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Inleiding
Praktijkgericht onderzoek van hogescholen heeft inmiddels een
stevige plaats verworven in de samenleving. Er zijn momenteel
bijna 700 lectoren en ruim 3.000 docentonderzoekers bij
betrokken. Uitgangspunt van het onderzoek is altijd vraagstukken
en problemen uit de praktijk oplossen mét de praktijk.
Zo zorgt praktijkgericht onderzoek voor toepasbare oplossingen
voor maatschappelijke uitdagingen.

Voordracht
Voordrachten worden gedaan door de voorzitters
van het College van Bestuur van een door de
overheid bekostigde hogeschool, zoals bedoeld in
artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek (Whw). Per hogeschool
kan één voordracht worden gedaan. Partners vanuit
praktijk, onderwijs en onderzoek dienen deze
voordracht aantoonbaar te ondersteunen.
In 2019 zijn er in totaal 19 voordrachten gedaan.

Premie
De Deltapremie is een premie van € 500.000.
De winnende lectoren geniet een ruime mate van
bestedingsvrijheid. Enige voorwaarde is dat de
premie bijdraagt aan de versterking van de onderzoekgroep. De lector legt een beknopt bestedingsplan ter goedkeuring voor aan Regieorgaan SIA.

De premie is niet persoonsgebonden maar wordt
toegekend aan de hogeschool die de lector heeft
voorgedragen. De premie moet in beginsel in vier
jaar worden besteed. In 2019 is € 1 miljoen
beschikbaar.

Procedure
Een door het bestuur van Regieorgaan SIA benoemde
commissie maakt een selectie uit de voordachten
en adviseert het bestuur van Regieorgaan SIA over
de toekenning van de Deltapremie. Deze commissie
bestaat uit gezaghebbende deskundigen uit de
praktijk en de wetenschap en heeft kennis van het
praktijkgericht onderzoek aan hogescholen.
Het bestuur van Regieorgaan SIA besluit tot
honorering van de premie op basis van het advies
van de commissie. Voor alle bij de selectie en/of
besluitvorming betrokken personen, is de NWOgedragscode belangenverstrengeling van toepassing.

De commissie bestond in 2019 uit:
Pauline Meurs (voorzitter)
Hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam

Kristel Baele
Voorzitter college van bestuur Erasmus Universiteit Rotterdam

Patrick van der Duin
Directeur Stichting Toekomstbeeld der Techniek

Jeroen van Erp
Hoogleraar concept design TU Delft

Jantine Kriens
Algemene Directeur directieraad Vereniging Nederlandse Gemeenten

Anna van Nunen
Directeur Stichting Innofest

Meer informatie over de commissieleden kunt u vinden op:
deltapremie.nl/beoordelingscommissie/#commissie

Beoordelingscriteria
In praktijkgericht onderzoek zijn onderzoekers
bezig met kennisontwikkeling in het perspectief
van innovatie van praktijk en onderwijs. Onderzoek, onderwijs én praktijk beïnvloeden elkaar
continu. De unieke kracht van het onderzoek in het
hbo zit in de interactie tussen die processen. Om
deze reden is er voor gekozen dat standaard 4 van
het Brancheprotocol kwaliteitszorg onderzoek
(BKO), het uitgangspunt is voor de beoordeling
van de voordrachten. Deze standaard gaat over de
relevantie van het onderzoek voor praktijk en
samenleving, onderwijs en over professionalisering en kennisontwikkeling. Standaard 3, die gaat
over de kwaliteit van het onderzoeksproces, is
voorwaardelijk voor het behalen van de eisen van
standaard 4 en wordt daarom niet apart getoetst.
De drie criteria die voortkomen uit standaard 4
wegen evenredig zwaar mee.
Meer informatie over de beoordelingscriteria
kunt u vinden op: deltapremie.nl/
deadline-procedure/#standaard4

Winnaars
Deltapremie 2019
De commissie was onder indruk van de
kwaliteit van de aanvragen en vindt dit een
duidelijke indicatie van de ontwikkeling die
het praktijkgericht onderzoek de afgelopen
twee decennia heeft doorgemaakt. Met
name de output, de netwerken en de
maatschappelijke relevantie van het onderzoek van de voorgedragen lectoren zijn
indrukwekkend. De commissie vond het
selectieproces daarom zeer moeilijk en wil
uitdrukkelijk alle Colleges van Besturen
uitnodigen een volgende keer nogmaals in te
dienen. Uiteindelijk is de commissie met
volle overtuiging tot de volgende keuze
gekomen (op alfabetische volgorde):

Mark Mobach
Lector Facility Management
Hanzehogeschool Groningen
Facility Management is een vakgebied waar we allemaal elke dag mee te maken
hebben zonder dat we het echt in de gaten hebben. Het onderzoeksgebied van het
lectoraat facility management is zeer breed en aangesloten op een grote opleiding
binnen de hogeschool. Het onderzoek van Mobach is ook veelomvattend maar gaat
altijd over de wijze waarop de omgeving de gebruikers beïnvloedt. Het onderzoek
heeft daarom ook impact op allerlei verschillende domeinen, van openbaar vervoer
(samenwerking met de NS), tot geestelijke gezondheidszorg (UMCG, Lentis).
De commissie vindt dat Mark Mobach zich richt op
onderbelichte thema’s die de komende tijd alleen
maar belangrijker worden. De toenemende druk op
de steden vraagt immers om een doordacht gebruik
van de publieke ruimte. De commissie waardeert zijn
multidisciplinaire aanpak. Mobach doet onderzoek
op het kruispunt van verschillende domeinen, is
wetenschappelijke echt relevant en weet veel
verschillende type praktijkpartners aan zich te
binden, ook financieel. Mobach is ook echt betrokken
bij het onderwijs. Hij heeft het voortouw genomen
voor het landelijke opleidingsprofiel Facility Management. Hij geeft leiding aan een grote onderzoeksgroep die nauw betrokken is bij het onderwijs. Een

goed voorbeeld hiervan is zijn bijdrage als leading
lector aan het Kenniscentrum Noorderruimte, waarin
lectoren, (docent)onderzoekers en studenten samen
met professionals werken aan actuele onderzoeksvraagstukken. Mobach blinkt uit in het strategisch
goed positioneren van het onderzoek in relevante
netwerken waardoor hij zijn visie kan verbinden aan
het onderwijs en de (wetenschappelijke) praktijk. Met
zijn onderzoeksgroep werkt hij aan concrete
resultaten die omarmd worden door de praktijkpartners maar die hij ook weet te vertalen naar relevante
wetenschappelijke publicaties en naar het onderwijs.
De commissie ziet daarom een echte ambassadeur
voor het praktijkgericht onderzoek in Mark Mobach.

Meer informatie zie:
www.hanze.nl/nld/onderzoek/profielen/lectoren/mark-mobach

AnneLoes van Staa
Lector transities in de zorg
Hogeschool Rotterdam
AnneLoes van Staa is van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van het
praktijkgericht onderzoek. Sinds 2003 is zij al lector en daarmee behoort zij tot de
eerste lichting lectoren. Zij heeft sindsdien een indrukwekkende staat van dienst
opgebouwd. In de samenwerking met verpleegkundigen heeft zij zich zowel wetenschappelijk, als voor het onderwijs en de praktijk bewezen. Van Staa is de expert
op het gebied van zelfmanagement en transities in de zorg, een onderzoeksgebied
dat alleen maar in relevantie aan het toenemen is.
Van Staa heeft haar wortels in de opleiding
Verpleegkunde en weet concrete handreikingen te
geven aan de verpleegkundigen in de praktijk.
Daarnaast blijkt uit haar publicaties en overtuigende
voordracht dat zij gedurende het hele onderzoeksproces ‘de praktijk’ (verpleegkundigen + patiënten)
weet te betrekken. Ze werkt altijd met het KOP-model (Kennis, Onderwijs en Praktijk), waarmee ze
ervoor zorgt dat de juiste kennis op de juiste plek
komt en de verspreiding breed is naar deze drie
domeinen. Voor verpleegkundigen is zij een
boegbeeld, omdat ze veel heeft bijgedragen aan de
ontwikkeling van de beroepsgroep o.a. door het

opbouwen van verschillende netwerken in de regio
(‘Lof der Verpleegkunst’ en de ‘Vitale Delta’).
Zij heeft een zeer actieve rol in het onderwijs,
zowel het onderwijs aan studenten, als ook bij het
opleiden van docenten en onderzoekers van haar
lectoraat. Haar voortrekkersrol als lector en haar
tomeloze inzet voor het praktijkgericht onderzoek
aan hogescholen worden door de commissie
geprezen. De commissie ziet de toekenning van de
Deltapremie als een kroon op haar werk.

Meer informatie zie:
www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/lectoren/zorginnovatie/lectoren/dr.-anneloes-van-staa/

Vragen of overige informatie
Op de website van de Deltapremie,
www.deltapremie.nl, vindt u de meest
actuele informatie. Voor overige vragen
kunt u contact opnemen met:
E-mail: info@deltapremie.nl
Telefoonnummer: +31 (0)657741997
www.deltapremie.nl

