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Samenvatting en conclusies

Dit rapport bevat de bevindingen en conclusies van de externe commissie die het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht 
Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA) heeft geëvalueerd, in opdracht van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO). Deze evaluatie is bedoeld als eerste toetsing van de koers die het regieorgaan heeft ingezet. Volgende 
evaluaties staan gepland voor 2020 en 2022.

1 | Positie, visie en sturing (hoofdstuk 2)

Speler in de kennisinfrastructuur
De commissie constateert dat het regieorgaan zich in de afgelopen jaren met relatief bescheiden middelen een zeer belangrijke 
positie heeft verworven bij de bevordering van het praktijkgerichte onderzoek van de hogescholen. Regieorgaan SIA is een niet weg 
te denken speler geworden in een breed netwerk van maatschappelijke en publieke partners, kennisinstellingen en bedrijfsleven, en 
vormt daarmee een nieuw en belangrijk onderdeel van de Nederlandse kennisinfrastructuur. De inbedding bij NWO verankert deze 
positie en brengt verbindingen tot stand met andere spelers die praktijkgericht onderzoek stimuleren, zoals binnen domeinen van 
NWO die hiermee veel ervaring hebben.

Overkoepelende visie
Het regieorgaan werkt momenteel aan de ontwikkeling van haar nieuwe strategie voor de ontwikkeling van het praktijkgericht 
onderzoek. In de huidige strategie die de commissie in concept heeft ingezien, mist de commissie nog een overkoepelende 
visie waarin een duidelijke ontwikkelingsrichting zichtbaar wordt voor het gehele veld van het praktijkgericht onderzoek. Het 
regieorgaan zou op basis van nader uit te voeren analyses veel scherper zijn visie, targets en ambities voor de ontwikkeling van het 
praktijkgerichte onderzoeksveld van de hogescholen kunnen neerzetten. Vanuit een dergelijk kader kan het regieorgaan dan met 
duidelijk onderbouwde urgentie zijn ideeën voor ontwikkeling uitdragen, instrumenten inzetten, en gerichte actie ondernemen.

Gericht omgaan met differentiatie
De huidige vorm van stimulering, waarin financiering vooral op kwaliteit van de onderzoekers en het onderzoek wordt toegedeeld, 
is in de ogen van de commissie niet optimaal voor de ontwikkeling van het praktijkgerichte onderzoek, voor de ontwikkeling van 
zwaartepuntvorming en voor het laten doorvloeien van de kennis naar het onderwijs. Gerichtere sturing zal de ontwikkeling van het 
veld versterken en zal helpen om de beperkte middelen effectiever in te zetten. Dit kan in de ogen van de commissie door bewuster 
om te gaan met de differentiatie tussen de hogescholen. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan het stimuleren van de ontwikkeling van 
bepaalde specialisaties bij hogescholen, aansluiting op bedrijven in de regio, etc.

De commissie beveelt aan dat Regieorgaan SIA vanuit een overkoepelende visie en een bewust differentiatiebeleid sterker 
inhoudelijk sturing geeft aan de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek van de hogescholen.

2 | Organisatiestructuur (hoofdstuk 5)

Governance aanpassen op regievoering 
De bestuurlijke inrichting met sterke stakeholderinbreng is succesvol geweest in de eerste fase, maar past niet meer goed bij 
de fase waarin het regieorgaan zich nu bevindt. De versterking van de sturing vraagt om het inbrengen van andere strategische 
perspectieven dan van alleen de primaire stakeholders, waarbij het belang van lectoraten voor het Nederlands kennissysteem 
voorop moet staan. De verbinding met stakeholders blijft van belang, maar het bestuur moet tegenwicht kunnen bieden tegen 
deelbelangen en moet de vrijheid hebben om regisserend beleid te voeren. Om deze redenen doet de commissie een beroep op het 
huidige bestuur – en daarnaast op alle stakeholders – om de huidige bestuurlijke structuur te heroverwegen.

De commissie beveelt aan om samen met de stakeholders de bestuurlijke structuur van het regieorgaan te heroverwegen, zodat 
de regierol beter kan worden ingevuld.
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3 | Taken (hoofdstuk 3)

Activiteiten regieorgaan
Het regieorgaan heeft als missie het stimuleren van vraaggestuurd praktijkgericht onderzoek van de hogescholen. Dit onderzoek 
moet de toepassing van kennis in bedrijven en instellingen en in het onderwijs stimuleren. Om dit doel te bereiken moet het 
praktijkgericht onderzoek verder worden versterkt en vernieuwd. Hiertoe behoren het toekennen van middelen voor praktijkgericht 
onderzoek, de platform- en adviesfunctie voor de hogescholen en de bredere netwerkfunctie die Regieorgaan SIA heeft in de gehele 
kennisketen in Nederland. De commissie heeft waardering voor al deze activiteiten. Tegelijkertijd merkt de commissie op dat de 
financieringsregelingen op een aantal punten moeten worden verbeterd, zoals de informatievoorziening in het beoordelingstraject, 
verbeteringen in de beoordelingswijze en doorlooptijd van de procedures.

De commissie beveelt aan om de transparantie van en de terugkoppeling in het beoordelingstraject te verhogen en kritisch te 
kijken naar de efficiency en de randvoorwaarden van de procedures.

4 | Follow up eerdere inventarisatie (hoofdstuk 4)

Implementatie verbeteringen
Regieorgaan SIA heeft aan verbeteringen gewerkt die gesignaleerd werden in de eerste inventarisatie in 2014, het jaar waarin  
het in de nieuwe opzet van start ging als opvolger van de Stichting Innovatie Alliantie. De commissie constateert dat SIA de 
aanbevelingen uit die inventarisatie zo veel mogelijk heeft opgepakt. De precieze beoordeling van de voortgang vindt de 
commissie moeilijk uit te voeren omdat de implementatie van veel aanbevelingen als ‘continu gaande’ wordt gekenschetst. Dat 
maakt het lastig om te beoordelen wanneer er kan worden gesproken van een resultaat.

De commissie beveelt aan om voor verbetertrajecten meetbare doelstellingen met bijpassende tijdslijnen te formuleren.

5 | Resultaten (hoofdstuk 6)

Concretiseer doelen
De commissie heeft kennisgenomen van de beschrijving van resultaten in de zelfevaluatie en conceptstrategie, maar mist daarin 
concrete indicaties van de bereikte of te bereiken resultaten, met uitzondering van de resultaten van de beoordelingsprocedures. Het 
is van belang om helder te krijgen waarop het regieorgaan in 2020 en 2022 zal worden beoordeeld. 

De commissie beveelt aan om concreet te maken welke (deel)resultaten Regieorgaan SIA in 2020 en 2022 (de volgende 
evaluaties) wenst te hebben behaald.
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1 | Inleiding

Dit rapport bevat de bevindingen en conclusies van de externe commissie die het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek 
SIA (Regieorgaan SIA) heeft geëvalueerd.1 Dit regieorgaan is in 2013 in het leven geroepen door OCW, NWO en de partners in de sinds 
2003 bestaande Stichting Innovatie Alliantie (SIA).2 In 2014 kreeg de organisatie Regieorgaan SIA vorm als zelfstandige organisatie 
binnen de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 

Positie, opdracht en taken van het regieorgaan zijn in een convenant vastgelegd. De huidige evaluatie is bedoeld als eerste toetsing 
van de koers die het regieorgaan heeft ingezet. Volgende evaluaties staan gepland voor 2020 en 2022. De commissie heeft zich 
gebaseerd op verschillende schriftelijke bronnen: de Zelfevaluatie, de Inventarisatie Dienstverlening, die de RAAK-regeling3 heeft 
onderzocht, het Convenant waarmee Regieorgaan SIA is ingesteld, en de strategie van het regieorgaan (nog in concept). Ook heeft 
de commissie op 16 maart 2017 interviews gehouden met het bestuur, de directie en een aantal bureaumedewerkers, en met diverse 
stakeholders en lectoren bij de instellingen. Daarnaast zijn er nog enkele aanvullende gesprekken gevoerd tussen leden van de 
commissie en vertegenwoordigers van FME4 en VNO-NCW.5

Cijfers

Het Rathenau-rapport Feiten en Cijfers. Praktijkgericht onderzoek bij lectoraten van hogescholen (2016)6 biedt de volgende gegevens over 
de lectoraten, de daarbij betrokkenen, en de financiering van de lectoraten:

 – Het aantal lectoren kende een stijging van ca. 270 in 2006 naar iets minder dan 600 in 2014. Sindsdien is het aantal nog beperkt 
gestegen naar ruim 600 in 2016:
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Figuur 1 | Ontwikkeling van de aantallen lectoren in aantallen personen en fte’s. (Bronnen: Vereniging Hogescholen; Brancherapport 2010 
en Factsheet 2015 bewerking, Rathenau Instituut)

1 Voor de samenstelling van de commissie, zie bijlage 1.
2 Deelnemende partners in SIA waren de Vereniging Hogescholen, VNO-NCW, MKB-Nederland, (voormalig) Syntens, TNO, (voormalig) Novay (Convenant, p.1). 
Syntens is met de KvK opgegaan in Ondernemersplein.nl. Novay is opgeheven.
3 Regionale Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie
4 De heer W. Berentsen.
5 De heer T. Grosfeld en de heer N. van de Sande.
6 Feiten en cijfers ,p. 6-13.
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 – De totale omvang van personeel betrokken bij lectoraten (lectoren, promovendi, (docent-)onderzoekers en ondersteuning) was 
in 2009 3850. Dit aantal steeg nog enigszins van ca. 5300 in 2012 naar bijna 5600 in 2014.

 – Het aantal mkb-bedrijven betrokken bij RAAK-projecten7 nam in de periode 2008-2014 toe van minder dan 2500 naar meer dan 
4500 en het aantal bij RAAK-projecten betrokken professionals vanuit non-profitorganisaties van minder dan 1000 naar bijna 
3000:
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Figuur 2 | Netwerken van lectoren in RAAK-projecten.(Bron: RAAK verslaglegging, Rathenau Instituut)

 – In 2014 waren 34.874 studenten bij praktijkgericht onderzoek betrokken, een verviervoudiging ten opzichte van 2009.
 – De budgettaire ontwikkeling voor lectoraten laat een groei zien van net boven de 100 miljoen euro in 2009 naar ruim 170 miljoen 

euro in 2014. De rijksbijdrage neemt hierbij het leeuwendeel voor zijn rekening (ca. 70%):

OverigInternationaalRAAKRijksbijdrage
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Figuur 3 | Budgettaire ontwikkeling van de lectoraten. (Bronnen: Vereniging Hogescholen; Brancherapport 2010 en Factsheet 2015 
bewerking, Rathenau Instituut)

7 Via de RAAK-regeling krijgen bedrijven of instellingen de ruimte om samen met een hogeschool concrete (innovatie-)vragen op te pakken en te beantwoorden.
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- Het gemiddeld budget per lectoraat steeg van 209.000 euro in 2009 naar 290.000 euro in 2014. 
- Het RAAK-budget was in 2009 13 miljoen euro, in 2014 23,6 miljoen euro en in de periode 2015-2017 28,5 miljoen euro per jaar.
- In totaal is er aan RAAK-subsidies in de periode 2005 tot 2014 143,5 miljoen euro uitbetaald, waarvan 60,3 miljoen aan RAAK-MKB, 
38,6 miljoen aan RAAK-Pro en 44,6 miljoen aan RAAK-Publiek.8

Indeling

Dit rapport is als volgt ingedeeld. Direct aan het begin van elk hoofdstuk is de evaluatieopdracht in cursief lettertype opgenomen. 
Deze evaluatievragen zijn ontleend aan de Terms of Reference voor de evaluatie. De hoofdstukindeling volgt de volgorde van deze 
vragen.

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de visie en de strategische pijlers van het regieorgaan. Dit is het algemene kader en bepalend voor 
de richting van Regieorgaan SIA. In hoofdstuk 3 komen de concrete taken aan bod die het regieorgaan uitvoert, zoals het toekennen 
van middelen voor praktijkgericht onderzoek, de platform- en adviesfunctie voor de hogescholen en de bredere netwerkfunctie die 
het regieorgaan heeft in de gehele kennisketen in Nederland. Hoofdstuk 4 besteedt kort aandacht aan de follow up van de eerste 
inventarisatie van de stand van zaken in 2014, het jaar waarin Regieorgaan SIA in de nieuwe opzet van start ging als opvolger van de 
Stichting Innovatie Alliantie. Hoofdstuk 5 gaat in op de wijze waarop het regieorgaan nu is georganiseerd: hoe faciliteert de huidige 
organisatiestructuur de ambitie en het doel om het praktijkgericht onderzoek aan de hogescholen te bevorderen en te verankeren? 
Ten slotte sluit hoofdstuk 6 af met de vraag welke resultaten SIA tot nu toe heeft bereikt.

8  Deze cijfers zijn afkomstig uit Inventarisatie Dienstverlening NRPO SIA, p. 34. 
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2 | Visie en strategische pijlers

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de evaluatievraag welke visie en strategische pijlers het regieorgaan heeft en hoe deze zich 
ten opzichte van de doelstelling verhouden en in hoeverre zij voldoende ambitieus zijn.

Het regieorgaan heeft een visie op hoe praktijkgericht onderzoek zich de komende jaren het beste kan ontwikkelen. Deze visie is 
geconcretiseerd in vier strategische pijlers. Om te kunnen spreken van een adequate visie en strategie wordt van het regieorgaan 
verwacht goed te weten wat er speelt in het beleids-, het wetenschappelijke en het onderwijsdomein. Eveneens is het nodig dat het 
regieorgaan weet hoe bedrijven en publieke instellingen hun innovatiekracht middels praktijkgericht onderzoek kunnen versterken.

In deze evaluatie wordt gereflecteerd op de wijze waarop het regieorgaan de visie onderbouwt en de mate waarin de strategische pijlers richting 
geven aan het ontwikkelen en vernieuwen van praktijkgericht onderzoek.

2.1 | Situatie

Pijlers
De uitgangspunten voor de strategie van het regieorgaan zijn opgenomen in het convenant.9 De strategie beoogt het praktijkgericht 
onderzoek aan de hogescholen te bevorderen door vragen uit de praktijk centraal te stellen, waarbij hogescholen gezamenlijk met 
hun netwerken op wetenschappelijke wijze kennis ontwikkelen met en ten behoeve van de praktijk en het onderwijs.10 Dit doel komt 
terug in de vier pijlers waarop het regieorgaan zijn stimulering richt:11

1 meer onderzoeksvragen en betere vraagsturing
2 hogere methodologische onderzoekskwaliteit
3 meer doorwerking in het onderwijs en de praktijk 
4 een sterkere positie in het kennisbestel

Door middel van deze pijlers geeft het regieorgaan invulling aan zijn visie op de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek. 
In het gesprek met de commissie en in de zelfevaluatie heeft het regieorgaan aangegeven in elk van deze pijlers verdere 
verdieping en verbetering na te streven. De vraagsturing (pijler 1) wordt verder ontwikkeld door het veld sterker te betrekken 
bij het articulatieproces, door bijvoorbeeld gerichter te kijken naar welke praktijkgerichte vragen er zijn van ondernemers en 
van professionals uit de publieke sector. Via pijler 2 wordt ingezoomd op de eisen die aan gedegen onderzoek moeten worden 
gesteld, zonder de eigenheid van praktijkgericht onderzoek aan te tasten. Pijlers 3 en 4 concentreren zich op de impact van het 
praktijkgerichte onderzoek. 

Het regieorgaan realiseert de doelstellingen van de pijlers door het toekennen van middelen door middel van een vijftiental 
subsidieinstrumenten, door het opzetten van platforms, en door het stimuleren van netwerkvorming. Samenwerking over de pijlers 
heen wordt gestimuleerd door middel van thematische programmering, waarmee maatschappelijke en economische vraagstukken 
gecoördineerd worden aangepakt (bijvoorbeeld in het kader van de topsectorpropositie van NWO). Op de uitwerking van de 
strategie in taken en op de wijze van uitvoering wordt nader ingegaan in hoofdstuk 3.

2.2 | Standpunt van de commissie

Speler in de kennisinfrastructuur
De commissie constateert dat het regieorgaan zich in de afgelopen jaren met relatief bescheiden middelen een zeer belangrijke 
positie heeft verworven bij de bevordering van het praktijkgerichte onderzoek van de hogescholen. Regieorgaan SIA is een niet weg 
te denken speler geworden in een breed netwerk van maatschappelijke en publieke partners, kennisinstellingen en bedrijfsleven, en 

9 Convenant Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (2013).
10 Zelfevaluatie, p. 7.
11 Zelfevaluatie, p. 27 e.v.
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vormt daarmee een nieuw en belangrijk onderdeel van de Nederlandse kennisinfrastructuur. De inbedding bij NWO verankert deze 
positie en brengt verbindingen tot stand met andere spelers die praktijkgericht onderzoek stimuleren, zoals binnen domeinen van 
NWO die hiermee veel ervaring hebben.

Overkoepelende visie en inhoudelijke analyse
Het regieorgaan werkt momenteel aan de ontwikkeling van haar nieuwe strategie voor de ontwikkeling van het praktijkgericht 
onderzoek. In de huidige strategie die de commissie in concept heeft ingezien, mist de commissie nog een overkoepelende 
visie waarin een duidelijke ontwikkelingsrichting zichtbaar wordt voor het gehele veld van het praktijkgericht onderzoek. Het 
regieorgaan zou op basis van nader uit te voeren analyses veel scherper zijn visie, targets en ambities voor de ontwikkeling van het 
praktijkgerichte onderzoeksveld van de hogescholen kunnen neerzetten. Vanuit een dergelijk kader kan het regieorgaan dan met 
duidelijk onderbouwde urgentie zijn ideeën voor ontwikkeling uitdragen, instrumenten inzetten, en gerichte actie ondernemen.
Een overkoepelende visie vereist uiteraard allereerst een goede analyse van relevante issues. Een aantal mogelijke vragen doemt 
dan op: op welke terreinen is specifieke stimulering voor de ontwikkeling van het onderzoek nodig? Welk onderzoek is specifiek van 
belang voor bepaalde maatschappelijke, publieke en economische doelen? Hoe liggen de behoeftes vanuit de bedrijven (wellicht 
specifiek mkb)? Waar liggen er specifieke regionale behoeftes en zijn er goede verbindingen mogelijk met regionale spelers en 
stakeholders? Welke verschillen zijn er in onderzoekscapaciteit en –intensiteit tussen hogescholen? Hoe verloopt de ontwikkeling 
van de lectoraten? Hoe verloopt de interactie tussen onderzoek en beter onderwijs? Hoe verloopt internationalisering aan de 
hogescholen? Wat kan Nederland leren van de manier waarop buurlanden omgaan met de verbinding tussen onderzoek en praktijk? 
etc. Inzicht in dergelijke issues legt de basis voor keuzes en zwaartepunten in de toekomst. Hiermee is niet gezegd dat Regieorgaan 
SIA zulk inzicht mist, maar dit wordt naar mening van de commissie niet vertaald in specifieke strategische keuzes die leiden tot 
effectieve regievoering.

Overigens geeft het regieorgaan wel een aanzet tot specifiekere regievoering met de verkenningen die het regieorgaan (laat) doen. 
Verkenningen die in kaart brengen welke praktijkgerichte onderzoeksvragen er landelijk op een bepaald thema geformuleerd 
kunnen worden, en welke lectoraten zich met die vragen bezighouden.12 Deze verkenningen hebben echter een beperkte scope: 
slechts voor een klein aantal terreinen zijn deze verricht en de verkenningen staan niet centraal in de strategieontwikkeling. Ook 
zijn alleen verkenningen niet genoeg: het is in de ogen van de commissie belangrijk dat Regieorgaan SIA de ontwikkeling van het 
onderzoeksveld veel sterker gaat sturen om de beperkte middelen effectiever in te kunnen zetten. Door een gebrek aan coördinatie 
wordt de ontwikkeling van het praktijkgerichte onderzoek op dit moment grotendeels vanuit het veld vormgegeven.

Gericht omgaan met differentiatie
De huidige vorm waarin het regieorgaan praktijkgericht onderzoek stimuleert bestaat met name uit een vrij uitgebreid 
subsidie-instrumentarium. Dit instrumentarium is gegroeid van een tweetal regelingen bij de start van de Stichting Innovatie 
Alliantie in 2004 tot ca. vijftien nu. Een belangrijk deel van deze regelingen is aanbod- en kwaliteitsgedreven: de kwaliteit van 
de voorstellen en aanvragers die worden gehonoreerd bepalen mede de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek. In de 
grootste subsidieregeling (i.e. RAAK) is er geen sprake van een prioriteitsstelling anders dan op kwaliteit van het individuele 
onderzoeksvoorstel. Hierdoor bepalen de sterkste aanvragers de facto waar het geld landt en waar capaciteit wordt opgebouwd. De 
vraag is of dit optimaal is voor de ontwikkeling van het praktijkgerichte onderzoek, voor de ontwikkeling van zwaartepuntvorming 
en voor het laten doorvloeien van de kennis naar het onderwijs. Ook de deelnemers bij de interviews met de commissie gaven te 
kennen dat gerichte sturing de ontwikkeling van het veld zal versterken en zal helpen om de beperkte middelen effectiever in te 
zetten. Dit kan in de ogen van de commissie door bewuster om te gaan met de differentiatie tussen de hogescholen. Te denken valt 
dan bijvoorbeeld aan het stimuleren van de ontwikkeling van bepaalde specialisaties bij hogescholen, aansluiting op bedrijven in de 
regio, etc.

Ook de ontwikkeling van thematische regelingen (ook in samenwerkingsverbanden met NWO), die zich eenvoudiger lenen 
voor gerichte sturing, staat nog in de kinderschoenen en is niet ingestoken vanuit een overkoepelend strategisch kader. Andere 
activiteiten zoals congressen, awards, communicatie-initiatieven en intervisiebijeenkomsten vormen een goede aanvulling op het 
subsidie-instrumentarium, maar zijn vooral ondersteunend. Het regieorgaan legt door dit portfolio van activiteiten vooral het accent 
op de uitvoering van algemene regelingen. Overigens voert het bureau de genoemde activiteiten prima uit. De Platformregeling 

12 Zelfevaluatie, p. 47.
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vervult bijvoorbeeld een duidelijke behoefte voor onderlinge kennisuitwisseling tussen lectoren en oogst veel waardering in het 
veld.

Ook de ontwikkeling van het systeem van lectoraten zelf verdient aandacht van SIA, uiteraard in samenspraak met de hoge-
scholen en het ministerie, omdat deze ontwikkeling direct verband houdt met de impact die het praktijkgericht onderzoek kan 
ontwikkelen. In dit verband signaleert de commissie dat de aantallen lectoraten en de financiering (zie Inleiding) sinds 2012 een 
afvlakking vertonen na een aanvankelijke periode van sterke groei. Het verband tussen de ontwikkeling van de lectoraten en 
de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek zelf is belangrijk. Bij de invoering van de lectoraten werd de ontwikkeling 
van de onderwijskwaliteit ook als een belangrijke beweegreden gezien om het praktijkgericht onderzoek te stimuleren van-
wege de invloed ervan op de onderwijsinhoud, op de vorming van onderzoeksvaardigheden bij studenten en als impuls voor 
inhoudelijke vernieuwing van het curriculum. SIA stimuleert door middel van subsidievoorwaarden, programmering (Top-UP) en 
ondersteunende activiteiten de vertaling richting het onderwijs.

Aanpassing van de pijlers
De verhouding tussen de huidige strategische pijlers en de strategische opdracht (zorgen voor beter onderzoek en zorgen voor 
meer onderzoek) roept door de onderling sterk samenhangende pijlers verwarring op. De eerste pijler (meer onderzoeksvragen en 
betere vraagsturing) valt deels al samen met de strategische opdracht zelf (meer onderzoek). De derde pijler (meer doorwerking 
van het onderzoek in het onderwijs en de praktijk) heeft impliciet al een veel sterker gewicht doordat de hogere methodologische 
kwaliteit van het onderzoek (pijler 2) zich ook vertaalt in meer doorwerking. Ook een sterkere positie in het kennisbestel (pijler 4) 
leidt tot meer doorwerking. Pijlers voeden dus deels elkaar en zijn onderling te zeer verweven. In een situatie waarin Regieorgaan 
SIA sterkere kaders voor sturing ontwikkelt, is het wenselijk dat de onderliggende visie over de volle breedte in de strategie en in 
de pijlers tot uitdrukking komt. Voorbeelden van zulke pijlers of onderdelen daarvan zouden kunnen zijn de specifieke selectie en 
programmering van onderzoek, of de ontwikkeling van bepaalde regionale onderzoeksactiviteiten.

Aanbeveling van de commissie
Geef vanuit een overkoepelende visie en een bewust differentiatiebeleid sterker inhoudelijk sturing aan de ontwikkeling van het 
praktijkgericht onderzoek van de hogescholen.
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3 | Taken

In dit hoofdstuk wordt bekeken wat de taken van het regieorgaan zijn en hoe het regieorgaan deze uitvoert. Komen de taken 
overeen met zoals deze in het convenant zijn afgesproken en hoe is de verhouding tot de vier strategische pijlers?

3.1 | Situatie

Activiteiten regieorgaan
Het regieorgaan heeft als missie het stimuleren van vraaggestuurd praktijkgericht onderzoek van de hogescholen. Dit onderzoek 
moet de toepassing van kennis in bedrijven en instellingen en in het onderwijs stimuleren. Om dit doel te bereiken moet het 
praktijkgericht onderzoek verder worden versterkt en vernieuwd. De stakeholders hebben in 2013 afgesproken13 dat het regieorgaan 
hiervoor een aantal activiteiten ontwikkelt. Hiertoe behoren:

 – Toekennen van middelen. Onderzoek wordt beoordeeld op basis van criteria voor praktijkgericht onderzoek volgens het 
Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO) van de Vereniging Hogescholen, de subsidieverstrekking gebeurt op een 
kwalitatief hoogwaardige en transparante wijze, en er is sprake van een deugdelijk monitoringssysteem van lopende projecten. 
Ook worden hogescholen ondersteund bij het aanvragen van onderzoeksgelden.

 – Platform- en adviesfunctie. Naast subsidieverlening wordt van het regieorgaan verwacht dat het een platform- en adviesfunctie 
vervult. In deze rol zet het zich in om praktijkgericht onderzoek ook verder te brengen in de richting van de topsectoren en om 
additionele financiering op nationaal en Europees niveau te verkrijgen. Het regieorgaan adviseert verder op een aantal terreinen. 
Zoals bij de ontwikkeling van Centres of Expertise aan de hogescholen (regionale centra voor publiek-private samenwerking)14 of 
bij het ontwikkelen van onderzoeks- en innovatieprogramma’s vanuit de ministeries. Ook zet het regieorgaan zich ervoor in 
om additionele financiering (nationaal, Europees) te verwerven voor het praktijkgericht onderzoek.

 – Netwerkfunctie. Ook ontwikkelt het regieorgaan een netwerk van organisaties die kunnen bijdragen aan het vergroten van 
het bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak voor de verdere ontwikkeling van praktijkgericht onderzoek, bijdragen aan een 
hoogwaardige kwaliteit van de uitvoering, en bijdragen aan de intensivering van publiek-private samenwerkingsverbanden.

Verhouding tot de pijlers
Alle genoemde activiteiten ondersteunen de vier strategische pijlers (zie par. 2.1). Dat geldt voor subsidieregelingen als RAAK, Top up 
en Take-off, alsook voor regelingen in NWO-samenwerkingsverband (bijvoorbeeld in het kader van de topsector Creatieve Industrie), 
stimuleringsactiviteiten zoals het SIA-congres, of POdium, dat een podium biedt voor praktijkgericht onderzoek. Regieorgaan SIA 
schetst hiervan een overzicht in de zelfevaluatie.15

3.2 | Toekenning van middelen

Terugkoppeling en referentiekader
Bij de eerste taak, het toekennen van middelen, blijkt uit de rapportage van het regieorgaan16 dat de kritiek van aanvragers 
zich concentreert op een aantal zaken in de subsidie- en monitoringsprocedures. Aanvragers vinden de terugkoppeling van de 
beoordeling op hun aanvragen te summier. Ook zijn er verschillen in opvatting over het onderzoekskader. De beoordelingscommissie 
hanteert hier soms andere perspectieven dan de aanvragers (over de vraag hoe bepaalde disciplines te werk gaan, welke onderzoeks-
methodes er worden gehanteerd, etc.). Het regieorgaan signaleert ook zelf een nog gebrekkig referentiekader voor de beoordeling: 
er zijn nog geen vaste standaarden voor het verrichten van praktijkgericht onderzoek waaraan de beoordeling kan worden 
afgemeten. Daardoor ontstaan vrij gemakkelijk interpretatieverschillen. 

13 Convenant, p. 3-4.
14 In 2016 gaat het om 32 centra (Feiten en cijfers, p.3).
15 Zelfevaluatie, p. 49.
16 Zelfevaluatie, p. 66 e.v.
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3.2.1 | Onderzoekers

Interviews
Deze observaties sporen met observaties van de commissie tijdens de interviewdag die op 16 maart 2017 in het kader van deze 
evaluatie is gehouden. Op deze dag heeft de commissie gesproken met onderzoekers in verschillende situaties: lectoren/
onderzoekers die een aanvraag hadden ingediend die was gehonoreerd, onderzoekers met een niet-gehonoreerde aanvraag, en 
onderzoekers die nog nooit een aanvraag bij Regieorgaan SIA hadden ingediend. De commissie wilde graag meer weten over de 
ervaringen en beweegredenen van onderzoekers uit deze groepen. Veel van de kritiekpunten die Regieorgaan SIA in de zelfevaluatie 
zelf al signaleerde kwamen ook in deze gesprekken naar voren.

Waardering
Er was duidelijk lof voor de kansen die de financiering via Regieorgaan SIA biedt, deze voorziet volgens de onderzoekers zeker in een 
behoefte. KIEM-vang en RAAK-mkb zijn van groot belang voor bedrijven en nieuwe financieringsrondes worden door Regieorgaan 
SIA frequent aangeboden. Resultaten van door het regieorgaan gefinancierde projecten worden als goed beoordeeld omdat deze 
beklijven in de praktijk. Ook was er waardering voor de bijeenkomsten waarop uitleg over procedures wordt gegeven, en voor de 
ondersteuning door het bureau.

Suggesties voor verbetering
In aanvulling op de soms als gebrekkig ervaren terugkoppeling op de beoordeling werd door lectoren gesuggereerd om 
ook mondelinge feedback te geven. Daarnaast hadden de lectoren nog de volgende concrete verbetersuggesties voor de 
beoordelingsprocedure:

 – Werk met vooraanmeldingen (advies voor wel of niet uitwerken van aanvragen) of zelfs voorselectie (selectie in twee fases), 
zodat de werklast voor onderzoekers afneemt (minder uitgewerkte aanvragen nodig). 
Als instellingen voorselectie toepassen door middel van interne selectie kan dit de transparantie en eerlijkheid benadelen 
omdat zij met deels andere criteria en eisen hun selectie verrichten.

 – De tijdsinvestering voor het schrijven van goede voorstellen is aanzienlijk, vraagarticulatie is een intensief proces met 
verschillende partijen, het opzetten van samenwerkingsverbanden kost veel tijd. Geef (mede daarom) ruim de tijd (> 3 
maanden) tussen opengaan van de call en de deadline. Ruimte voor weerwoord in de procedure (interviews) wordt ook op prijs 
gesteld. Eenvoudiger eisen, of het kunnen inbrengen van minder uitgewerkte plannen kan de balans van tijdsinvestering vs. 
honoreringskans verbeteren. Uiteraard zijn meer middelen voor het honoreren van goede voorstellen welkom.

 – Bekort de doorlooptijd van sommige procedures, bedrijven willen sneller aan de slag kunnen. Geef bij de beschrijving van de 
impact van het onderzoek ook meer ruimte voor de langere termijn doorwerking.

 – Kijk beter naar de mechanismen die spelen bij vraagarticulatie: de concurrentiepositie van bedrijven kan van invloed zijn, 
waardoor ze minder open zijn en niet alles in een aanvraag willen vermelden.

 – Stel de eis dat studenten bij onderzoeksprojecten betrokken worden, zodat zij onderzoeksvaardigheden opdoen en dit direct 
effect heeft op de kwaliteit van hun opleiding.

 – Maak bekend wie de aanvragen hebben beoordeeld (uit de grote beoordelingscommissie), dit kan nu weliswaar worden 
opgevraagd, maar het bevordert de transparantie als dit vanzelf gebeurt.

 – Het wordt ook als niet-transparant ervaren wat de beoordelingscommissie precies onder praktijkgericht onderzoek verstaat.
 – Ook vonden lectoren dat er in de beoordelingscommissie soms onvoldoende kennis aanwezig was om nieuwe ontwikkelingen in 

de methodologie van het praktijkgericht onderzoek te beoordelen.
 – Sommige lectoren kregen een lijst met andere projecten met de oproep om te kijken of men daarmee samen kon werken. Dit kan 

leiden tot ongewenste verwatering van onderzoeksplannen. Ook een eis van een minimum aantal participanten uit het midden- 
en kleinbedrijf kan belemmerend zijn. In plaats daarvan kan de eis worden gesteld dat uitvoering ten goede komt aan een veld.

 – Bij toekenning zijn er nog andere problemen, vooral voldoende tijd voor het starten van een project is hier van belang omdat 
capaciteit echt moet worden vrijgemaakt, wat tijd in beslag kan nemen.
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3.2.2 | Bestuur en beoordelingscommissie

Ontwikkeling praktijkgericht onderzoek
De commissie heeft op de interviewdag ook gesproken met het bestuur en de beoordelingscommissie over de rol van Regieorgaan 
SIA voor de verdeling van middelen en het stimuleren van het praktijkgericht onderzoek. Het bestuur gaf aan dat dit type onderzoek 
nog een eigen ontwikkeling doormaakt voor wat betreft bijvoorbeeld opzet en methodologieontwikkeling. Daarom moeten lectoren 
en instellingen ruim de tijd krijgen om hierin te groeien, en wordt hun ruimschoots ondersteuning geboden. Het regieorgaan heeft 
veel aandacht voor de methodologische kwaliteit van het onderzoek en waakt ervoor dat het eigen karakter van het onderzoek 
niet wordt ondergraven. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren als er te scherpe eisen worden gesteld aan de wetenschappelijke 
benadering zoals bij NWO-instrumenten wel nodig is. Ook is het belangrijk dat het veld snellere terugkoppeling ontvangt van de 
bevindingen uit het praktijkgericht onderzoek (in vergelijking met academisch onderzoek), bijvoorbeeld na 2 jaar in plaats van na 5 
jaar, zodat de deelnemers sneller over de resultaten kunnen beschikken. 

Ontwikkeling beoordeling
De beoordelingscommissie gaf aan hoe de procedures verlopen en hoe haar rol is vormgegeven. De beoordelingscommissie kijkt 
als eerste naar de kwaliteit van de vraagarticulatie, dan naar de methode en de empirische kwaliteit van het onderzoeksplan. De 
beoordelingscommissie heeft met enige regelmaat overleg met het bureau en het bestuur over de ontwikkeling van de criteria. 
Soms zijn er verschillen in visie over de definitie van praktijkgericht onderzoek, of over de eisen van methodologie-ontwikkeling, etc. 
Volgens de beoordelingscommissie wordt de kwaliteit van het ingediende onderzoek steeds beter, vooral naarmate er meer ervaring 
is opgedaan door lectoren en hogescholen met indienen. Het volume aan onderzoek is gegroeid, hoewel sommige hogescholen nog 
achterblijven met indienen. Doorwerking in het onderwijs vanuit het onderzoek neemt toe. Adviezen van de beoordelingscommissie 
over de prioriteitsstelling in de financieringsrondes zijn door het bestuur in de afgelopen 12 jaar altijd overgenomen.

Ondersteuning veld
De meeste programma’s (met uitzondering van RAAK-pro) worden beoordeeld zonder referenten (dus door de leden van de 
commissie). Bij de bemensing van de (deel-)commissies is het een uitdaging om voldoende onderzoekers en praktijkbeoefenaren te 
vinden met een brede blik. Daarom wordt soms de zittingsduur van bestaande leden verlengd. Leden van de beoordelingscommissie 
gaan af en toe zelf het land in om toelichting te geven en discussie te entameren, op verzoek van de hogescholen zelf.

Evaluatie beoordeling
Er loopt een evaluatie van het beoordelingsproces, waarin wordt gekeken naar artefacten, false positives en false negatives van 
de beoordeling. Ook het aanvraagproces aan de kant van de hogescholen wordt bestudeerd. Er zijn hierin forse verschillen 
waarneembaar: de ontwikkeling van de onderzoekscomponent/-cultuur en het absorptievermogen voor onderzoek verschillen per 
hogeschool. Budgetinpassing bij NWO moet niet leiden tot eenvormigheid in de beoordelingssystematiek. De positieve elementen 
van de inpassing bij NWO zijn de beoordelingscommissie nog niet geheel helder, behalve dat het de mogelijkheden vergroot om van 
de deskundigheid bij NWO gebruik te maken. De beoordelingscommissie is erg tevreden over het bureau waar de regiefunctie en de 
financieringsfunctie hand in hand gaan.

3.3 | Platform- en adviesfunctie

Instrumentarium deels in ontwikkelfase
Voor wat betreft het tweede cluster van taken van het regieorgaan, de platform- en adviesfunctie, blijkt uit de zelfevaluatie dat 
deze functie zich nog sterk in de ontwikkelingsfase bevindt. De Platformregeling bijvoorbeeld wil lectoren onderling kennis uit 
laten wisselen en (landelijke) samenwerking bevorderen op inhoudelijke thema’s die aansluiten op de agenda’s van de topsectoren 
en de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).17 De betrokkenen die Regieorgaan SIA zelf heeft benaderd in de zelfevaluatie zien 
enerzijds de potentie hiervan, anderzijds signaleert men ook kritiek op onduidelijke doelstellingen en meerwaarde van de regeling 
(alleen faciliterend, geen duidelijke eisen aan de samenwerking).18 Andere regelingen, zoals de KIEM-regeling, die netwerkvorming 

17 Zelfevaluatie, p. 113.
18 Zelfevaluatie, p. 58.
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ondersteunt, of de Verkenningen, die landelijke thema’s in het praktijkgericht onderzoek moeten identificeren, bevinden zich 
ook nog in een ontwikkelfase.19 Tijdens de interviews met de commissie was dit ook het beeld: de Platformregeling wordt door de 
betrokken lectoren zeker breed gewaardeerd, maar kan verder uitgebreid worden, en andere regelingen zoals KIEM, RTD en Smart 
Culture hebben nog maar een beperkte impact: lectoren zijn niet of nauwelijks bekend met deze aspecten van de regiefunctie van 
Regieorgaan SIA. Ook speelt het regieorgaan nog geen duidelijke rol bij de Centres of Expertise20 en kan er meer worden ingespeeld 
op Europese regelingen. Als voorbeeld voor het laatste werden door lectoren de Europese programma’s Erasmusplus en COST 
genoemd. Deze programma’s bekostigen geen onderzoek, financiering uit de RAAK-regeling zou daarop een aanvulling kunnen 
vormen.

3.4 | Netwerkfunctie

Waardering van stakeholders
De taken van Regieorgaan SIA in het derde cluster van activiteiten betreffen het versterken van de positie van het regieorgaan 
in de kennisketen door middel van het ontwikkelen van een netwerk van organisaties. Tot de netwerkfunctie behoort ook de 
intensivering van publiek-private samenwerkingsverbanden. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek. 
Het regieorgaan werkt hieraan door middel van samenwerking met andere financieringsorganisaties, zoals NWO-onderdelen en 
ZonMw, en door samenwerking met maatschappelijke partners, zoals verschillende andere overheidsinstellingen en bedrijven. De al 
genoemde Platformregeling draagt bij aan de aansluiting op de topsectoractiviteiten en de NWA.

Regieorgaan SIA meldt dat het waardering ontvangt van de stakeholders over de actieve samenwerking die het aangaat met andere 
NWO-onderdelen.21 Daardoor kunnen hogescholen onder dezelfde condities participeren als andere kennisinstellingen.22 De 
manier waarop Regieorgaan SIA zijn stimulerende rol vormgeeft in samenspraak en afstemming met de hogescholen oogst grote 
waardering van de stakeholders.23

3.5 | Standpunt van de commissie

Taken regieorgaan
De commissie is van mening dat de activiteiten die SIA heeft ontwikkeld tot op bepaalde hoogte sporen met de taken zoals die 
in het Convenant zijn vastgelegd.24 Een belangrijk deel van de huidige taken wordt gevormd door de financieringsregelingen die 
voortkomen uit de RAAK-regeling, waarmee praktijkgericht onderzoek wordt gestimuleerd. Verder is de platform- en adviesfunctie 
vormgegeven door middel van een aantal instrumenten, zoals de Platformregeling, en spant Regieorgaan SIA zich in om de positie 
van het praktijkgericht onderzoek te versterken door samen te werken in de kennisketen, bijvoorbeeld met andere partners, zoals 
NWO-TTW en ZonMw. De commissie heeft waardering voor al deze activiteiten. Tegelijkertijd plaatst de commissie, het gehele 
portfolio overziend, enkele kritische kanttekeningen. Allereerst met betrekking tot de uitvoering van de financieringsregelingen. 
Daarna met betrekking tot het vormgeven van de bredere regiefunctie.

Financieringsregelingen
De suggesties die door betrokken aanvragers zijn gedaan tijdens de interviews (zie 3.2.1) maken duidelijk dat er serieuze 
verbeteringen mogelijk zijn in de financieringsprocedures. De commissie dringt er daarom op aan dat deze ten minste op een aantal 
punten worden verbeterd:

 – Verhoog de transparantie van en verhoog de terugkoppeling in het beoordelingstraject. Voorkom cryptische afwijzingen of 
gebrekkige motiveringen. Afwijzingen zonder referenten (afkomstig van commissieleden) kunnen tot onvrede leiden vanwege 
het generiekere (niet-specialistische) commentaar. Ook het invoeren van interviews in bepaalde procedures kan de beoordeling 

19 Zelfevaluatie, p. 60.
20 Zelfevaluatie, p. 54.
21 Sinds 2017 kent NWO drie wetenschapsdomeinen. Exacte- en Natuurwetenschappen (ENW), Sociale- en Geesteswetenschappen (SGW) en Toegepaste en 
Technische Wetenschappen (TTW). De organisatie ZonMw zal naar verwachting in 2019 toetreden als vierde domein.
22 Zelevaluatie, p.37.
23 Zelevaluatie, p.38.
24 Convenant, artikel 4, p. 3.
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ten goede komen. Aanvragers kunnen ook beter worden geïnformeerd over het verloop van procedures (in welk stadium is de 
aanvraag, wie zitten er in de commissies, wie beslissen er, etc.). Hoewel sommige klachten van aanvragers berusten op bepaalde 
beeldvorming, kan verbetering van communicatie helpen, ook bijvoorbeeld door middel van de roadshows van SIA.

 – Sommige randvoorwaarden houden onvoldoende rekening met bepaalde types van onderzoek of bemoeilijken het doen 
van aanvragen. Zo zijn er aparte processen van vraagarticulatie of methodes van onderzoek, zoals bepaalde iteratieve of 
experimentele methodes, die nu niet goed passen in de normen of criteria.
De criteria kunnen verder worden ontwikkeld, zodat deze beter aansluiten op de context waarin lectoren opereren. Ook 
is er nog meer aandacht vereist voor de aanwezigheid van de juiste expertise op het gebied van onderzoeksmethode en 
onderzoeksvelden/-domeinen bij de leden van de beoordelingscommissie. Momenteel is dit dynamisch karakter van de 
methodologieontwikkeling onvoldoende belegd. 

 – De tijdsinvestering vs. de honoreringskans is een belangrijk aandachtspunt. Hierin kan nog een efficiencyslag worden gemaakt 
door een beoordeling in twee fases in te delen.

Meer variatie in sturing
Met betrekking tot de activiteiten die uit de regiefunctie van Regieorgaan SIA voortvloeien verwijst de commissie naar de 
opmerkingen in het tweede hoofdstuk. Taken die nu door het regieorgaan zijn ontwikkeld dekken slechts een beperkt deel van de 
mogelijke regie-activiteiten af. Dit heeft te maken met de opvatting van wat regie inhoudt. Zoals geschetst in par. 2.2. bestaat de 
huidige vorm van regievoering met name uit ca. 15 algemene regelingen en hebben specifieke sturingsmechanismes nog een te 
bescheiden plaats. Sturing zou zich wat de commissie betreft ook mogen uitstrekken tot meer inzet van middelen op thema’s die 
SIA in consultatie met zijn stakeholders ontwikkelt, of tot inzet op bepaalde regionale initiatieven, of tot inzet op instrumenten 
die inspelen op de ontwikkeling van onderzoekscapaciteit op bepaalde hogescholen (Centres of Expertise). Ook het inspelen op 
internationale mogelijkheden, zowel voor wat betreft Europese aansluiting als voor wat betreft aansluiting in regionaal verband, 
vergt verdere ontwikkeling van de regiefunctie, en in het verlengde daarvan van het instrumentarium.

Flexibiliteit
In het Convenant wordt de platformfunctie van het regieorgaan genoemd als een mogelijkheid om pre-competitieve samenwerking 
te faciliteren, onder andere in de context van de topsectoren en in de context van het ontwikkelen van relevante onderzoeks- en 
innovatieprogramma’s vanuit de ministeries.25 In een steeds evoluerende maatschappelijke omgeving is het belangrijk dat het 
praktijkgerichte onderzoek meegroeit met de vragen die er zijn, ook buiten de genoemde contexten. Te denken valt bijvoorbeeld 
aan de ontwikkeling van initiatieven in de sfeer van de energietransitie of in de bouwsector. Het regieorgaan onderkent zelf ook deze 
diversiteit in oorsprong van de vraag.26 

Bredere netwerkontwikkeling
De commissie merkt op dat bij de netwerkontwikkeling het MBO, als deel van de kennisketen, niet sterk op het netvlies lijkt te 
staan, noch bij de lectoren en vertegenwoordigers van netwerkorganisaties, noch bij het bestuur en de beoordelingscommissie. Het 
handelingsperspectief en de manier van leren en adapteren verschillen weliswaar van het HBO, maar in breder perspectief kunnen 
de opbrengsten van praktijkgericht onderzoek en de lectoraten ook ten goede komen van de gehele onderwijsketen, inclusief 
het MBO. De verbinding tussen HBO en MBO zou in dit verband dan ook nadere aandacht verdienen. Een partij als FME ziet de 
toegevoegde waarde van het regieorgaan voor het MBO met name in aandacht voor de omzetting van kennis uit het praktijkgericht 
onderzoek naar producten (bijv. modules of curricula) die in het beroepsonderwijs kunnen worden gebruikt en zou valorisatie van 
onderzoek sterker op de gehele keten van het beroepsonderwijs willen richten. Ook voor VNO-NCW is praktische toepassing van 
kennis in het onderwijs (bijv. in field labs) van belang om het bedrijfsleven van goed opgeleide mensen te voorzien. Wellicht dat de 
lectorenplatforms van Regieorgaan SIA een ingang kunnen bieden om dit type valorisatie te stimuleren. Uiteraard ligt hier ook een 
grote rol voor de hogescholen zelf.

Aanbeveling van de commissie
Verhoog de transparantie van en de terugkoppeling in het beoordelingstraject en kijk kritisch naar de efficiency en de randvoor-
waarden van de procedures.

25 Convenant, art. 4.6, p. 4.
26 Zelfevaluatie, p.28.
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4 | Follow up inventarisatie

In dit hoofdstuk wordt beoordeeld wat het regieorgaan heeft gedaan met de aanbevelingen uit de inventarisatie (de zgn. 
0-meting) die in 2014 is uitgevoerd. Daarin zijn aanbevelingen gedaan die betrekking hebben op de uitbouw van een platform-
functie, het inzetten op kwaliteitsverbetering en betere toegankelijkheid, het beter betrekken van lectoren en het verbeteren van 
aanvraag- en beoordelingsprocedures.

4.1 | Situatie

Implementatie verbeteringen
Regieorgaan SIA heeft kritische punten en verbeterpunten die in de inventarisatie werden gesignaleerd tegen het licht gehouden 
bij het opstellen van de nieuwe strategie. De commissie heeft voor de beoordeling van de voorgang gebruikgemaakt van een 
conceptversie van deze strategie (d.d. medio april).27 In een bijlage bij de strategie is weergegeven welke status de verschillende 
aanbevelingen hebben: geïmplementeerd, implementatie (continu) gaande, en niet-overgenomen. Eén aanbeveling is niet 
overgenomen (inzicht in subsidiestromen), drie zijn geïmplementeerd (kleinere subsidies, preciezere uitwerking van vraagarticulatie 
en netwerkbeschrijving, en heldere richtlijnen voor eventuele terugvordering van subsidie). De overige twaalf aanbevelingen 
worden (voortdurend) geïmplementeerd. Deze aanbeveling liggen op de terreinen ‘inrichting kenniscentrum’, ‘breedtestrategie’, 
‘nauwer betrekken lectoren’, en ‘procesverbeteringen’. 

4.2 | Standpunt van de commissie

Meetbare doelstellingen
De commissie constateert dat Regieorgaan SIA de aanbevelingen uit de inventarisatie zo veel mogelijk heeft opgepakt. Wel is het 
de commissie opgevallen dat in de zelfevaluatie geen expliciete link wordt gelegd met de in de inventarisatie genoemde verbeter-
punten, wat vergelijken moeilijk maakt. De precieze beoordeling van de voortgang vindt de commissie moeilijk uit te voeren 
omdat de implementatie van veel aanbevelingen als ‘continu gaande’ wordt gekenschetst.28 Dat maakt het lastig om te beoordelen 
wanneer er kan worden gesproken van een resultaat. De commissie dringt aan op het formuleren van meetbare doelstellingen met 
bijpassende tijdslijnen voor verbetertrajecten. 

Aanbeveling van de commissie
Formuleer voor verbetertrajecten meetbare doelstellingen met bijpassende tijdslijnen.

27  Strategie Regieorgaan SIA, bijlage 2 (p.15 e.v.).

28  Strategie Regieorgaan SIA, p. 15-17.
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5 | Organisatie regieorgaan

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de evaluatievraag hoe het regieorgaan is georganiseerd en in hoeverre die organisatie 
ambitie en doel faciliteert. Van het regieorgaan wordt verwacht dat het bestuur, de beoordelingscommissie en het bureau zijn 
ingericht en taken uitvoeren conform artikel 5 van het convenant. Daarbij worden niet alleen de uitvoering bekeken, maar ook de 
eventuele belemmeringen.

5.1 | Situatie

Organisatiestructuur
De status van het regieorgaan binnen NWO is die van een orgaan met een speciale opdracht rechtstreeks geplaatst onder de raad 
van bestuur van NWO. In het bestuur van het regieorgaan hebben de momenteel tien bestuursleden zitting op persoonlijke titel en 
op voordracht van de convenantspartners.29 Het bestuur heeft uit haar midden een dagelijks bestuur van drie leden aangewezen. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de strategie, het beleid, de organisatie en de uitvoering van de taken van het regieorgaan. 
De directeur treedt op als secretaris van het bestuur. Op voordracht van het bestuur zijn verschillende beoordelingscommissies 
ingesteld. Deze hebben tot taak om de aanvragen te beoordelen en ze van een honoreringsadvies inclusief een argumentatie te 
voorzien. De taak van het bureau is het uitvoeren van het beleid.

5.2 | Interviewdag

Taxatie door het bestuur en de beoordelingscommissie
Tijdens de interviewdag toonde het bestuur zich tevreden over de huidige organisatie en de inbedding bij NWO. NWO brengt 
ervaring in waardoor armslag, zichtbaarheid en relevantie van het regieorgaan zijn toegenomen. Het bestuur is tevreden met 
de invulling en uitvoering van de taken, maar zoekt nog naar een scherpere vormgeving van zijn rol door vanuit een eigen sterke 
positie en complementariteit samenwerking na te streven met andere initiatieven voor praktijkgericht onderzoek binnen NWO. Het 
behouden van de eigen identiteit is voor Regieorgaan SIA van belang. Het bestuur ziet de bijzondere status van het regieorgaan ook 
na de transitie van NWO graag geborgd, in lijn met het Convenant en de wens van OCW en de andere partners. Directie en bestuur 
beschouwen de onderlinge samenwerking als goed en zien een bureau dat professioneel opereert. Ook de beoordelingscommissie is 
tevreden over het bureau en ziet dat dit de regiefunctie en financieringsfunctie beide ter hand neemt. Het bestuur verwacht van het 
bureau naast goede uitvoering van de regelingen ook dat het beleidsideeën aandraagt vanuit de uitgangspunten. Daarbij beslist het 
bestuur, waarbij de vraag of de voorstellen in de convenantsopdracht passen en of er sprake is van vraagsturing sterk leidend is. Door 
beleidsmedewerkers wordt ook inhoudelijk gespard met bestuursleden.

Taxatie door het bureau
Het bureau beschouwt Regieorgaan SIA bij uitstek als een lerende organisatie waarin de kwaliteit van de processen voortdurend 
bezig is te stijgen. De samenwerking met NWO verhoogt de kwaliteit van het onderzoek aan de hogescholen. Overigens verloopt 
naar mening van het bureau de afstemming met NWO op bureauniveau soepel en levert deze veel op, de toename in bureaucratie 
valt mee. Doordat de programmamanagers actief signalen uit het veld ophalen kan de inrichting van de processen verbeteren. 
Het bureau ervaart wel een spanningsveld tussen de aandacht die het kan hebben voor externe contacten vis-à-vis die voor interne 
processen, zoals de inpassing in regelingen van NWO. Ook het inrichten van een goed monitoringssysteem, of het deelnemen aan de 
consultaties zoals voor de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) leggen druk op de organisatie. Het bureau ervaart dan ook dat het, 
mede vanwege de snelle groei in activiteiten, tegen zijn capaciteitsgrenzen aanloopt en heeft als wens om sneller te kunnen reageren 
op signalen en wensen uit het veld, en op zaken die spelen. Het bestuur deelt de wens om de bezetting van het bureau op een beter 
peil te brengen. 

29 Convenantspartners waren bij ondertekening: OCW, NWO, Vereniging Hogescholen, VNO-NCW, MKB-Nederland, (voormalig) Syntens, TNO, (voormalig) Novay 
(Convenant, p.1). Syntens is met de KvK opgegaan in Ondernemersplein.nl. Novay is opgeheven.



5.3 | Standpunt van de commissie

Governance reflecteert beginfase
In de huidige opzet reflecteert de samenstelling van het bestuur nog steeds die uit de beginfase, die gekenmerkt werd door de 
intentie van de stakeholders om het praktijkgericht onderzoek bij de hogescholen in Nederland op de kaart te zetten. De Stichting 
SIA werd hiermee vanaf 2003 belast. Met het opzetten van het regieorgaan Regieorgaan SIA in 2014, onderbrenging bij NWO en 
invulling van de strategie door middel van de uitbouw vanuit SIA naar een vijftiental regelingen en instrumenten, voltrok zich een 
verandering in het takenpakket. Van de uitvoering van de RAAK-regeling (Regionale Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie) naar een 
ambitie met een veel sterker gearticuleerde regiedoelstelling: zorgen voor een structurele verankering van praktijkgericht onderzoek 
in de bestaande publieke kennisinfrastructuur en het leggen van een basis voor het ontwikkelen van een volwaardige tweede 
geldstroom voor praktijkgericht onderzoek van hogescholen.30 Dat strekt verder dan een veelheid aan subsidieregelingen en vraagt 
een andere benadering.

Governance aanpassen op regievoering 
De bestuurlijke inrichting met sterke stakeholderinbreng is succesvol geweest in de eerste fase, maar past niet meer goed bij 
de fase waarin het regieorgaan zich nu bevindt. De versterking van de sturing vraagt om het inbrengen van andere strategische 
perspectieven dan van alleen de primaire stakeholders, waarbij het belang van lectoraten voor het Nederlands kennissysteem 
voorop moet staan. De verbinding met stakeholders blijft van belang, maar het bestuur moet tegenwicht kunnen bieden tegen 
deelbelangen en moet de vrijheid hebben om regisserend beleid te voeren. Om deze redenen doet de commissie een beroep op het 
huidige bestuur – en daarnaast op alle stakeholders – om de huidige bestuurlijke structuur te heroverwegen.

De inbedding bij NWO is verder een voortdurende afweging waard. Voordelen als schaalvoordelen, uitwisseling van kennis, 
beperking van de overhead, staan tegenover potentiële nadelen, zoals inperking van de regiefunctie, of druk om in de beoordeling 
academische standaarden te laten overheersen. Deze onderbrenging biedt naar mening van de commissie momenteel zeker 
meerwaarde, maar het is goed om periodiek over deze inbedding na te denken.

Zittingsduur 
Een andere opmerking van de commissie betreft de zittingsduur van sommige (huidige) leden van de beoordelingscommissie. In 
een aantal gevallen is de reguliere zittingsduur verlengd vanwege het niet kunnen vinden van voldoende gekwalificeerde personen. 
Hoewel begrijpelijk, benadrukt de commissie het belang van tijdige wisseling. Dit ondanks het feit dat het soms lastig is om 
commissieleden te committeren en het aantal geschikte commissieleden beperkt is.31

Capaciteit bureau
De commissie neemt veel enthousiasme en inzet waar bij het bureau, zoals bijvoorbeeld voor de contacten met het veld via 
de roadshows. Dat is een goed teken en belangrijk voor het functioneren van Regieorgaan SIA als organisatie. Het bureau 
vervult de taken binnen de huidige context naar beste vermogen. De uitvoering van de regelingen wordt door het bureau 
met deskundigheid opgepakt. Mede door de veelheid van taken is de organisatie echter flink belast. In relatief korte tijd is het 
aantal uitvoeringsregelingen gestegen van drie naar vijftien. Het bureau is sterk geïnvolveerd in het uitvoeren, organiseren en 
standaardiseren van de benodigde processen, waaronder ook het ontwikkelen van een monitoringssysteem voor projecten. Dat 
neemt veel tijd in beslag, ook al wordt het netwerk en de kennis bij NWO ingeschakeld. Door tijdgebrek bevinden ook de evaluatie 
van het beleid en de uitvoeringsregelingen zich nog in een vroege fase. In deze constellatie is er minder tijd om de actieve rol in 
het veld verder uit te bouwen. Een sterkere regierol van Regieorgaan SIA vereist door het bredere takenpakket echter meer inzet. 
Tegelijkertijd kan herijking van de bestaande regelingen leiden tot minder benodigde inzet. Voor een nieuw evenwicht kan groei van 
het bureau uiteindelijk noodzakelijk blijken. In de huidige kaders die NWO stelt voor overhead aan onderdelen met een regiefunctie 
is groei in ieder geval nog mogelijk.

Aanbeveling van de commissie
Heroverweeg samen met de stakeholders de bestuurlijke structuur van het regieorgaan, zodat de regierol beter kan worden 
ingevuld.

30 Zelfevaluatie, p.20-22.
31 Zelfevaluatie, p. 67.
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6 | Resultaten

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de evaluatievraag welke resultaten het regieorgaan inmiddels heeft bereikt en welke 
concrete stappen er zijn gezet naar HBO, het beroepenveld en de samenwerking met partners. Voor de evaluatie in 2017 is het nog 
te vroeg om te verwachten deze vraag goed te kunnen beantwoorden. In de zelfstudie is een aantal indicatoren opgenomen die 
de vooruitgang op dit vlak in beeld moeten brengen.

6.1 | Situatie

Resultaten deels nog onduidelijk
De zelfevaluatie van Regieorgaan SIA gaat in op de resultaten in de afgelopen periode en reflecteert daarop. Ook besteedt de 
conceptstrategie van het regieorgaan aandacht aan de geboekte voortgang (zie bijlage 2 daarvan). Het regieorgaan trekt voor wat 
betreft het praktijkgerichte onderzoek de algemene conclusie dat de RAAK-regeling een stimulerende rol vervult en dat andere 
regelingen nog in de ontwikkelingsfase zitten.32 Zo worden andere, op netwerkvorming gerichte stimuleringsregelingen (bijv. KIEM 
en de Platforms) verder doorontwikkeld, maar worden ze als regelingen met potentie gezien.33

6.2 | Standpunt van de commissie

Concretiseer doelen
De commissie heeft kennisgenomen van de beschrijving van resultaten in de zelfevaluatie en conceptstrategie, maar mist daarin 
concrete indicaties van de bereikte of te bereiken resultaten, met uitzondering van de resultaten van de beoordelingsprocedures. 
Het is van belang om helder te krijgen waarop het regieorgaan in 2020 en 2022 zal worden beoordeeld. De commissie adviseert 
Regieorgaan SIA daarom nadere stappen te zetten om op elk van de (deel)ambities concrete (tussentijdse) resultaten en tussentijdse 
verbeterdoelen vast te stellen, op weg naar de diepergaande evaluaties in 2020 en 2022.

Aanbeveling van de commissie
De volgende evaluaties zijn gepland in 2020 en 2022. Maak concreet welke (deel)resultaten Regieorgaan SIA dan wenst te 
hebben behaald.

32 Zelfevaluatie, p.88.
33 Zelfevaluatie, p.60.
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