgeving en nieuw beleid. Daarom kijkt het 

onderzoeksprogramma FO ook naar de betekenis 

van deze nieuwe apparaten voor wetgeving en 

opsporingsbeleid. Het onderzoeksprogramma 

FO adviseert juristen en beleidsmakers bij het 

ministerie van Justitie en Veiligheid, die hier 

verantwoordelijk voor zijn.

Het onderzoek is het resultaat van een 

samenwerking tussen docent-onderzoekers, 

promovendi, studenten en professionals uit de 

opsporingspraktijk. Door deze samenwerking 

blijft het onderwijs up-to-date en worden 

onderzoeksresultaten in de praktijk getoetst. Zo 

draagt het onderzoeksprogramma FO bij aan 

innovatie en de ontwikkeling van nieuw beleid.

Christianne de Poot, 

Lector Forensisch Onderzoek
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onderzoekscoördinatoren is zeer waardevol gebleken voor 

de doorontwikkeling van de programma’s. Hiermee hebben 

lectoren, onderzoekers en projectleiders zich kunnen focussen 

op de inhoudelijke ontwikkeling van de programma’s.

MENSEN

De totale onderzoekscapaciteit is tussen 2015 en 2017 

structureel gestegen (bijlage 6). We realiseren een 

formatieomvang van 6,7 fte gemiddeld per lectoraat 

(streefwaarde 5 fte). Hiermee hebben we invulling gegeven aan 

het advies van Meurs om massa te creëren. Alle lectoren hebben 

een aanstelling van tenminste 0,6 fte (streefwaarde 0,8 fte), 

met één uitzondering van de lector met een dubbelaanstelling 

(Christianne de Poot, leerstoel bij de VU, bijlage 2). Sinds 

2015 zijn acht hoofddocent-onderzoekers (gemiddeld 0,42 fte 

onderzoek; streefwaarde 0,6 fte) aangesteld. Hiervan sturen drie 

een eigen onderzoeksgroep aan binnen UT. De hoofddocenten 

zijn gepromoveerd en hebben een belangrijke rol bij de 

integratie van onderwijs en onderzoek. Deze verbinding wordt 

ook gelegd door docent-onderzoekers, waarvan de gemiddelde 

aanstelling van 0,4 fte voldoet aan de streefwaarde. Doordat 

onderzoekers na twee jaar alleen een vast contract aangeboden 

krijgen indien ze docent-onderzoeker kunnen worden, creëren 

we een brug naar het onderwijs, bouwen we aan continuïteit 

in de onderzoeksprojecten en weten we kennis aan ons te 

binden. Het carrièreperspectief voor onderzoekers is daarmee 

aantrekkelijker geworden. Een aandachtspunt is echter wel 

de flexibele contracten in diverse projecten. We merken dat 

hierdoor de continuïteit wordt beperkt, kennisopbouw verloren 

gaat en de overdracht steeds extra kosten met zich meebrengt.

In het afgelopen jaar is voor Urban Technology een strategisch 

personeelsplan opgesteld dat een kader vormt voor functie-

mix, vaste en flexibele schil en daaraan gekoppelde formatie 

en deskundigheidsbevordering (gaat in 2019 geïmplementeerd 

worden. Op basis van de vlootschouw concluderen we dat 

we een evenwichtig functiehuis hebben waarin onderzoek, 

onderwijs en management in balans zijn gerepresenteerd. Het 

aanstellen van inhoudelijke projectleiders blijkt zeer waardevol 

te zijn (voor aanvraag en uitvoering projecten). Aandachtspunt 

is voor sommige grote lectoraten de inhoudelijke aansturing van 

de lector aan meer dan 15 medewerkers. Komende jaren willen 

we deze kenniskringen zo doorontwikkelen dat er een betere 

opbouw is van junior en senior onderzoekers. 

 

In de periode 2015 – 2017 zijn vijf HvA-promovendi die binnen 

het kenniscentrum onderzoek verrichtten gepromoveerd. 

Momenteel zijn 17 promovendi binnen het kenniscentrum 

bezig met een promotietraject16. Het kenniscentrum heeft 

beleid gericht op (interne en externe) promovendi. Zo financiert 

de faculteit pre-promotietrajecten (één dag in de week voor 

16  Bijlage 6: Gerealiseerde personele inzet t.b.v. onderzoek

een periode van één jaar) van docenten, om de kansen van 

een NWO promotieproject te verkennen. Voor onderzoekers 

en promovendi is de kans om te kunnen werken aan 

innovatief onderzoek, omringd met experts en de praktijk, een 

aantrekkelijke optie. Loopbaanperspectief voor promovendi 

is enigszins verbeterd maar blijft een aandachtspunt. We 

zoeken, bij het aanvaarden van een externe functie, een 

blijvende samenwerking met het kenniscentrum. Zo werken 

ex-promovendi van FO nu bij de Nationale Politie, het NFI en het 

WODC, en is met elk van hen een nieuwe samenwerkingsrelatie 

ontstaan. 

MIDDELEN

We zijn goed op weg om in termen van budget en werving van 

externe financiering de doelen voor 2020 te bereiken (bijlage 5).

De totale begroting van het onderzoek was in 2017 4,7 miljoen 

euro, een stijging van 62% ten opzichte van 2015 (2,9 miljoen 

euro). De eerste geldstroom van 1,6 miljoen euro (2017) 

bestaat uit de rijksbijdragen en een deel is onderwijsgebonden 

budget, hiervan is 630.000 euro speerpuntbudget UT (voor 

o.a. het voorbereiden van interdisciplinaire projecten en het 

stimuleren van de interfacultaire samenwerking). Voor ieder 

onderzoeksprogramma is een fundingstrategie opgesteld met 

een jaarlijks toenemende percentage externe financiering. 

Onze ambities ten aanzien van externe financiering hebben we 

gerealiseerd, en is nu 65% van het totaal. De derde geldstroom 

is rond de 5% van het totale budget. Het hoge percentage 

externe financiering illustreert dat we goed in staat zijn om aan 

te sluiten bij relevante thema’s. Onze fundingstrategie (met een 

jaarlijkse update subsidie strategie per lectoraat) is hiervoor een 

succesfactor geweest. We hebben een hoog slagingspercentage 

voor ingediende subsidieaanvragen (voor RAAK >90%). Naast 

RAAK zijn we succesvol geweest bij een steeds breder set van 

subsidieprogramma’s, en hebben we inmiddels zes projecten 

lopen gefinancierd met internationale subsidies. 

 

We zijn gegroeid als projectorganisatie. Het HvA urenregistratie 

systeem en de financiële monitoring ondersteunt de projecten 

nog niet optimaal. Vanuit HvA centraal is een verbeteringstraject 

opgezet. We willen de afgesproken KPI’s meer inzetten als 

monitoring en bijsturingstool dan dat we nu doen en ze 

actualiseren waar opportuun. 

(EXTERNE) PARTNERS

De drie onderzoeksprogramma’s zijn zeer goed aangesloten 

op partijen in de interne en externe omgeving; we worden 

regelmatig benaderd door externe partijen om samen te 

werken. Urban Technology is partner bij de publiek private 

samenwerkingsverband Amsterdam Smart City. Het programma 

heeft meer dan 50 samenwerkingspartners, waarmee met 

een aantal onlangs een strategisch samenwerkingsverband 

5.1 DOELSTELLINGEN KENNISCENTRUM  
 TECHNIEK 
Het KCT streeft naar een organisatie waarbij we de ambities 

kunnen waarmaken, de medewerkers voldoende ondersteuning 

krijgen en hun werkomgeving als inspirerend en verrijkend 

beschouwen. 

ORGANISATIE

De drie onderzoeksprogramma’s (UT, AV, FO) zijn het 

uitvoerend orgaan en de entiteit naar het werkveld en 

onderwijs. Het KCT fungeert als faciliterend centrum en 

beoogt over de onderzoeksprogramma’s heen te zorgen 

voor kwaliteitsbewaking, professionalisering, consistent 

personeelsbeleid, promotiebeleid, budgettering, communicatie, 

aansluiting bij het onderwijs, fundingstrategie en 

internationalisering. Deze, door ons genoemde, portefeuilles (zie 

bijlage 10) de verdeling binnen het KCT) zijn toegewezen aan 

minimaal één lector. In het KCT-overleg bespreken de lectoren 

de voortgang van de portefeuilles. In het managementteam 

(MT) van de faculteit zit een vertegenwoordiger van het 

kenniscentrum. Het kenniscentrum wordt ondersteund door 

een controller, HR adviseur, communicatie adviseur en een 

kwaliteitsmedewerker.

Een programmamanager (UT, FO) en een businessdeveloper 

(AV) coördineren de drie onderzoeksprogramma’s. Zij hebben 

een belangrijke rol hebben bij strategie en uitvoering van 

de programma’s. Zo zijn ze verantwoordelijk voor o.a. 

meerjarenplannen opstellen, prioriteiten van het programma 

vaststellen, klankbordgroep inrichten en strategische 

partnerships ontwikkelen. De decaan heeft personele en 

budgetverantwoordelijkheden naar de programmamanager en 

businessdeveloper gedelegeerd. 

MENSEN

We streven naar een versterking van de onderzoekscapaciteit 

tot minstens 5 fte per lectoraat en een aanstelling van ten 

minste 0,8 fte per lector15, en willen dubbelaanstellingen van 

lectoren aan universiteiten. Individuele (docent)onderzoekers 

streven naar gemiddeld voor ten minste 0,4 fte toegewezen te 

zijn aan onderzoek (0,6 fte voor hoofd-docentonderzoekers). 

We streven naar een evenwichtig functiehuis waarin 

onderzoek, onderwijs en management in balans zijn. Daarin 

nemen we beleid voor (interne en externe) promovendi en hun 

15  Streefcijfers KCR 2014-2020, bijlage 4

loopbaanperspectief mee, en ondersteunen het werken met 

een functiebeperking.  

MIDDELEN 

Om onze ambities te realiseren streven we naar een aanzienlijk 

uitbreiding van onze onderzoeksmiddelen naar vijf miljoen 

euro in 2020 (was 2,9 miljoen in 2015). De faculteit draagt 

momenteel bij voor 1,6 miljoen euro aan onderzoek. De 

Faculteit Techniek heeft zelf de middelen niet om dit bedrag te 

verhogen om de doelstelling van 2020 te bereiken. Daarom wil 

het KCT de groei mogelijk maken door het vergroten van het 

aandeel tweede of derde geldstroom naar minimaal 50% (hoger 

dan de HVA brede doelstelling van 25%)(bijlage 4).  

(EXTERNE) PARTNERS

We willen langjarige samenwerkingsverbanden opzetten met 

partners (bedrijven, maatschappelijke organisaties, academische 

instellingen). De samenwerking is gericht op kennisontwikkeling 

en samenwerking met het onderwijs.

5.2 STAND VAN ZAKEN EN REFLECTIE
Het kenniscentrum voert goed praktijkgericht onderzoek uit en 

is in capaciteit (massa) sterk gegroeid de afgelopen drie jaar. 

Bij de groei hoort ook aanpassing van de organisatie van het 

kenniscentrum, hiervoor zijn de eerste stappen in gang gezet. 

We krijgen van de medewerkers terug dat zij voldoende sturing 

krijgen en hun werkomgeving beschouwen als inspirerend en 

verrijkend.

DE HUIDIGE ORGANISATIE

Het KCT heeft bijgedragen aan de professionalisering van de 

organisatie. Door portefeuilles toe te wijzen aan een lector 

en programmamanager/onderzoekscoördinator zijn acties 

in gang gezet die voor het hele kenniscentrum waardevol 

zijn geweest. Zo is er een scholingsplan voor onderzoekers 

opgesteld, en een eigen publicatiereeks. Wel is geconstateerd 

dat een aantal portefeuilles op programma-niveau liggen. 

Dit vanwege het feit dat de onderzoeksprogramma’s meer 

massa krijgen en elk programma zijn eigen dynamiek heeft. 

Het KCT richt zich (sinds juni 2018) daarmee alleen nog 

op overstijgende thema’s: integratie onderwijs&onderzoek, 

kwaliteit en ethiek, professionalisering en promotiebeleid, en 

afvaardiging onderzoeksraad. De bedrijfsmatige ondersteuning 

door de programmamanagers, businessdeveloper en 

5. STANDAARD 2:  
 ORGANISATIE VAN HET ONDERZOEK IN HET     
 KENNISCENTRUM TECHNIEK
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ONDERZOEK 

LEIDT TOT NIEUW 

ONDERWIJS:  

DATA-ANALYSE  

VAN LAADPALEN

Elektrisch vervoer groeit snel in Nederland. 

Gemeenten en e-mobility bedrijven willen weten 

waar en wanneer ze publieke laadpunten moeten 

plaatsen. 

Het onderzoeksprogramma UT ondersteunt partijen 

die laadinfrastructuur plaatsen met data-analyse 

(in het IDO-laad project - RAAK PRO). Er is een 

monitoringtool ontwikkeld en er zijn effectstudies 

van prijsmechanismen gedaan, bijvoorbeeld 

om lange laadsessies te vermijden. Ook is er 

een simulatietool ontwikkeld die marktpartijen 

voorbereid op groei in elektrisch rijden. Uniek is 

dat het onderzoeksprogramma UT beheerder is 

van alle laadtransacties in de vier grote steden in 

Nederland. 

Naast betrokkenheid van tientallen studenten, zijn 

docent-onderzoekers in het project getraind in 

data-analyse en R (analyse software), wat bijdraagt 

aan de versnelling van de data-science lijn binnen 

de faculteit.

Robert van den Hoed, 

Lector Energie en Innovatie
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afgesloten is of opgezet wordt (Johan Cruijff ArenA, Waternet, 

Ingenieursbureau Amsterdam, Ymere). Aviation heeft langjarige 

partnerships ingericht met het Knowledge Development 

Centre Schiphol, Fokker Techniek, JetSupport en het NLR. 

Uitbreiding hiervan is voorzien met de Koninklijke Luchtmacht 

en KLM Engineering & Maintenance. Daarnaast heeft de 

Aviation Academy een netwerk van luchtvaartuniversiteiten 

opgericht, waarmee beurzen worden aangevraagd, uitwisseling 

gerealiseerd en competities worden georganiseerd. 

Binnen het lectoraat Forensisch Onderzoek wordt intensief 

samengewerkt met ketenpartners uit de opsporingspraktijk. 

Daarnaast maakt het deel uit van het Co van Ledden 

Hulseboschcentre, Center for Forensic Science and Medicine 

(CLHC)17. De lector is verbonden aan het Cyber Science Center: 

een samenwerkingsverband met de Politieacademie, NHL 

Stenden en de Open Universiteit. Er wordt samengewerkt met 

de lectoraten van de Politieacademie, met het lectoraat digital 

forensics en e-discovery van de Hogeschool Leiden, en met 

diverse buitenlandse partners18. 

5.3 ACTIES
De volgende acties beoogt het kenniscentrum voor de komende 

tijd. 

 

Organisatie Implementatie van de nieuwe organisatiestructuur 

van het kenniscentrum met aangepaste portefeuilles. Voor 

iedere portefeuille wordt een actie-agenda opgesteld. Om 

dit proces te bespoedigen en goed vast te leggen zal de 

medewerker kwaliteitszorg hierop aangesloten worden. 

Mensen Wat een eerstvolgende stap is, is uitvoering geven aan 

het strategisch personeelsplan. Onder andere implementeren 

we het scholingsplan. Ook verkennen we of we tijdelijke 

onderzoeksplekken kunnen creëren voor docenten (e.g. 

professionaliserings- en verdiepingstrajecten) met als doel de 

verdere verbinding tussen onderwijs en onderzoek.  

 

Middelen Doel is om de eerste geldstroom inkomsten te 

consolideren vanuit de rijksbijdrage zodat de basisfinanciering 

van de lectoraten gehandhaafd blijft (gezien teruglopende 

budgetten voor de gehele faculteit staat hier wel enige druk 

op). UT zal de strategie, om aan te sluiten bij internationale 

subsidieprojecten (inclusief strategie) verder uitwerken. 

Naast subsidieprojecten zet de Aviation Academy sterk in 

op samenwerking met andere partijen in de luchtvaartketen 

en contractresearch. Spin off van onderzoeksresultaten is 

kennisdisseminatie en training voor professionals in het kader 

17  Met o.a. partners de UvA, het AMC, het NFI, de VU, de TU Delft

18  Universiteit van Portsmouth, Northumbria University, Université de Lausanne, New York Police Department

van leven lang leren. Ook hier werken onderwijs en onderzoek 

gezamenlijk aan nieuwe cash flow genererende projecten en 

leggen zo de basis voor nieuwe partnerships en financiering van 

onderzoek.

Samen met andere kenniscentra gaan we kijken hoe we 

financiële informatievoorziening en administratie van projecten 

kunnen verbeteren met als doel betrouwbare project- en 

managementrapportages.

(Externe) Partners UT gaat zich de komende jaren verder 

richten op de ontwikkeling van strategische partnerships die 

zowel aan het onderzoek als aan het onderwijs verbonden zijn.

6.1 DOELSTELLINGEN KENNISCENTRUM  
 TECHNIEK 
Binnen het KCT streven we ernaar methodologisch verantwoord 

onderzoek te verrichten19 dat voldoet aan de gedragscode 

praktijkgericht onderzoek voor het HBO20. Daartoe passen we 

zo veel mogelijk bekende methodologische standaarden toe21. 

Hierbij maken we bewust onderscheid tussen ontwerpgericht 

onderzoek met een technisch, ontwerpend karakter en 

empirisch onderzoek. Om de kwaliteit van het onderzoek 

te bewaken werken we nauw samen met gezaghebbende 

onderzoekers aan hogescholen, kennisinstellingen en 

universiteiten. Dit gebeurt zowel in projecten als bij de 

begeleiding van individuele onderzoekers en promovendi. 

We sluiten aan bij het beleid van de hogeschool met 

betrekking tot het beheren van data en het invoeren van een 

infrastructuur voor datamanagement22 en we gebruiken het 

HvA onderzoeksinformatiesysteem PURE voor de documentatie. 

Naast de gebruikelijke wetenschappelijke peer-reviews bij 

conferenties en wetenschappelijke tijdschriften streven we 

ernaar systematisch gebruik te maken van interne en externe 

peer reviews. 

6.2 STAND VAN ZAKEN EN REFLECTIE
Vooralsnog zijn we redelijk tevreden met de mate waarin de 

kwaliteitsstandaarden voor praktijkgericht onderzoek binnen 

de onderzoeksprogramma’s worden toegepast en met de 

kennisproducten die daardoor worden opgeleverd.

 

KWALITEIT VAN DE ONDERZOEKSOUTPUT

Reviews van academische publicaties verlopen grotendeels via 

het academische peer review systeem dat door de redactieraad 

van de wetenschappelijke tijdschriften wordt georganiseerd. 

Bij professionele publicaties wordt de kwaliteit van de 

kennisproducten door het vier-ogen principe gecontroleerd. In 

dit geval zijn er echter, anders dan bij het peer review proces 

van tijdschriften het geval is, geen kwaliteitscriteria of -maten 

gedefinieerd waaraan de producten dienen te voldoen. Ook 

voor de kwaliteit van onze niet-wetenschappelijk output missen 

19  Visie op onderzoek KCT, februari 2015

20  www.vereniginghogescholen.nl/system/knowledge_base/attachments/files/000/000/959/original/Nederlandse_gedragscode_wetenschappelijke_  
  integriteit_2018_NL.pdf?1536866463. Gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo, HBO-raad, 2010.

21  [1] Aken, J. van & D. Andriessen (2011): Handboek ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek - wetenschap met effect. Amsterdam: Boom uitgevers.   
   [2] Andriessen, D. & J. Onstenk, e.a. (2010): Gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo. Vereniging Hogescholen, Den Haag. [3] Dul, J. & Hak,  
  T. (2007): Case Study Methodology in Business Research. Oxford: Butterworth Heinemann. [4] Verhoeven, N. (6e druk 2018; 5e druk 2014):  
  Wat is onderzoek? - Praktijkboek voor methoden en technieken. Amsterdam: Boom uitgevers. [5] Oskam, I.F., K. Cowan, L. Hoiting & P. Souren (2012):):  
  Ontwerpen van Technische Innovaties - door onderzoeken, creatief denken en samenwerken. Groningen: Noordhoff Uitgevers.

22  S.A. Benschop (2014, concept): Research Data Management aan de Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam.

23  Bijeenkomsten: 7 juni 2018: Onderwijsproducten; 26 oktober 2017: PURE - Open Access – Peerreviews; 15 maart 2016: Kwaliteit van de output; 15   
  september 2015: ethiek

we objectieve criteria. De halfjaarlijkse KCT-brede lunchlezingen/

workshops over kwaliteit van onderzoek(sresultaten) 

blijken waardevol om de waarde en kwaliteitsaspecten van 

praktijkgericht onderzoek te bespreken. Binnen kenniskringen is 

er steeds meer aandacht voor kwaliteitsborging o.a. in de vorm 

van peer reviews van bijvoorbeeld congres-presentaties door 

onderzoekers.  

De Research Data Management (RDM) is HvA breed 

ingevoerd en PURE (een systeem voor het vastleggen van de 

onderzoeksoutput) is geïmplementeerd. Er is een data steward 

aangesteld en een controller voor 1 fte die de projecten 

financieel monitort. In 2018 wordt gestart met het verwerken 

van RDM in projectplannen conform HvA-beleid. AVG beleid 

(Algemene verordening gegevensbescherming; operationeel per 

mei 2018) moet nog worden uitgewerkt in de programma’s. 

 

ONDERZOEKSKWALITEIT EN ONDERZOEKSCULTUUR

De kwaliteit van de onderzoekers die verbonden zijn aan onze 

onderzoeksprogramma’s is goed: de meeste onderzoekers 

van het kenniscentrum zijn methodologisch geschoold. Bij 

geconstateerde tekorten op dit gebied volgt een gericht 

scholingsaanbod. Zo besteden we specifieke aandacht aan 

eisen die worden gesteld aan praktijkgericht wetenschappelijk 

onderzoek. Alle onderzoekers van de faculteit komen minimaal 

een keer per jaar bij elkaar om elkaar beter te leren kennen 

en om een relevant thema te bespreken23. Tevens zijn er in 

2016 en 2017 lunchlezingen en/of bijeenkomsten gehouden 

waarin docenten op de hoogte worden gebracht van onze 

onderzoeksresultaten en ontwikkelingen in het vakgebied.

Mede met het oog op een methodologisch verantwoorde 

aanpak wordt vaak samengewerkt met gerenommeerde 

onderzoekers. Binnen promotietrajecten wordt per definitie 

samengewerkt met universiteiten, maar ook in reguliere 

projecten vindt regelmatig samenwerking plaats met 

bijvoorbeeld de UvA, de VU, de TUD en UU. Samenwerking 

met een universitaire omgeving speelt een belangrijke rol 

bij de borging van de wetenschappelijke kwaliteit van het 

6. STANDAARD 3:  
 GEREALISEERDE PRODUCTKWALITEIT
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INTERNATIONALE 

SAMENWERKING 

TUSSEN ONDERWIJS 

EN ONDERZOEK: 

AFRICAN SAFETY 

CHALLENGE
De African Safety Challenge (geïnitieerd 

door Aviation, HvA) is een internationale 

studentencompetitie. De competitie daagt 

studenten uit om na te denken over het verbeteren 

van de veiligheid en efficiëntie van airport ground 

operations. De case study was het internationale 

vliegveld van Rwanda, één van de snelst groeiende 

vliegvelden in Afrika.  

Veertien studententeams van zeven universiteiten 

uit Europa, USA en Mexico deden mee. In de 

laatste ronde presenteerden de drie beste teams 

hun resultaten op het AviAssist Symposium 

in Amsterdam. Winnaar was het team van 

de Hogeschool van Amsterdam. Zij mochten 

naar Rwanda, waar zij hun oplossingen verder 

uitwerkten. De resultaten worden door de 

studenten gepresenteerd op nationale en 

internationale conferenties in Rwanda en Europa.

Robert Jan de Boer,

Lector Aviation
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onderzoek en draagt bij aan het ontstaan van een professionele 

academische onderzoekscultuur bij de onderzoeksprogramma’s. 

Het interdisciplinaire karakter van veel onderzoeksprojecten 

versterkt de discussie over onderzoeksaanpak en scherpt 

deze aan. Drie RaakPro projecten (IDOLaad – Intelligente 

Datagedreven Optimalisatie van LAADinfrastructuur, Aviation 

Safety Metrics en Vingersporen, van bron naar activiteit) hebben 

onlangs een midterm review ondergaan. De terugkoppeling van 

de commissie was in alle drie de gevallen zeer positief.

Vakpublicaties worden voorafgaand aan publicatie volgens 

het vier-ogen-principe beoordeeld door lectoren en/of 

hoofddocenten. Als zodanig gaan er geen publicaties uit zonder 

kwaliteitsborging van lector of hoofddocent. Het presenteren 

van resultaten op congressen wordt gestimuleerd om 

feedback te krijgen op onderzoeksresultaten en te reflecteren 

op methodiek, aanpak en onderzoeksresultaten. Ook voor 

congresbijdragen geldt dat deze vooraf door lector en/of 

hoofddocent worden beoordeeld.

6.3 ACTIES
Kwaliteit van onderzoek en gedachtenvorming over de wijze 

waarop de kwaliteit van praktijkgericht onderzoek kan worden 

verbeterd, verdient continue aandacht. De volgende acties 

beoogt het kenniscentrum voor de komende tijd. 

Onderzoeksoutput Vanuit de portefeuille Kwaliteit gaan we 

kwaliteitseisen formuleren voor gegevensbestanden, ontwerpen 

en artefacten (cf. commissie Meurs) en voor professionele 

publicaties. De komende tijd zullen we aandacht besteden 

aan het meer systematisch uitvoeren van peer reviews en 

het uitwisselen van de lessen die hieruit voortvloeien. Ook 

willen we het gesprek over het thema kwaliteit in de reguliere 

KCT-brede meetings intensiveren. In het algemeen willen we 

meer de dialoog voeren met relevante peers in onderwijs, 

praktijk en wetenschap over de (gewenste) kwaliteit van 

onderzoeksresultaten. Deze discussie draagt bij aan een kritische 

en reflectieve onderzoekscultuur.  

Hoewel we een start hebben gemaakt met RDM plannen, zijn 

deze niet voor elk project beschikbaar. De data steward maakt 

een plan om het beheren en behouden van onze data in alle 

onderzoeksprojecten structureel in te bedden. 

Onderzoekskwaliteit en Onderzoekscultuur In de 

komende periode gaat de faculteit meer aandacht besteden 

voor het aanleren van een onderzoekende houding van 

studenten en docenten, het ontwikkelen van doorlopende 

onderzoekslijnen en het versterken van onderzoeksvaardigheden 

van docent-onderzoekers (opgenomen in het scholingsplan). 

Naar verwachting komt dit ten goede aan de bijdrage die 

studenten en docenten kunnen leveren aan het onderzoek. 

Ervaren onderzoekers, hoofddocenten en promovendi spelen 

nu en in de toekomst een belangrijke rol bij het borgen van 

de kwaliteit van de programma’s en bij het aanleren van 

onderzoeksvaardigheden aan studenten en aan minder ervaren 

docenten. Ook daarom is het van belang om hier verder op te 

werven.

7.1 DOELSTELLINGEN KENNISCENTRUM  
 TECHNIEK 
De doelstellingen voor output zijn afgesproken tussen de 

Faculteit Techniek en het CvB in de Streefcijfers KCT 2014-

202024. Het Kenniscentrum heeft de streefcijfers ten aanzien van 

output verder onderverdeeld. We streven voor 2020 naar een 

totaal van 38 wetenschappelijke publicaties en 34 vakpublicaties. 

Lectoren publiceren daarbij in toenemende mate in Engelstalige 

wetenschappelijke tijdschriften en docent-onderzoekers worden 

vaker als coauteur genoemd. Onze output bestaat niet alleen 

uit publicaties, maar gezien de aard van ons onderzoek ook uit 

andersoortige output, zoals prototypes, patenten en andere 

producten (artefacten of ‘things’). Ook realiseren we output ten 

bate van onderwijs. Wij streven ernaar om zichtbaar impact te 

hebben met ons onderzoek. Dat blijkt vooral uit de toepassing 

in de praktijk van onze producten, uit perspublicaties, uit 

getuigenissen van de betrokkenen en uitnodigingen om deel te 

nemen aan initiatieven van anderen. Met die impact proberen 

we leidend te zijn in Nederland. We volgen het HvA beleid ten 

aanzien van Open Access publiceren en streven de gestelde 

ambitie na: in 2020 100% Open Access25.

7.2 STAND VAN ZAKEN EN REFLECTIE
Uit de terugkoppeling van het netwerk en de uitnodigingen die 

we krijgen blijkt dat we op onze onderzoeksthema’s een sterke 

positie innemen zijn in Nederland. Daar waar we goed scoren 

op wetenschappelijke en professionele publicaties, kunnen we 

nog een slag maken in het gestructureerd ontwikkelen van 

onderwijsproducten op basis van onderzoek. De output die 

door het KCT in 2015, 2016 en 2017 is gerealiseerd voldoet 

numeriek ruimschoots aan de doelstellingen die zijn afgesproken 

binnen de HvA. Het gehele kenniscentrum heeft in 2017 123 

‘eenheden’ output gerealiseerd (bijlage 7). Hiervan zijn 38 

wetenschappelijke publicaties (streefcijfer 32), 85 professionele 

(vak)publicaties (streefcijfer 34). Daarnaast zijn tussen 2015 en 

2017 vijf proefschriften gepubliceerd (FO: 3, UT: 2). De output 

van het KCT is divers bijvoorbeeld in de vorm van prototypen 

(e.g. stoelconcepten op basis van het ArenA stoeltje), databases 

(e.g. een dataset van gebruiksgegevens van laadpalen, of van 

klimaatdata), simulatiemodellen (e.g. vrachtafhandeling op 

Schiphol) en octrooien (e.g. patentaanvraag voor een sensor op 

bio-reststromen te analyseren).  

IMPACT VIA PROJECTEN

Bij Urban Technology heeft de publicatie ’Het klimaat 

24  Zie bijlage 4

25  Beleidsnotitie (5 september 2016). Onderzoeksresultaten HvA. Open, Vindbaar en Bruikbaar (Hogeschool van Amsterdam)

past ook in uw straatje‘ veel nabestellingen van gemeenten 

en waterschappen opgeleverd. Dankzij onderzoek naar 

verschillende hergebruikscenario’s voor de afgedankte 

stadionstoelen van de Amsterdam ArenA hebben 12.000 van 

de 53.000 stoelen daadwerkelijk een tweede leven gekregen als 

stoel voor thuis. Verschillende van deze nieuwe stoelontwerpen 

zijn tentoongesteld tijdens de Circular Expo van de gemeente 

Amsterdam en de Dutch Design Week 2017 in Eindhoven. Naar 

aanleiding van een convenant tussen gemeente Amsterdam 

en de taxisector, heeft de HvA de gemeente ondersteund met 

data-analyse bij de monitoring en evaluatie van het beleid. Op 

basis van het onderzoek MijnStraat hebben een corporatie 

en gemeente Amsterdam besloten om bij de herontwikkeling 

van 1200 woningen samen te gaan werken, zijn mede 

keuzes gemaakt waar wel en niet gesloopt wordt, en zijn 

ontwerpprincipes als de doorwaadbaarheid van de bouwblokken 

opgenomen in het programma van eisen. 

De partnerships op het gebied van capaciteitsbenutting 

en onderhoud die de Aviation Academy heeft afgesloten, 

maken het ons mogelijk om direct op de werkvloer impact te 

hebben. Dit doen we door het betrekken van medewerkers 

van bedrijven bij onderzoek en het geven van masterclasses 

en trainingen. Aviation heeft deelgenomen aan een ronde 

tafel van het International Transport Forum (onderdeel van de 

OECD) over de optimale benutting van luchthavencapaciteit, 

en onze zienswijze over het begrip “dynamische capaciteit” is 

opgenomen in de eindpublicatie. Ons onderzoek naar veiligheid 

(o.a. gesponsord door het regieorgaan SIA) heeft nieuwe 

meetpunten voor veiligheid opgeleverd en dit wordt toegepast 

bij een Aziatische luchtvaartmaatschappij. Bij Data Mining 

hebben we 15 casestudies uitgevoerd bij onderhoudsbedrijven 

die ieder hebben bijgedragen tot het beter voorspellen van 

onderhoudswerkzaamheden. Optimalisatie van vrachtstromen 

op Schiphol is een gemeenschappelijk onderzoek samen met UT.

Resultaten van ons forensisch onderzoek over de kansrijkheid 

van DNA-sporen worden in de praktijk gebruikt bij het 

selecteren en veiligstellen van sporen op een plaats-delict, en bij 

het maken van keuzes over nadere analyses hiervan. We werken 

nu aan de introductie van mobiele DNA-analyses, en samen met 

de politie en het NFI wordt in een door het ministerie van Justitie 

en Veiligheid gefinancierd samenwerkingsproject gewerkt aan 

een verfijning van het door ons ontwikkelde decision support 

systeem (de DNA-succesmeter).  

7. STANDAARD 4: KWANTITEIT EN IMPACT VAN DE OUTPUT
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ANALYSE LOGISTIEK 

VOOR DUURZAME 

HAVEN: CACAO-

KETEN IN IVOORKUST

Ivoorkust in West Afrika is de grootste 

cacaoproducent ter wereld. Het land is economisch 

afhankelijk van de export van cacao, maar veel 

partijen lijden verlies omdat de logistiek van 

de boer tot de haven niet efficiënt is ingericht. 

Bijvoorbeeld door hoge transportkosten, slechte 

infrastructuur, wachttijden op checkpoints, 

corruptie en gebrek aan opslagruimtes. Dit heeft 

ook invloed op de Haven van Amsterdam, die als 

werelds grootste cacao importeur, partner in het 

onderzoek was.

Het onderzoeksprogramma UT bracht de logistieke 

cacao-keten en de problemen in kaart. Ook is 

een simulatiemodel ontworpen dat scenario’s 

analyseert. Hiermee voorspellen onderzoekers 

de resultaten van interventies. Tenslotte is er 

een serious game ontwikkeld. De game helpt 

havenautoriteiten bij het maken van de juiste 

keuzes voor een betere en duurzaam ontwikkelde 

haven en havenstad.

Dick van Damme, 

Lector Mainport Logistiek
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IMPACT VIA PRIJZEN

De waardering voor onze bijdragen aan kennisontwikkeling 

blijkt eveneens uit de HvA-nominatie van lector De Boer voor 

’Lector’ van het Jaar‘ (2018) en de voordracht van lector De 

Poot voor de Huibregtsenprijs door de HvA en de VU (2018), 

de derde prijs van de RAAK Awards 2016 voor het FO-project 

‘Beter opsporen met het lab op zak’ en uit de nominatie van 

het project Licht Electrische Vrachtvoertuigen (LEVV Logic) en 

onderzoek naar hergebruik van textielafval (RECURF-project) 

voor de RAAK-Awards 2017. Docentonderzoeker El Bouhassani 

is uitgeroepen tot docent van het jaar 2017 (HvA en nationaal), 

student Jan Haenen als student onderzoeker winnaar Research 

Award. Zie bijlage 9 een overzicht van prijzen, awards en 

nominaties.

IMPACT VIA DE VERWEVENHEID ONDERZOEK EN 

ONDERWIJS

Per onderzoeksprogramma zijn er op verschillende 

manieren inhoudelijke bijdragen geleverd aan het onderwijs 

(‘onderwijsproducten’). Zo zijn er naast publicaties, gastlezingen 

en casussen ook concrete tools opgeleverd, waaronder een tool 

om op basis van ontwerpeisen biobased plastics te kiezen of een 

virtual reality omgeving om plaatsen delict na te bootsen. Ook 

zijn er concrete labfaciliteiten voor onderwijs ontwikkeld binnen 

onderzoeksprojecten, waaronder een robotarm die ingezet 

wordt bij het digitale productieteam en te monitoren duurzame 

energie systemen. Andere voorbeelden van impact zijn het 

introduceren van circulair ontwerpen bij zowel Engineering 

als Built Environment op diverse plekken in het curriculum,) 

de leerlijnen modelleren en simuleren, human factors en 

composite repair bij AV alsmede internationale competities voor 

studententeams. 

Inmiddels zijn er 28 afstudeerateliers (bijlage 8) ingericht die 

aansluiten op ons onderzoek. Deze worden alle geleid door een 

hoofddocent en/of -onderzoeker of lector. Het KCT heeft in het 

afgelopen jaar een beperkt aantal hoofddocenten aangenomen 

om de groei goed op te vangen en te (kunnen) continueren. 

Verder dragen lectoren bij het aan het ontwikkelen van de 

onderzoeksleerlijn voor de bacheloropleidingen, zodat geborgd is 

dat resultaten van onderzoek worden gebruikt in het curriculum. 

De verwevenheid tussen onderzoek en onderwijs is groeiend, en 

voor verbetering vatbaar; structurele samenwerking ontbreekt 

soms nog. AV is middels de Aviation Academy hier al verder in 

ontwikkeld dan UT en FO. Bij de Aviation Academy wordt het 

lange termijn beleid gezamenlijk geformuleerd door lectoren, 

business development en opleidingsmanager; deze groep 

functioneert de facto als het MT van de Aviation Academy die 

gezamenlijk afstemt met de Raad van Advies en het werkveld. 

Het feit dat de opleidingsmanager ook lector is bevorderlijk voor 

deze constructie. Lectoren en hoofddocent/onderzoekers zijn 

nauw betrokken bij de inrichting van het onderwijs en vice versa 

docent/onderzoekers bij het programmeren van onderzoek. 

Hierbij benadrukken we dat het juist docent-onderzoekers zijn 

(docenten die les geven en onderzoek doen) de verbinding in de 

praktijk tot stand brengen. Dit is ook de reden dat wij willen dat 

meer docenten praktijkgericht onderzoek gaan doen.

IMPACT VIA OPEN ACCESS

We volgen het HVA beleid ten aanzien van Open Access 

(groene standaard). Al onze publicaties zijn in een publieke 

database (PURE) opgeslagen. In de praktijk spelen echter nog 

vragen over Open Access bij wetenschappelijke tijdschriften en/

of uitgevers; en over het opnemen van Open Access fees in 

onderzoeksvoorstellen.

7.3 ACTIES
De volgende acties beoogt het kenniscentrum voor de komende 

tijd. 

 

Impact via projecten We vinden dat lectoren, ondanks 

het tijdgebrek, zichtbaarder moeten zijn voor docenten 

die niet betrokken zijn bij onderzoek en voor jongerejaars 

bachelorstudenten. We willen vanuit de onderzoeksprogramma’s 

nog meer uitdagende (icoon)projecten opstarten 

waarbij studenten in interdisciplinaire teams werken aan 

praktijkvraagstukken en daarmee hands-on ontwerp- en 

projectervaring opdoen als ook in aanraking te komen met 

lectoren en onderzoekers van de onderzoeksprogramma’s.  

 

Impact via verweving onderzoek en onderwijs Om de 

verweving met het onderwijs een stap verder te brengen 

ontwikkelt de faculteit momenteel een kadernotitie “integratie 

onderwijs&onderzoek”. Hierin beschrijven we de structuur 

van de verwevenheid gebaseerd op een gezamenlijke 

programmering. Onder andere leggen we de basis voor de 

ontwikkeling van multidisciplinaire studio’s. De studio’s zijn 

georganiseerd rondom expertisegebieden gekoppeld aan 

onderwijs en onderzoek. Voor FO geldt dat deze integratie 

tussen onderzoek, onderwijs en praktijk plaatsvindt in het 

onderzoekslab, waar bachelor- en masterstudenten van 

verschillende HBO- en universitaire instellingen en vanuit 

verschillende disciplines, promovendi, docenten en professionals 

van politie en NFI samenwerken aan onderdelen van het 

onderzoeksprogramma.

8.1 DOELSTELLINGEN KENNISCENTRUM  
 TECHNIEK 
De ambitie binnen het KCT is dat de onderzoeksprocessen 

en –resultaten op regelmatige en systematische basis worden 

geëvalueerd, zodat de kwaliteit van het onderzoek structureel 

worden geborgd. Hiertoe stellen we het jaarverslag op en delen 

het binnen het KCT. 

De jaarplannen en A3 worden gebruikt als startpunt voor 

een jaarlijkse evaluatie waarin kritisch wordt gekeken naar de 

behaalde resultaten, ook in relatie tot de doelstellingen die 

binnen het KCT zijn geformuleerd. Op basis van de jaarlijkse 

evaluatie worden vervolgacties geformuleerd die worden 

toegewezen aan de desbetreffende portefeuillehouders 

binnen het KCT. Naast evaluatie op KCT niveau wordt ook 

op het niveau van lectoraten en projecten kritisch gekeken 

naar het onderzoeksproces. Er is een cultuur binnen de 

onderzoeksprogramma’s waarin tussentijds evalueren regelmatig   

wordt toegepast en ondersteunt bij het vernieuwen van 

onderzoeksprocessen. Onderzoekers zijn bekend met, en 

maken standaard gebruik van het Research Data Management 

(RDM) en PURE om output vast te leggen dan wel kwaliteit van 

data management te garanderen. Er is een aparte portefeuille 

Kwaliteit die, op reguliere basis, thema’s rond kwaliteit en 

borging agendeert met alle betrokken onderzoekers. 

8.2 STAND VAN ZAKEN EN REFLECTIE
De bewaking van de proceskwaliteit van ons onderzoek hebben we 

op verschillende manieren belegd bij het kenniscentrum. In 2014 

hebben we KPI’s afgesproken met de centrale afdelingen van de 

HvA. Deze worden ieder jaar bij het opstellen van het jaarverslag en 

A3 besproken en vastgesteld met de decaan. Wel is vastgesteld dat 

het jaarverslag zich met name richt op cijfers (mensen, middelen en 

output) en beperkt ingaat op de inhoudelijke koers en resultaten. 

Om meer inhoud te geven aan het verslag, is binnen UT in 2017 

geëxperimenteerd met een compact, interactief en beeldend 

jaarverslag (inclusief korte interviews met lectoren over impact-

projecten). Deze is goed ontvangen bij externen. Tegelijk was hierin 

minder aandacht voor de breedte van het programma. 

 

Vooralsnog leiden de jaarverslagen en A3 beperkt tot reflectie 

over de koers binnen de programma’s. Er liggen daarmee kansen 

om deze, binnen het KCT, beter te gebruiken: als monitoring 

en bijsturingstool maar ook te actualiseren waar opportuun 

(cf. commissie Meurs). Betrouwbare management informatie 

over personeel, middelen en resultaten is slechts gedeeltelijk 

aanwezig en daarom is het lastig om onderlinge discussies te 

voeren over output versus inzet. 

Onderzoek binnen de lectoraten vindt hoofdzakelijk plaats 

binnen (subsidie-) projecten. De data steward wordt in een vroeg 

stadium bij projectaanvragen betrokken bij het opstellen van het 

RDM (privacy wordt hierbij meteen meegenomen). Gedurende 

het project leggen we onderzoeksoutput vast in PURE. Binnen 

subsidieprojecten is inherent aandacht voor proceskwaliteit. 

Al in het aanvraagstadium van projecten is aansluiting bij de 

praktijk en onderzoeksaanpak een kritische succesfactor voor 

honorering. Tijdens met name langjarige projecten (o.a. RAAK 

PRO, INTERREG, SURF) worden jaarlijks dan wel midterm 

evaluaties opgeleverd (bij RAAK PRO inclusief een bezoek 

van een midterm commissie), waarin verantwoording wordt 

afgelegd over de stand van zaken, en veelal ook partners wordt 

gevraagd kritisch te kijken naar de stand van zaken. In veel 

projecten wordt bij afronding van een project een evaluatie met 

partners gehouden, al kan dat nog systematischer plaatsvinden. 

Feedback van partners vertaalt zich in acties die binnen het 

project of lectoraat kunnen worden opgevolgd. 

Op programmaniveau is per onderzoeksprogramma een 

Raad van Advies opgesteld of in ontwikkeling. Hiermee 

wordt op programmaniveau (over alle projecten heen) 

strategisch geadviseerd over de kwaliteit van het programma, 

onderverdeeld in portefeuilles, in relatie tot haar doelstellingen. 

De portefeuilles worden regelmatig besproken in het KCT 

overleg en hebben een aantal concrete beleidsdocumenten en 

verbeteringen opgeleverd. Zo is op KCT niveau een handleiding 

begeleiding promovendi opgesteld, en is een intern peer review 

schema ontwikkeld. Ook is de begrotingssystematiek verbeterd. 

Binnen het KCT worden regelmatig vraagstukken geagendeerd 

waarvan vermoed wordt dat ze bij andere lectoraten aan 

de orde zijn. De portefeuilles functioneren goed om deze 

vraagstukken snel te kunnen beleggen. Overall zien we dat 

het hele proces van kwaliteitsborging nog beter vastgelegd en 

ingebed kan worden.

8.3 ACTIES
Jaarlijkse evaluatie en kwaliteitsborging Het KCT gaat 

jaarlijks een reflectiesessie organiseren om het jaarverslag 

en A3 te evalueren in het licht van de doelstellingen van het 

programma. Met ondersteuning van de kwaliteitsmedewerker 

gaan we dit jaar inzetten op het vastleggen en borgen van 

de kwaliteitscyclus (inclusief verbeteren van de management 

informatie (dit wordt ook HvA breed opgepakt).

8. STANDAARD 5:  
 GEREALISEERDE PROCESKWALITEIT
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BETREKKEN 

STUDENTEN BIJ 

ONDERZOEK: 

LICHT-ELEKTRISCHE 

STADSLOGISTIEK

Mensen laten steeds meer pakjes bezorgen. Thuis 

of bij de winkel om de hoek. Er rijden daardoor 

veel bestelwagens in Amsterdam. Slechts 0,4% 

van deze wagens is elektrisch en dat is slecht 

voor de luchtkwaliteit. Kleine, licht elektrische 

voertuigen (LEVVs), zoals elektrische bakfietsen en 

vrachtwagentjes, bieden een oplossing.

Het onderzoeksprogramma UT kijkt met diverse 

partners naar de inzet van LEVVs in de stad. 

Moeten de wagentjes op de weg rijden of op 

het fietspad? Hoe kunnen MKB-ers de wagentjes 

rendabel inzetten? Bij het onderzoek zijn drie 

lectoren en meer dan 200 studenten van drie 

hogescholen en zes opleidingen betrokken. 

Resultaten zijn breed opgepikt door de landelijke 

pers en vakmedia.

Walther Ploos van Amstel, 

Lector City Logistiek
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Synergie Er liggen nog kansen om van elkaar te leren: 

bijvoorbeeld van de wetenschappelijke inbedding van het FO 

en de internationalisering van de Aviation Academy. Hiertoe 

worden in het KCT op thema’s werksessies georganiseerd 

tussen programmamanagers. Ook zal de dialoog over kwaliteit 

voor de verschillende vormen van onderzoeksoutput (e.g. 

publicatie, artefact, vakpublicatie, onderwijsproduct) worden 

geïntensiveerd; dialoog vormt hierbij de basis om blijvend stil te 

staan bij kwaliteit van praktijkgericht onderzoek.

In deze Kritische Reflectie van het Kenniscentrum van de 

Faculteit Techniek hebben we aan de hand van de vijf BKO 

standaarden aangegeven wat de doelstellingen zijn die we 

nastreven, hoe we daarop hebben gepresteerd en welke acties 

daaruit in de (nabije) toekomst moeten volgen. 

We hebben (mede naar aanleiding van de vorige evaluatie 

in 2015) ons ten doel gesteld om een wezenlijke bijdrage te 

leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen 

in de metropoolregio Amsterdam en aan vernieuwing 

van de beroepspraktijk, en daarmee de profilering van 

de HvA te ondersteunen. Dit is met het inrichten van 

het onderzoeksprogramma UT wat ons betreft gelukt. 

Met het onderzoeksprogramma AV dragen we bij aan 

de internationalisering van de HvA. Met ons kleinste 

onderzoeksprogramma FO bedienen we een niche en 

dragen we bij aan de wetenschappelijke inbedding van de 

HvA. Onze organisatie is met drie onderzoeksprogramma’s 

en één kenniscentrum wat ons betreft effectief. Ieder 

onderzoeksprogramma heeft voor haar doel voldoende omvang. 

We zijn goed op weg om onze ambities te realiseren om onze 

activiteiten ten opzichte van 2015 te verdubbelen. 

We zijn tevreden met de productkwaliteit van ons onderzoek, 

maar we merken wel dat het nog veel moeite kost om die te 

realiseren. We gaan de komende tijd kwaliteitseisen formuleren 

voor databases, ontwerpen, artefacten en professionele 

publicaties. Ook zijn we tevreden over de kwantiteit en 

impact van de output van ons onderzoek, zoals blijkt uit de 

terugkoppeling van ons netwerk. Wel liggen er nog kansen om 

gestructureerder onderwijsproducten te ontwikkelen binnen 

onderzoeksprojecten. Daarnaast liggen er nog kansen om de 

proceskwaliteit te verbeteren en van elkaar te leren.

Het schrijven van deze Kritische Reflectie heeft ons belangrijke 

inzichten verschaft en we hopen dat we hiermee een goed 

beeld hebben kunnen geven van ons werk. We zien uit naar 

een waardevolle terugkoppeling en dialoog om daadwerkelijk 

leidend te kunnen worden in Nederland op het gebied van 

praktijkgericht onderzoek en daarmee de actualiteit en kwaliteit 

van onderwijs en de innovatiekracht van het werkveld verder te 

versterken.

9. CONCLUSIE
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LINK MET 

ONDERZOEK, 

BEDRIJVEN EN 

ONDERWIJS:  

WE LOVE DATA

Afval in Amsterdam wordt volgens een 

vast rooster opgehaald, of de container vol 

zit of niet. De gemeente streeft naar een 

dynamisch ophaalrooster. Dit is goedkoper en 

milieuvriendelijker. Het onderzoeksprogramma UT 

heeft uitgezocht dat, met data-analyse voor 90% 

van de ondergrondse vuilcontainers te voorspellen 

is wanneer ze vol zitten. De gemeente kan deze 

informatie goed gebruiken.

Het onderzoeksprogramma UT brengt bedrijven, 

onderzoek en onderwijs samen rondom 

dataprojecten. Naast de vuilcontainers, kan 

met data-analyse bijvoorbeeld ook de drukte in 

gebouwen, of de drukte rondom laadpalen voor 

elektrische auto’s worden bepaald. De doelstelling 

is om projectresultaten te vertalen naar bedrijven 

en het onderwijs.

Nanda Piersma, 

(bijzonder) Lector Urban Analytics

38 Kritische reflectie 39Kenniscentrum Techniek



BIJLAGE 1 ORGANISATIE RELATIE ONDERZOEK - ONDERWIJS

RESEARCH PROGRAMME

AMSTERDAM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

RESEARCH CENTER TECHNOLOGY
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VERSMELTING 

ONDERZOEK, ONDERWIJS 

EN BEROEPSPRAKTIJK: 

STRATEGISCH 

PARTNERSHIP MET 

KNOWLEDGE 

DEVELOPMENT CENTRE 

SCHIPHOL (KDC)
De Aviation Academy en de TU Delft werken samen 

in het KDC; een samenwerking tussen LVNL, Schiphol 

en KLM. Wij zoeken samen met studenten naar 

innovatieve capaciteitsoplossingen voor Schiphol. 

Afstudeeropdrachten bestaan uit actuele operationele 

vragen van de drie bedrijven, terwijl de docent/

onderzoeker samen met het lectoraat de structurele 

uitdagingen verkent. De docent-onderzoeker is de spil 

tussen onderzoeksprogramma, bachelor opleiding en 

industrie en is een sterk anker in de dagelijkse praktijk 

en uitdagingen van het beroepenveld. Studenten geven 

een out-of-the-box kijk op de dagelijkse uitdagingen. 

De financiële bijdrage vanuit het KDC geeft ons de 

mogelijkheid de onderzoeksgroep verder te versterken.

Geert Boosten, 

(bijzonder) Lector Aviation Management
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BIJLAGE 3 OVERZICHT VAN DE AANBEVELINGEN VAN DE 
EXTERNE EVALUATIECOMMISSIE 2015 EN DE GENOMEN 
MAATREGELEN 

AANBEVELINGEN GENOMEN MAATREGELEN

Scherp de visie op onderzoek 

binnen de faculteit aan door 

focus gebieden te benoemen 

en een onderzoekbenadering te 

ontwikkelen en verbeteren.

 > Het kenniscentrum is per juni 2018 geherstructureerd waarbij een sterkere focus is komen te 

liggen op kwaliteit en integratie onderwijs&onderzoek;

 > Voor 2016-2020 is een (hernieuwd) programmaplan opgesteld voor UT waarin de focus 

voor Urban Technology is aangescherpt.

 > Voor Aviation is een lange termijnplan 2018 – 2023 in ontwikkeling en uitvoering.

 > Voor FO is focus geformuleerd: de experimentele aanpak wordt voortgezet en uitgebreid 

met natuurwetenschappelijke experimenten (FO maart 2018). 

Versterk de focus binnen het 

Onderzoeksprogramma Urban 

Technology op Amsterdam

 > In het programmaplan van Urban Technology zijn 4 herkenbare onderzoeksthema’s voor 

de Metropool Amsterdam benoemd waar het onderzoek zich op focust. Deze challenges 

sluiten bijna naadloos aan op (een deel) van de onderzoeksthema’s van de Amsterdam 

Economic Board en het innovatieplatform Amsterdam Smart City.

Onderzoek subsidie aanvraag 

(EU Horizon 2020) /

samenwerkingsmogelijkheden 

met collega UoAS in grote/

vooraanstaande Europese 

steden met vergelijkbare 

onderzoeksthema’s 

 > De relatie met verschillende universiteiten en wetenschappelijke kennisinstellingen is 

versterkt. Een voorbeeld is de samenwerking binnen de Ovale tafel Mobiliteit waar alle 

Amsterdamse kennisinstellingen samen met de gemeente Amsterdam de onderzoeksagenda 

voor mobiliteit opzetten. Een KIC mobility is hiervoor nu in voorbereiding. De ondersteuning 

van IXA voor subsidies is geïntensiveerd.

 > Eerste internationale subsidies zijn verworven bij UT en FO. 

 > Interreg NWE HeatNet: trekker lectoraat Bouwtransformatie, samen met hoofd-

docentonderzoeker Energie Renee Heller. Project met zes EU partners, projectsom van 6,5 

mln euro, waarvan HvA 215k). 

 > Daarnaast zijn verschillende NWO SURF (smart Urban Regions of the Future) calls i.s.m. 

universiteiten gehonoreerd.

 > Aviation heeft het internationale netwerk van luchtvaartuniversiteiten ATAERA opgericht.

 > Gezamenlijk lectoraat Big Data in de Stad met CWI is gestart.

Formuleer indicatoren voor 

praktijkgericht onderzoek passend 

bij de aard van de faculteit

 > De output wordt niet alleen gemeten in publicaties (professioneel en wetenschappelijk), 

maar ook in ontwerpen, prototypen / artefacten, onderwijsproducten en databases.

 > Niet alleen output maar ook impact wordt nagestreefd en gerapporteerd. Ook in 

samenhang: narratief (zie aanbeveling commissie Apers).

Wijs een beperkt aantal 

strategische partners aan per 

OZP met een contactpersoon 

per OZP. Probeer langjarige 

samenwerkingsverbanden, incl 

commitment en co-financiering te 

realiseren.

 > Voor 2016-2020 is een programmaplan opgesteld waarin de focus voor Urban Technology 

is aangescherpt en waarin de basis is gelegd voor langjarige partnerships. Partnerships 

zijn opgezet o.a. Amsterdam Smart City, Johan Cruijff ArenA en worden momenteel vorm 

gegeven met Waternet, IBA en Ymere en andere woningbouwcorporaties. Daarnaast zorgt 

de verbinding met speerpunt UM voor een samenwerking met oa de gemeentelijke directie 

van de dienst Wonen en ontwikkelaar AM; 

 >  Aviation heeft langjarige partnerships afgesloten met onderhoudsbedrijven, het Nationaal 

Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium en Schiphol, en streeft deze na bij de luchtmacht en 

met KLM.

 > Forensisch Onderzoek werkt nauw samen met de VU, politie en het NFI.

BIJLAGE 2 OVERZICHT VAN LECTORATEN FACULTEIT 
TECHNIEK, DE DRIE ONDERZOEKSPROGRAMMA’S EN DE 
VERDELING VAN DE LECTORATEN OVER DE THEMA’S BINNEN 
EEN ONDERZOEKSPROGRAMMA. 26 27 28 29 30 31

NAAM LECTORAAT AANSTURING DOOR 

LECTOREN

OMVANG HVA 
AANSTELLING ALS 
LECTOR

SINDS ONDERZOEKTHEMA’S

URBAN TECHNOLOGY

LECTORATEN
Mainport Logistiek Dr. Dick van Damme 0,8 fte 2003 Mobiliteit, Circulaire Stad
City Logistiek Dr. Walther Ploos van Amstel 0,8 fte 2014 Mobiliteit, Circulaire Stad
Water in en om de stad Dr. ir. Jeroen Kluck 0,6 fte 2008 Gebouwde Stad, Energie
Bouwtransformatie Dr. Frank Suurenbroek 0,8 fte26 2014 Gebouwde Stad, Energie
Circulair Ontwerpen & 

Ondernemen

Ir. Inge Oskam27 0,9 fte 2007 Circulaire Stad

Energie en Innovatie Dr. ir. Robert van den Hoed 0,9 fte 2011 Energie, Mobiliteit
Big data in de stad Dr. Nanda Piersma 0,8 fte28 2017 Mobiliteit, Circulaire Stad, 

Energie, Gebouwde Stad
ONDERZOEKGROEPEN (ONDER LEIDING VAN HOOFDDOCENTEN)

Circulaire Bouw Dr. Ed Melet 0,8 fte 2017 Gebouwde Stad, Circulaire Stad
Digitale Productie Dr. Marta Male Alemany 0,8 fte 2017 Circulaire Stad
Smart Energy Systems Dr. Renee Heller 1,0 fte 2017 Energie
Business Modelling Dr. Ir. J. Kraaijenbrink 

(tot sept 2018), vacature

0,4 fte 2016-

2018

Mobiliteit, Circulaire Stad, 

Energie, Gebouwde Stad

AVIATION

Aviation Engineering Dr.ir. Robert Jan de Boer (tot 

aug. 2018), vacature

1 fte 2009 Composieten, vliegtuig-

onderhoud, veiligheid
Aviation Management Drs. Geert Boosten29 0,2 fte30 2012 Capaciteit

FORENSISCH ONDERZOEK

Forensisch Onderzoek Prof. dr. Christianne de Poot 0,8 fte31 2010 Sporenonderzoek op plaats 

delict, nieuwe technieken

26  Binnen de 0,8fte zet Frank Suurenbroek 0,2fte in als onderdeel van de betrokkenheid van UT bij het interdisciplinaire speerpunt Urban Management. 
De opbrengsten, impact en het team dat hij vanuit deze rol aanstuurt zijn niet opgenomen in de KR. Zo is Frank samen met lector Stan Majoor trekker van 
het thema Inclusieve Gebiedsontwikkeling en verantwoordelijk voor een langjarig samenwerkingsproject met de gemeente Amsterdam (circa 175-200k 
per jaar), Ontwikkelaar AM (circa 80k), de themamanager, projectleiders en deelprojecten hierbinnen. Frank zit ook in de directie van speerpunt UM en is 
portefeuillehouder Fundingstrategie UM. 

27 Promotie voorzien in 2019

28 Daarvan 0,2 fte aanstellingen bij de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie en 0,4 FTE bij het Centrum voor Wiskunde en Informatica als onderzoeker

29 Promotie voorzien in 2020

30 Daarnaast voor 0,8 fte opleidingsmanager bij Aviation

31 Daarnaast aanstelling aan de Vrije Universiteit als hoogleraar en bij het Nederlands Forensisch Instituut als onderzoeker.
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AANBEVELINGEN GENOMEN MAATREGELEN

Versterk de inrichting van de 

onderzoeksorganisatie 

 > De personele bezetting is gegroeid van 36 fte32 tot 67 fte33;

 > Opstellen van onderzoeksbeleid door het kenniscentrum en verdeling van portefeuilles; 

herziening van de KCT structuur per juni 2018;

 > Van lijn-organisatie stappen gemaakt richting ontwikkeling projectorganisatie;

 > De externe communicatie (onder andere publicaties, website) wordt in gezamenlijkheid 

uitgevoerd. 

Positioneer de taken en vereisten 

van docent-onderzoekers met 

reguliere onderzoekers

 > De aanstelling van docent-onderzoekers is gerealiseerd; docenten hebben gemiddeld twee 

dagen voor het uitvoeren van onderzoek.

 > Over de gehele linie zijn gepromoveerde hoofddocent-onderzoekers aangesteld die deels 

verantwoordelijkheid dragen voor onderwijs

Formuleer personeelsbeleid en 

formatieplan

 > HRM gesprekscyclus zijn ingevoerd;

 > Scholingsplan is beschikbaar;

 > Strategisch HR plan voor UT is opgesteld;

 > Positie van docent-onderzoekers is ingesteld;

 > Deelname aan gesubsidieerd post-doc programma in aanvraag.

32 33

32 Peildatum 31 december 2014.

33 Jaarverslag 2017

AANBEVELINGEN GENOMEN MAATREGELEN

Geef vervolg aan de intentie 

gezamenlijke kwaliteits-

standaarden te formuleren. Bouw 

het peer review systeem en de 

planning voor onderzoeksvragen.

 > De peer reviews worden periodiek uitgevoerd volgens schema.

 > Binnen de Kenniskringen wordt intervisie/peerreview georganiseerd.

 > Alle onderzoekers van het kenniscentrum komen twee keer per jaar samen voor een 

themamiddag in het kader van kwaliteit.

 > Binnen lectoraten wordt gestimuleerd om gedurende de loop van het onderzoek 

discussiepapers en posters op conferenties te presenteren en daarmee: a) reflectie op 

methodiek te krijgen; b) te bouwen aan een netwerk van nationale en internationale 

deskundigen die rondom dezelfde opgaven werken en daarover contact gaan onderhouden 

(bijv Co-ReUs met opgebouwd netwerk uit RMIT; Harvard; IAAC; LA Design School etc) 

Benader onderzoeksvragen 

vanuit de beroepspraktijk meer 

multidisciplinair en versterk de 

samenwerking hierin (ook voor 

studenten) met andere faculteiten 

binnen de HvA

 > Lectoraat Bouwtransformatie werkt in Raak-MKB Co-ReUs samen met DMCI (2 lectoraten) 

en binnen FT Data-analytics en Businessmodelling. Het project is als opdracht ingezet 

bij FT en in twee andere faculteiten. In het betrekken van de studenten proberen we 

in de opdrachten (en presentaties) de studenten het probleem ook vanuit een andere 

discipline te laten zien en ontdekken. Voorbeelden: 4de-jaars Afstudeeratelier stedenbouw 

(bachelor built environment). Ook leren inzetten van interactieve technologie in ruimtelijk 

ontwerp. 3de-jaars Minor DMCI studenten: interactieve technologie ook ruimtelijk leren 

inzetten. 1ejaars Toegepaste Wiskunde: Vier avonden laten observeren, tellen, tekenen en 

enquêteren. 3de-jaars Bachelor Bedrijfskunde MER: opgave van co-creatie tussen drie type 

mkb-ers vormgeven. Doctime Rietveld Akademie: Verbinding abstractie in kunst en concrete 

praktijkproblemen.

 > Lectoraat Bouwtransformatie neemt namens UT deel in speerpunt Urban Management. 

Daarin zijn rondom klimaatbestendigheid, stedelijke vernieuwing en bouwlogistiek 

technische vragen gekoppeld met de governance opgaven. 

 > Vanuit het crossthema Urban Analytics is funding voor een lector Big Data in de Stad, 

georganiseerd. De lector werkt bij FT, FDMCI en CWI;

 > Vanuit speerpunt UT middelen worden aanjaagprojecten gehonoreerd (na een jaar moet 

het project omgezet zijn in een extern gefundeerd project) waarbij de voorwaarde is dat 

minimaal 2 lectoraten samenwerken

 > Vanuit UT zijn 8 subsidie-projecten (>100.000 euro) gehonoreerd waarbij andere faculteiten 

een bijdrage leveren;

 > Initiatief van de smart city academy (UT, Ondernemerschap, UM en Creative Industries) 

waarin onderzoek naar randvoorwaarden smart city projecten gebundeld wordt en 

gevaloriseerd richting beroepspraktijk.;

 > Ontwikkeling van interdisciplinaire Techniekbrede minoren in samenwerking met lectoren: 

deze minoren zijn toegankelijk voor studenten uit collega faculteiten.

Versterk de inbedding van 

onderzoeksresultaten in het 

reguliere curriculum van de 

opleidingen.

 > De leerlijn onderzoek is in opleiding ingebed (bijv. Built Environment) en wordt versterkt 

(training onderzoeksvaardigheden van docenten);

 > Aanstelling hoofddocenten Urban Technology. Hoofddocenten hebben zitting in curriculum 

commissies. Er wordt momenteel geïnvesteerd in het uitbreiden van het aantal hoofddocent 

onderzoekers;

 > Toename aantal docent-onderzoekers in de onderzoeksprogramma’s;

 > Onderzoekers stromen na 2 jaar in als docent-onderzoeker (streven);

 > In subsidieprojecten naast onderzoeksoutput, ook altijd onderwijsoutput definiëren;

 > Ontwikkeling van 9 studio’s rondom expertise onderzoek waarin onderzoek, onderwijs en 

bedrijfsleven samen komen. Studio’s vormen een belangrijk onderdeel van 3e en 4e jaar 

curricula FT. Voorbeeld is de data studio.
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INSPIRATIE VOOR 

DE PRAKTIJK: 

ONDERZOEK 

KLIMAATBESTENDIG 

STAD

Nederlandse gemeenten moeten hun straten vanaf 

2020 klimaatbestendig inrichten. Er zijn volop 

ideeën hoe dat moet. Maar inrichters moeten 

deze ideeën nog toepassen. Op verzoek van tien 

gemeenten heeft het onderzoeksprogramma UT 

een voorbeeldenboek gemaakt. Het boek laat zien 

dat het eenvoudig is om straten klimaatbestendig 

te maken. En dat het niet meer hoeft te kosten dan 

gewone herinrichting. 

De voorbeelden zijn geordend naar herkenbare 

wijktypen. Dit spreekt de doelgroep aan. Het 

boek is vrij digitaal beschikbaar, maar desondanks 

bestellen gemeenten en provincies soms wel 

honderden geprinte exemplaren tegelijkertijd. Ook 

worden onderzoekers regelmatig gevraagd om het 

onderzoek te presenteren. Het laat zien dat het 

boek in een behoefte voorziet.

Jeroen Kluck, 

Lector Water in en om de Stad
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BIJLAGE  5  TABEL BESTEDE MIDDELEN AAN ONDERZOEK 
2015-2017 

AARD VAN DE BESTEDE MIDDELEN AAN ONDERZOEK BESTEDE MIDDELEN IN €

2015 2016 2017

1
1e geldstroom 1747 1.942 1.649

Waaronder speerpuntmiddelen 625 625 632

2 2e geldstroom 980 1.459 2.804

3 3e geldstroom 202 307 254

4
Overige middelen voor onderzoek die niet vallen onder voorgenoemde 
categorieën

-- -- --

Totaal bestede middelen 2.929 3.708 4.707

Aantal gehonoreerde internationale projecten nb 3(**) 4*

* De toekenning van de internationale Horizon 2020 subsidie aan Forensisch Onderzoek is in januari 2018 ontvangen; is hier niet 

mee geteld.

** Dit zijn 1x Interreg en 2x NWO/JPI

BIJLAGE 4  STREEFWAARDEN EN REALISATIE KENNISCENTRUM 
TECHNIEK 2014 – 2020
 

INDICATOR- 

CATEGORIE

INDICATOR STREEF-

WAARDE

DATUM 

BEHAALD

2015 

REALISATIE

2016

REALISATIE

2017 

REALISATIE

2020 

STREEF-

WAARDE

Financiering 1e geldstroom
[x 1000 €]

nvt
2015 - 
2020

1747 1.942 1.649 2.000

Ext. fin.  
(2e en 3e geldstroom)

25% 2018
24% 

1182 k€ 
48%

1.766 k€
65%

3058 k€
25%

1000 k€
Totaal middelen
[x 1000 €]

nvt
2015 - 
2020

2.929 3.708 4.707 5.000

Onderzoek-

capaciteit
fte/ kernlectoraat 5 fte 2018 4,2 8,46 6,7 5 fte

fte per kernlector 0,8 fte 2014 0,8 0,83 0,79 0,8 fte

fte per senior- 
onderzoeker

0,6 fte 2014 0,47 0,39 0,42 0,6 fte

fte per docent- 
onderzoeker

0,4 fte 2014 0,34 0,36 0,4 0,4 fte

fte per promovendus 0,6 fte 2014 0,6 0,6 0,7 0,6 fte

fte per kandidaat- 
promovendus

0,2 fte 2014 0,2 n.a n.a. 0,2 fte

Ratio lector+senior 
onderzoek/student

1/720 2018 1/491 1/602 1/392 >1/720

Erkenning Internationale aanvragen 
KCT

1 2015 1 5 5 >1

Gehonoreerde intern. 
proj. KCT

2 2020 - 4 2 2

Extern gefinan.  
proj. per lectoraat

1 2014 1 2 12 1

Output & 

impact

% studenten actief in 
onderzoek

20% 2018 n.a. n.a. n.a. >20%

Wetenschappelijke 
publicaties

22 68 38 38

Professionele publicaties 45 50 85 34
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BIJLAGE 7  OVERZICHT VAN DE OUTPUT OVER DE  
JAREN 2015-2017 

PRODUCTEN  
VAN  
ONDERZOEK

PRODUCTEN VERMELD IN 
AANTAL (N)

 URBAN 
TECHNOLOGY
= SPEERPUNT

AVIATION
FORENSISCH 
ONDERZOEK

    2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Beroepspraktijk & 
maatschappij

Vak/professionele publicaties
(waarvan open access in N)

43 46   78 2 3  2  4 1 3

Andere producten (databases, 
prototypes, modellen, etc)

16  6 9 3 6 1 - - 1

Octrooien/ patenten/ licenties - - 1 - 1 - - -
-
 

Kennisontwikke-
ling

Wetenschappelijkepublicaties 
(waarvan open access in N)

13 26  32  10 26  26  9 11 16

Afstudeertheses begeleid vanuit kenniscentrum 19 37 27 54 35 34 17 12 20
Onderzoeksprijzen/ Awards*                                                                            4 4 6 2 - - 2 5 1

Toelichting tabel Overzicht van de output over de jaren 2015-2017:

 > Voor deze tabel is het bronbestand PURE geraadpleegd (peildatum: 10 juli 2018). Definities en indeling in PURE verschillen van 

eerdere registraties en worden nog niet op identieke wijze door de onderzoekers ingevoerd. Rapporten worden nog niet uniform 

uit PURE gegenereerd. De getallen in de bovenstaande tabel kunnen afwijken met de aantallen vermeld in de Jaarverslagen.

* Het betreft prijzen, awards en nominaties voor onderzoeksmedewerkers en afstudeeronderzoek van studenten (2015). 

BIJLAGE 6  GEREALISEERDE PERSONELE INZET  
M.B.T. HET ONDERZOEK
In de onderstaande tabel wordt de personele inzet van de huidige onderzoeksprogramma’s gerapporteerd.      

(UT = Urban Technology; FO = Forensisch Onderzoek)34

FUNCTIE
CATEGORIE

TOTAAL AANTAL (N) TOTAAL AANTAL (FTE’S) GEMIDDELDE FTE’S/ 
FUNCTIECATEGORIE

WAARVAN 
GEPROMOVEERD

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Lectoren totaal 8 9 10 6,5 6,6 7,934 0,81 0,73 0,79 7 8
UT 6 6 7 4,7 4,6 5,9 0,78 0,76 0,84 5 4 6

Aviation 1 2 2 1 1,2 1,2 1 0,6 0,6 1 1 1
FO 1 1 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1 1

Docent- senior 
onderzoekers  

20 
****

8 7 6,71 3,1 2.93 0,34 0,39 0,42 - - 7

UT 11 40 3 4,06 1,6 1,53 0,37 0,4 0,38 - - 4
Aviation 7 3 3 2,5 1,65 1,2 0,36 0,55 0,4 - - 3

FO 2 1 1 0,15 0,15 0,2 0,08 0,15 0,2 - - 1
Docent-
onderzoekers

20 44 40 6,2 15,75 15,75 0,31 0,36 0,40 - - 7

UT 12 34 31 4,4 13,75 13,45 0,37 0,4 0,43 - -
Aviation 4 6 5 1,2 1,4 1,6 0,3 0,23 0,32 - -

FO 4 4 4 0,6 0,6 0,7 0,15 0,15 0,18 - -
Andere 
onderzoekers

20 32 38 10,1 20,43 22,52 0,5 0,64 0,62 - - 9

UT 18 30 36 8,9 19,74 21,82 0,49 0,65 0,6 - -
Aviation 2 2 2 1,2 0,7 0,7 0,6 0,35 0,35 - -

FO - -
Promovendi 13 18 17* 7,96 12,8 11,9 0,61 0,62 0,7 -- -- --

UT 8 10 9 4,36 5,3 4,4 0,54 0,53 0,49 -- -- --
Aviation 3 2 2 1,6 1,6 1,6 0,53 0,8 0,8 -- -- --

FO 3 6 6 3 5,9 5,9 1,0 1,0 0,98 -- -- --
Kandidaat-
promovendi

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

UT -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Aviation -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

FO -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Ondersteuning 21 29 32 11,8 17,5 18,1 0,56 0,6 0,57 -- -- --

UT** 18 23 26 10 14,9 15,5 0,56 0,65 0,6 -- -- --
Aviation 3 4 4 1,8 2,1 2,1 0,6 0,52 0,52 -- -- --

FO 2*** 2 2 0,65 0,5 0,5 0,33 0,25 0,25 -- -- --
Totaal 102 140 144 49,27 76,18 79,1 0,48 0,54 0,55 -- -- --

*dit is inclusief promovendi hoofddocenten en docent-onderzoekers.

** hierbinnen werken ook 5 inhoudelijke projectleiders van gemiddeld 0,8 FTE die ook een taak hebben mbt kennisontwikkeling 

binnen het programma.

*** waaronder een programmamanager van 0,5 fte, extern betaald (Politieacademie).

**** Tot aan 2015 rekenden we hier ook docent-onderzoekers schaal 12 onder, sinds 2016 alleen hoofddocenten (schaal 13)

34 Is inclusief formatie Boosten en Oskam.

52 Kritische reflectie 53Kenniscentrum Techniek



NAAM AFSTUDEERATELIER BEGELEIDER(S) VERBONDEN AAN LECTOR/ 
LECTORAAT

VERBONDEN AAN OPLEIDING
(PRIMAIR)

DNA Succesmeter (2016) Christianne de Poot 
/ lectoraat Forensisch 
Onderzoek

Forensisch Onderzoek

AfstudeerLAB Vingersporen Christianne de Poot 
/ lectoraat Forensisch 
Onderzoek

Forensisch Onderzoek

Transformatie Stedelijk 
verkeer (2015)

K. Koolstra Dick van Damme / lectoraat 
Mainport Logistiek

Logistiek / Logistic 
Engineering

Bidfood (2016) Kees-Willem Rademaker / 
Simon de Rijke

Walther Ploos van Amstel / 
lectoraat City Logistiek

Logistiek / Logistic 
Engineering

Food-city-Afval (2017) Kees-Willem Rademaker / 
Simon de Rijke

Walther Ploos van Amstel / 
lectoraat City Logistiek

Logistiek / Logistic 
Engineering

LEVV (2015) Susanne Balm /Martijn Altena Walther Ploos van Amstel / 
lectoraat City Logistiek

Logistiek / Logistic 
Engineering

Data Mining in aviation MRO Maurice Pelt & Konstantinos 
Stamoulis

Robert Jan de Boer 
Lectoraat Aviation 
Engineering

Aviation

Safety & Human Factors in 
Aviation

Nektarios Karanikas Robert Jan de Boer 
Lectoraat Aviation 
Engineering

Aviation

Capacity Lab / Aviation 
Management

Geert Boosten/ Lectoraat 
Aviation Management

Aviation

Stedenbouw MijnStraat 
(2015)

Anneke Treffers Frank Suurenbroek / lectoraat 
Bouwtransformatie

Built Environment

Stedenbouw MijnStraat 
(2016)

Anneke Treffers Frank Suurenbroek / lectoraat 
Bouwtransformatie

Built Environment

Transformatie Amstel III 
(voorjaar, 2017)

Anneke Treffers Frank Suurenbroek / lectoraat 
Bouwtransformatie

Built Environment

IDA Germaine Zielstra Frank Suurenbroek / lectoraat 
Bouwtransformatie

Built Environment

Transformatie Amstel III 
(najaar 2017)

Anneke Treffers Frank Suurenbroek / lectoraat 
Bouwtransformatie

Built Environment

 

 

BIJLAGE 8  OVERZICHT AFSTUDEERATELIERS EN BEGELEIDER

NAAM AFSTUDEERATELIER BEGELEIDER(S) VERBONDEN AAN LECTOR/ 
LECTORAAT

VERBONDEN AAN OPLEIDING
(PRIMAIR)

Klimaatbestendige stad 
(2015)

Jeroen Kluck / lectoraat In en 
om de stad.

Built Environment

Bouw ICT (2015) W. Haji Frank Suurenbroek / lectoraat 
Bouwtransformatie

Built Environment

Conceptueel bouwen (2015) W. Haji Frank Suurenbroek / lectoraat 
Bouwtransformatie

Built Environment

Material World (2015) Elsbeth van Battum Frank Suurenbroek / lectoraat 
Bouwtransformatie

Built Environment

Stedenbouw (2015) Anneke Treffers Frank Suurenbroek / lectoraat 
Bouwtransformatie

Built Environment

Mijn straat (2015) Frank Suurenbroek / lectoraat 
Bouwtransformatie

Built Environment

Circulair bouwen Hoofddocent Ed Melet / 
lectoraat Circulair bouwen

Built Environment

Biobased Plastics (2015) Kasper Lange Inge Oskam / Lectoraat 
Circulair ontwerpen en 
ondernemen

Engineering

Circulair chain and smart 
materials (2015)

Inge Oskam / Lectoraat 
Circulair ontwerpen en 
ondernemen

Engineering

Digitale productie (in 
oprichting)

Hoofddocent Marte Male 
Alemany / lectoraat Digitale 
productie

Engineering

Data Science / Data station 
(2017)

Jurjen Helmus
Youssef el Bouhassani

Nanda Piersma / lectoraat Big 
Data in de stad

Engineering

E-mobility (2015) Robert van den Hoed/ 
lectoraat Energie en 
Innovatie

Engineering

Smart Energy systems (in 
oprichting)

Hoofddocent Renee Heller 
/ lectoraat Smart Energy 
Systems

Engineering

Stedelijke stroomwegen 
(2015)

K. Koolstra
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BIJLAGE 10  VERDELING PORTEFEUILLES BINNEN 
KENNISCENTRUM TECHNIEK

PORTEFEUILLES VERANTWOORDELIJK VOOR: LECTOR ONDERSTEUNING

Voorzitter KCT-overleg  > Eindredactie (jaar)verslaglegging
 > Agenda en voorzitten KCT overleg
 > Lid Onderzoeksraad / inbreng vanuit 
domein Techniek in HvA beleid

 > Realisatie KPI’s door KCT / gezamenlijke 
ozp’s

 > Inbreng vanuit Techniek op Research data 
management systeem / CRIS

Robert van den Hoed Ria Jacobi

Kwaliteitszorg  > Gezamenlijke kwaliteitsstandaard 
ontwikkelen 

 > Jaarlijkse stakeholdersbijeenkomst 
 > Organiseren van peerreview 
 > Projectleider audits
 > Secretaris KCT overleg
 > Rapportage KPI’s
 > Eenduidig archief binnen KCT

Robert Jan de Boer & 

Christianne de Poot

Ria Jacobi

Personeelsbeleid  > Scholing en cursussen 
 > Functioneringsgesprekken 

 > Contractmanagement 

Robert Jan de Boer & 

Christianne de Poot

Katrien de Witte

Relatie onderwijs –

onderzoek

 > Onderwijsvalorisatie 
 > Invoering en bewaking onderzoeksleerlijn
 > Versterken afstudeerateliers, 
onderzoeksminoren 

 > Beleid betaling afstudeerders

Dick van Damme & 

Geert Boosten

Monique Heiligers

Financiën  > Project Control
 > Begroting

Dick van Damme & 

Geert Boosten 

Katrien de Witte

Fundingstrategie en 

internationalisering 

 > Beleid contractonderzoek 
 > Fundingstrategie en actualisering
 > Subsidieoverzicht bijhouden
 > JAS

Frank Suurenbroek Edith Petersen

Promotiebeleid  > Overzicht promovendi bijhouden

 > Promotiebeleid

Jeroen Kluck Lysanne van der Meer

Communicatie  > Website & sociale media
 > Huisstijl
 > Publicatiereeks

 > Publiciteit

Inge Oskam Jeroen van der Kuur

BIJLAGE 9  OVERZICHT VAN PRIJZEN / AWARDS / NOMINATIES 
2015 - 2017 

2015 URBAN TECHNOLOGY

 > Docent van het jaar Afdeling Elektrotechniek; Marcel van der Horst (Recipient), 2015
 > HvA-Research Award, Domein Techniek categorie medewerker, 1ste prijs voor onderzoek 'Hitte in 
Amsterdam' (Lisette Klok)

 > HvA-Research Award, Domein Techniek categorie student, 2e prijs voor onderzoek binnen 
afstudeeratelier 'Material World'

 > Nominaties voor Amsterdam voor Eurocities Award 2015

AVIATION

 > NLF: Nico de Bock
 > Gianni Candice Research award for gifted simulation students, Paolo Scala, "Best Student 
Paper" with the work: “Modular Approach for Modelling an Airport System (co-authors: Scala, 
Mujica, de Bock)

FORENSISCH ONDERZOEK

 > Gouden Spatel 2014, Gino Groeneveld, student Forensisch Onderzoek, gewonnen op 7 oktober 
2015. (De prijs is voor de beste chemische scriptie uitgereikt door de Koninklijke Nederlandse 
Chemie Vereniging (KNCV). 

 > Student Research Award 2015 Domein Techniek, Gino Groeneveld (presentatie analyse van 
chemische componenten uit vingersporen).

2016 URBAN TECHNOLOGY

 > Research award ; Jeanine Joling (Recipient), 2016
 > Doctoral Grant for Teachers; Sander Onstein (Recipient), 1 Jan 2016

FORENSISCH ONDERZOEK

 > Grassroots award ; Roxy van de Langkruis (Recipient), 2016
 > Christianne de Poot has been appointed endowed professor of criminalistics; Christianne 
de Poot (Recipient), 1 Jun 2016

 > SIA Raak Award 2016 ; Christianne de Poot (Recipient), 30 Nov 2016
 > The VR Award 2016; Roxy van de Langkruis (Recipient), 4 Nov 2016

2017 URBAN TECHNOLOGY

 > Nominatie RAAK-Award LEVVproject (niet gewonnen); Susanne Balm (Recipient), Walther 
Ploos van Amstel (Recipient) & Robert van den Hoed (Recipient), 2017

 > Nominatie RAAKaward ReCurf (niet gewonnen): Matthijs de Jong, Mark Lepelaar, Inge Oskam
 > HvA and National Lecturer of the year 2017; Youssef el Bouhassani (Recipient), 14 Apr 2017

FORENSISCH ONDERZOEK

 > Jong KNCV Photocompetition - geselecteerd bij top 10 beste foto's; Marc van Bochove 
(Recipient), 5 Dec 2017
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BIJLAGE 11  AFKORTINGEN

AMC Academisch Medisch Centrum

AGV Algemene Verordening Personeelsbescherming

AV Onderzoeksprogramma Aviation

BKO Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek

CoE Center of Expertise

CRIS Current Research Information System

CvB College van Bestuur

DEM Faculteit/Domein Economie en Management

DMCI (faculteit) Digitale Media en Creatieve Industrie

DLWO Digitale Leer- en Werk-Omgeving 

FO Forensisch Onderzoek

FSS Forensic Science Society

GIS Geografische Informatiesystemen

HvA Hogeschool van Amsterdam

KCT Kenniscentrum Techniek

KPI Kritische Prestatie Indicatoren 

KR Kritische Reflectie

MRA Metropoolregio Amsterdam

MRO Maintenance, Repair & Overhaul

NFI Nederlands Forensisch Instituut

OZP Onderzoeksprogramma

PURE Een softwareoplossing voor gevalideerde onderzoeksinformatie

RDM Research Data Management

SEF Software Energy Footprint

SIG Software Improvement Group 

TU  Technische Universiteit 

UT Urban Technology

UvA Universiteit van Amsterdam

VU Vrije Universiteit

WUR Wageningen University & Research Centre
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