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Academische werkplaatsen 

kloof wetenschap - praktijk 

overbruggen 
 
 

• Wetenschappelijke en maatschappelijke 

output 

• Fundamenteel en toegepast onderzoek  

• Kennisverspreiding 

• Interdisciplinair en Interfacultair 

 

 



Belang van wetenschappelijke 

kennis 
 

Wat werkt? 

Waarom? 

Hoe? 

Onder welke omstandigheden? 

 

 
 



Belang van professionele 

kennis 
 

Waarom 

Wanneer  

Hoe 

 wetenschappelijke kennis gebruikt 

moet worden 

B.v. wanneer van richtlijnen afwijken 

 

 



Structurele samenwerking 

Belang voor universiteit: toegang tot het 

veld van onderzoek, mogelijkheid om 

eigen onderzoeksdoelen te realiseren 

 

Belang voor professionals: evidence-

based care, kwaliteitsverbetering, 

gericht op eigen sector en organisatie 

 

 
 



Verbinden door 

 

Behoud van eigen sterkte en 

expertise; verbinden, niet mengen 

 

Zorg voor mogelijkheden om elkaar te 

ontmoeten en te verbinden  

 

 
 



Samenwerking 

• Onderzoeksprogrammeringen (5 jaar periodes) 

• Uitwisselen informatie, opzetten 
kennisinfrastructuur 

 

• Langdurige samenwerking, gelijkwaardigheid 

• Win-win situatie 

• Structurele, persoonlijke contacten  

• Science practitioners! 

 

 

 



Academische werkplaatsen 

• Geestdrift (Geestelijke gezondheidszorg) 

• Publieke Gezondheid Brabant 

• Chronische Zorg (ouderen) 

• Kwaliteit van huisarts- en ziekenhuiszorg 

• Preventie Verzekerd 

• Ouderenbeleid en Sociale Zorg 

• Leven met een verstandelijke beperking 

• Verslaving 

 

 



Hoogleraren 

• Elke AW heeft een bijz. hoogleraar 

met inhoudelijk trekkende rol voor 

onderzoeksprogramma 

 

• Enkele bijz. hoogleraren voor 

specifieke aandachtsgebieden van 

belang voor heel Tranzo 

 

 



Promovendi 

Aio’s  

 Looptijd 4 jaar, vaak jonger, vaak meer kennis MTO  

Science practitioners (part time gedetacheerd) 

 Looptijd  4 tot 6 jaar, vaak ouder, minder kennis 

MTO, meer studieonderwerp,  gemotiveerd, data 

vaak snel beschikbaar  

Externe promovendi (niet gedetacheerd) 

 Zeer divers (van NIVEL en RIVM maar ook veel 

eenlingen) 

 

 



Kwaliteitsborging (1) 

 

• Sc. Pract: solliciteren ook + kwaliteitstoets na 1 jaar  

• Contractueel vastgelegd dat voldoende tijd beschikbaar  

• Ruimte voor bijscholing 

• Teams van (co)promotoren. Voordelen: bredere 
expertise in begeleiding, breder relevant netwerk, steeds 
min. 1 begeleider op werkvloer aanwezig 

• Promotievoorstellen (+ alle externe subsidieaanvragen) 
worden becommentarieerd door min 1 niet betrokken    
Tranzo- (of externe) senior 

 

 

 



Kwaliteitsborging (2) 

 

• Promovendi participeren in promovendigroepjes (aio’s 

en science practitioners gemengd).  

 

• Conceptartikelen e.d.  worden getoetst (peer review):  

    - door betrokken (co)promotoren/senioren. 

    - door presentaties in werkplaats, in promovendigroepje 

      en/of in Tranzo teamvergadering.  

    - door presentaties op (internationale) congressen. 

 

 

 



Vragen, opmerkingen? 

 

 

Katrien Luijkx 

k.g.luijkx@uvt.nl 

Tel. 013 466 2895 
 


