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VOORWOORD
Met veel genoegen draag ik dr. Didi Griffioen voor als
kandidaat voor de titel van ‘Lector van het jaar 2020’.
Didi levert namelijk een zeer belangrijke bijdrage,
zowel binnen als buiten de Hogeschool van Amsterdam
(HvA), op het gebied van het thema van dit jaar:
onderwijsinnovatie.
Met haar lectoraat speelt Didi een essentiële rol in een
van de centrale pijlers van de HvA: de hogeschool als
kennisinstelling. Binnen deze pijler worden onderwijs,
onderzoek en (beroeps)praktijk met elkaar verbonden
in de praktijk van de hogeschool. Didi heeft hier een
actieve rol in, wat onder meer blijkt uit de adviezen
die zij geeft aan opleidingen om onderzoek en
beroepspraktijk in hun curricula te integreren. Het
onderzoek van het lectoraat naar de ontwikkeling van
het curriculum, de organisatie en van onze studenten
zorgt hierbij consequent voor empirische onderbouwing.
Bij dit werk is Didi een actief pleitbezorgster van het
betrekken van studenten bij zowel curriculumontwerp
als bij onderzoek. Hiermee loopt zij voorop in
het creëren van een cultuur van gezamenlijke
onderwijsinnovatie binnen de HvA en is haar werk van
evident belang voor het karakter van de interacties
tussen onze studenten en onze docenten.
Internationaal stelt Didi zich op als een verbinder
van kennis omtrent onderwijsinnovatie op het
gebied van de verbinding onderwijs, onderzoek en

(beroeps)praktijk. Zo brengt het lectoraat regelmatig
internationale experts naar de HvA die hun kennis
met HvA-collega’s delen of zich door de werkwijze
van het lectoraat laten inspireren. Didi is ook geregeld
te gast bij buitenlandse instellingen om daar kennis
te brengen of te halen. Internationaal vergelijkend
onderzoek biedt de basis voor dit netwerk.
Didi’s bijdrage aan het vernieuwen van het onderwijs
en de hogeronderwijsorganisatie is veelal impliciet en
indirect, door de grote schaal waarop zij werkt. Haar
rol is het motiveren en op empirische basis richting
geven aan onderwijsinnovaties die anderen in hun
praktijk uitvoeren. De ruime en diverse inbreng in deze
voordracht van partners uit binnen- en buitenland,
docenten werkzaam binnen en buiten de HvA,
beleidsmedewerkers, junior- en senior onderzoekers
en de studentassistenten van het lectoraat laten zien
hoe omvangrijk en betekenisvol deze bijdrage is voor
de innovatie van het hoger onderwijs in Nederland en
daarbuiten.
De voordracht is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 1 laat
zien hoe Didi’s carrière zich ontwikkeld heeft. Hoofdstuk
2 schetst de focus van het lectoraat, waarna hoofdstuk
3 de werkwijze toelicht. Vervolgens zetten we in
hoofdstuk 4, 5 en 6 uiteen hoe het onderzoek van het
lectoraat invloed heeft op onderwijsinnovatie binnen de
HvA, in Nederland en internationaal. Hoofdstuk 7 focust
op de voorbeeldrol van het lectoraat in het betrekken
van studenten bij (onderzoek naar) onderwijsinnovatie.
Ten slotte geeft hoofdstuk 8 inzicht in de wijze waarop
het lectoraat verbindingen aangaat met partners binnen
en buiten de HvA.
In elk hoofdstuk wordt de argumentatie onderbouwd
met (delen van) testimonials van relevante stakeholders. De volledige testimonials zijn opgenomen in
de bijlage, waar ook een overzicht is opgenomen van
relevante publicaties, masterclasses en vormen van
academic service.
Wij wensen u veel leesplezier met deze voordracht.
Prof. dr. Jean Tillie
Decaan van de Faculteit Maatschappij en Recht,
Hogeschool van Amsterdam
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1. DIDI GRIFFIOEN: EEN PASSIE
VOOR ONDERWIJS
Didi Griffioen (11 april 1976) is van jongs af aan al
geïnteresseerd in onderwijs. Op de middelbare school
was ze lid van organisatiecommissies voor politieke
debatten, muzikale voorspeelavonden en disco’s. Ook
was ze een actieve deelnemer aan uitwisselingen
met de pre-conservatoriumklas in Luxemburg. Na
haar eindexamen ging ze studeren aan de Academie
voor Lichamelijke Opvoeding en Sport (ALO) aan de
HvA. De meeste studenten gaan daar heen vanwege
hun fascinatie voor sport, maar Didi wilde graag juf
worden, dus waarom niet in sport? Daarbij bood deze
opleiding als enige in het land vakken aan in zowel
de psychische (pedagogiek, psychologie, filosofie) als
de fysieke (anatomie, fysiologie, kinesiologie) kant
van de mens. Ze studeerde na een kleine 3 jaar in
1998 versneld af met een scriptie ter verbetering van
de eigen ALO-opleiding en met een extra certificaat
‘Docent in Europa’.
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Haar vervolgstudie aan de Universiteit van Amsterdam
(UvA) omvatte verschillende disciplinaire richtingen,
maar de focus op het hoger onderwijs stond
steeds centraal. Ze studeerde af bij de opleidingen
Onderwijskunde en Wijsbegeerte (2005) met een
gecombineerde scriptie ‘Kwaliteit vormt opleidingen’
over de ontwikkeling van autonomie en kwaliteit
in het kwaliteitszorgsysteem van het Nederlandse
universitaire onderwijs. In aanloop daartoe maakte ze
een zijstap naar de opleiding Bestuurskunde, waar ze
het leeronderzoek ‘Geregisseerde liberalisering van de
publieke sector’ afrondde met een onderzoek onder de
titel ‘Hybride Universiteiten’.
Bij de UvA heeft Didi ook op een andere manier
kennisgemaakt met de werking van hogeronderwijsorganisaties, via haar rollen als voorzitter van de
Centrale Studentenraad en voorzitter van de Facultaire
Studentenraad Maatschappij en Gedrag. Ook was ze
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voorzitter van de Gezamenlijke Overlegvergadering,
waarbij het voltallig College van Bestuur, de voltallige
Centrale Medezeggenschapsraad en de voltallige
Centrale Studentenraad onder haar leiding formeel
afspraken maakten – in totaal zo’n 45 personen.
Na haar opleiding is Didi als docent gaan werken
bij de Johan Cruijff University van de HvA, waar ze
onder andere lid werd van de facultaire commissie
voor curriculumherziening. Na een jaar is ze gefinancierd door de Hogeschool - gestart met haar
promotieonderzoek waarna ze werd uitgenodigd
om de centrale beleidsafdeling Onderzoek van de
HvA op te starten. Vanaf deze periode heeft ze
haar werkwijze ontwikkeld om ‘onderzoek doen’
en ‘onderwijsinnovatie aanjagen’ nauw onderling
te verweven. Dit is nog steeds haar handelsmerk.
In 2013 is ze gepromoveerd bij de Universiteit van
Amsterdam op een proefschrift met de titel: ‘Research
in Higher Professional Education; A Staff Perspective’.
Hiervoor onderzocht ze de verbinding tussen onderwijs
en onderzoek bij zes Nederlandse hogescholen.
Als onderdeel van haar promotietraject heeft ze
aanvullend de Research Master Educational Sciences
afgerond (2012), met ook daarin twee scripties over
onderwijsinnovatie in het hoger onderwijs.
Vanaf het moment dat Didi met haar proefschrift
startte is ze een centrale speler in hoger
onderwijsinnovatie in Nederland geworden. Ze
positioneert zichzelf doelbewust op de grens
tussen onderwijsonderzoek, onderwijsinnovatie en
onderwijsbeleid. Ze doet dit vanuit de overtuiging dat
deze drie elementen aan elkaar verbonden moeten
worden om uiteindelijk beter onderwijs aan studenten
te kunnen realiseren. Goed hoger onderwijs komt
alleen tot stand via docenten die voldoende capabel
zijn, die een (gezamenlijke) visie hebben op de functie
van het werkveld en onderzoek bij het opleiden van
studenten, die studenten als partners zien bij dit
opleiden en die hun werk kunnen doen in een flexibele
organisatie die hen vooral stimuleert en begeleidt.
Vanuit deze overtuiging beïnvloedt Didi actief de
vormgeving van het hogeronderwijsveld in Nederland.
Zo is ze voorzitter van de divisie Hoger Onderwijs van
de Vereniging voor Onderwijs Research (onderzoek),

geeft ze al een aantal jaar vorm aan een landelijk
overleg van beleidsmakers van hogescholen (beleid)
en verbindt dit aan de activiteiten van de docenten
in haar eigen hogeschool via hogeschool-brede
evenementen voor docenten (onderwijsinnovatie).
Bij de door haar geïnitieerde Nederlandse en
internationale hogeronderwijs-diners ontmoeten
al deze actoren elkaar informeel. Internationaal
vervult Didi eenzelfde schakelrol, doordat ze trustee
en bestuurslid is van de Britse Society for Research
into Higher Education (SRHE): een internationaal
toonaangevende club van hogeronderwijsonderzoekers. Ook organiseert ze vanuit het lectoraat
The Higher Education Conference (HEC) waarbij
onderzoekers, docenten en beleidsmakers elkaar
opnieuw ontmoeten. Verder adviseert ze (inter)
nationaal hogeronderwijsinstellingen over hun lokale
organisatieontwikkeling. Dat zijn veel en diverse
activiteiten, maar uiteindelijk dienen ze allemaal
hetzelfde doel: kennis ontwikkelen en kennis delen
opdat het hoger onderwijs steeds beter wordt.
Didi’s benoeming als hogeschool-breed lector Higher
Education, Research and Innovation in 2018 brengt
al deze activiteiten onder dezelfde vlag, vanuit
waar ze met nog meer slagkracht voortbouwt aan
onderwijsinnovatie. Deze slagkracht werd in 2018
bevestigd door ScienceGuide, die Didi al in dat eerste
lectoraatsjaar tot de top tien van meest invloedrijke
personen in het hoger onderwijs rekende:
“[..] Griffioen wijst in haar onderzoek op de
taak die ligt bij het hoger management en
beleidsmakers om juist de onderzoekende
houding van het hbo te versterken. ‘Zij moeten
het debat binnen de hogeschool starten over wat
er vandaag de dag gevraagd zou moeten worden
van docenten in het hbo.’ Begin deze zomer werd
Griffioen benoemd als lector Hoger Onderwijs,
Onderzoek en Innovatie aan de HvA. De eerste
stap in het wakker schudden van de discussie over
praktijkgericht onderzoek in het hbo is reeds
geslaagd.” ScienceGuide, 2018

Didi is partner van Joep Fessl en moeder van Pam (14),
Mauk (12), Teun (9) en Suus (5).
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2. EEN HOGESCHOOL-BREED LECTORAAT
GERICHT OP ONDERWIJSINNOVATIE
Het lectoraat Higher Education, Research & Innovation
(HERI) is anders dan de meeste lectoraten. Het
lectoraat is namelijk centraal gepositioneerd in
de Hogeschool van Amsterdam en wordt formeel
aangestuurd door het collectief van decanen en het
College van Bestuur. In 2018 werd het lectoraat met de
aanstelling van Didi als lector opgericht en momenteel
bestaat het team uit zeventien medewerkers,
waaronder zeven studenten.
Het lectoraat HERI heeft de opdracht om niet alleen
onderzoek te doen, maar ook om een grote rol te
spelen in de ontwikkeling van het onderwijs en de
eigen onderwijsorganisatie in het verbinden van
onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk. Om dit
te doen verbindt het lectoraat de ontwikkelingen op
het gebied van onderwijsinnovatie van de 70 HvAbacheloropleidingen en 14 masteropleidingen met
elkaar, brengt het deze ontwikkelingen systematisch
in kaart via onderzoek en zorgt het voor meer
fundamentele kennis over hoger onderwijsinnovatie. In
tegenstelling tot andere lectoraten focust het lectoraat
HERI niet op één discipline, maar op onderwijsinnovatie
in alle sectoren van het hoger onderwijs.

ONDERZOEKSTHEMA’S LECTORAAT
HERI
Het lectoraat doet onderzoek binnen drie
samenhangende thema’s, waarin momenteel 13
onderzoeksprojecten worden uitgevoerd.
1. De geïntegreerde professional
In dit thema staat onderzoek naar de ontwikkeling
van studenten tot professional centraal, met als doel
te ondervinden welke rol kennis en onderzoek in
het professioneel handelen van professionals in de
beroepspraktijk spelen. De huidige projecten in dit
thema zijn:
- Methodologie van professioneel handelen en
onderzoek;
- Ontwikkeling van student naar professional;
- Opleiden tot professional in verschillende landen.
2. Het geïntegreerde curriculum
Dit thema richt zich op onderzoek naar de vorm van
een curriculum waarin professioneel handelen en
onderzoek geïntegreerd zijn en het proces om zo’n
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geïntegreerd curriculum te ontwikkelen. De huidige
projecten in dit thema zijn:
- ‘To Create Tomorrow Together’ (Comenius
Leadership Fellowship);
- Kennisgebruik docenten in curriculumontwerp;
- Visie op onderzoek in bachelorcurricula;
- Onderzoeksleerdoelen in curricula.
3. De geïntegreerde hogeronderwijsorganisatie
Binnen dit thema ligt de focus op de innovatie van
hogescholen en universiteiten als organisaties, om
zo de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en
beroepspraktijk te stimuleren. De huidige projecten in
dit thema zijn:
- De organisatielogica van Nederlandse hogescholen;
- Onderwijs en onderzoek in het aannamebeleid van
docenten in hogescholen en universiteiten;
- Onderzoek in de identiteitsontwikkeling van de
Nederlandse hogescholen voor de kunsten;
- Docent- en studentpercepties op onderzoek in het
beroep;
- Professionalisering van docenten op onderzoek
(Twinningproject);
- De strategische doelen voor onderwijs en onderzoek
in Europese hogescholen.
Strategisch programma als implementatiemotor
van onderwijsinnovatie
Naast onderzoeksleider is Didi sinds 2015
programmaleider van het strategisch programma
Onderzoek in Onderwijs (OiO), dat voor een
directe uitvoering van het instellingsplan zorgt. Dit
programma ondersteunt opleidingen en docenten bij
de integratie van onderzoek in het onderwijs. Ook
monitort dit programma systematisch de landelijke
en interne ontwikkelingen rondom de integratie van
onderzoek in onderwijs, die zij zelf mede vormgeeft.
Vanaf 2018 is de uitvoering van dit strategisch
programma ondergebracht bij het lectoraat HERI. Voor
een overzicht van de activiteiten van het strategisch
programma zie bijlage 6.
Het lectoraat wordt aangestuurd door Jean
Tillie, decaan Faculteit Maatschappij en Recht, als
vertegenwoordiger van het Centraal Bestuurlijk
Overleg (CBO) van de HvA. Aan het CBO nemen de
drie leden van het College van Bestuur en alle zeven
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decanen deel. Het voltallig CBO functioneert voor het
lectoraat als een raad van advies waarmee jaarlijks de
inhoudelijke richting herijkt wordt.
Het lectoraat heeft per thema een gerenommeerd
extern adviseur die jaarlijks het team bezoekt en zo de
kwaliteit van onderzoek en onderwijsinnovatie van het
lectoraat op internationaal hoogstaand niveau houdt.

De vaste externe adviseurs van het lectoraat zijn:
- prof. dr. Jeroen Huisman, hoogleraar Hoger
Onderwijs van de Universiteit Gent;
- prof. dr. Jan Elen, hoogleraar aan het Centre for
Instructional Psychology and Technology van de
KULeuven;
- prof. dr. Paul Ashwin, hoogleraar hoger onderwijs en
hoofd van de Educational Research Department van
Lancaster University.
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3. EEN LEIDER IN HOGERONDERWIJSINNOVATIE
Didi is expliciet en doelbewust een leider in
onderwijsinnovatie. Expliciet doordat ze in elk contact
met anderen – van haar rol in een formele commissie
tot aan gesprekken bij het koffiezetapparaat –
aandacht heeft voor de innovatievragen die leven.
Collega’s binnen of buiten de HvA die graag hun
onderwijs willen aanpassen, vinden bij Didi een
gesprekspartner. Studenten die op de gang mopperen,
of juist hardop lovend zijn over hun onderwijs, krijgen
aandacht. Collega’s en studenten die onderwijs willen
verbeteren via onderzoek, worden uitgenodigd voor
kennismaking.

“Didi Griffioen maakt zich hard voor onderzoek
naar hoger beroepsonderwijs – een discipline die
in Nederland nog in de kinderschoenen staat.
Zulk onderzoek is belangrijk, want om onderwijs
te vernieuwen, is gedegen onderzoek naar dat
onderwijs van groot belang. Als HvA-docent en
promovendus die door haar wordt begeleid, kan
ik stellen dat Didi een uitstekende begeleider
is voor onderzoekers die hun eerste stappen
in het veld van onderwijsonderzoek zetten. Ze
enthousiasmeert, stelt kritische vragen, remt af
waar nodig, geeft ruimte, ziet mogelijkheden,
biedt toegang tot haar omvangrijke internationale
netwerk, en licht haar overwegingen altijd
helder toe. Ze denkt in kansen, mogelijkheden en
verbindingen. Juist die houding maakt dat mensen
enthousiast worden om hun onderwijs te gaan
innoveren.” Rose Leighton, docent Publishing en
promovendus, HvA

Daarmee is Didi iemand die richting probeert te
geven aan ontwikkelingen in het onderwijs op alle
niveaus: via het mobiliseren van de individuen die de
innovatie kunnen realiseren, via advies aan mensen
die het onderwijs- en onderzoeksbeleid opmaken, via
deelname in discussies omtrent onderwijsinnovatie
op landelijk niveau en via het vormen van een
internationaal netwerk waarin ze kennis brengt,
maar ook haalt ter verbetering van het Nederlands
onderwijs.
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“Kenmerkend voor Didi’s aanpak is dat ze gebruik
maakt van een breed scala aan middelen om
haar doel voor het hoger onderwijs te bereiken:
website, teamontwikkeling en ondersteuning
docententeams, scholing / netwerkvorming,
monitoring, lectoraat, verbinden, publiceren. Zo
bereikt Didi met haar inspirerende gedachtegoed
een grote en diverse doelgroep in de HvA,
inclusief studenten.” Eldrid Bringmann, directeur
beleidsafdeling Onderwijs en Onderzoek, HvA

In haar rol als hogeschool-brede lector is Didi
constant bezig met het vertalen van innovatievragen
uit opleidingen naar onderzoeksvragen voor
hogeronderwijs-onderzoek. Oplossingen vertaalt ze
door naar andere opleidingen, naar consequenties
voor de gehele hogeronderwijsorganisatie en naar
het landelijke hogeronderwijsveld. Hierbij schakelt
Didi continu, actief en moeiteloos tussen implicaties
vanuit innovaties op microniveau (één lessituatie), naar
mesoniveau (een gehele instelling), naar macroniveau
(het bredere hogeronderwijsveld). Hiermee vervult ze
niet alleen een belangrijke rol in het ontwikkelen van
het onderwijs en het onderzoek binnen de HvA, maar
ook op nationaal en internationaal niveau.
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“Didi is one of the most influential innovators in
higher education in the Netherlands. She has led
the development of the university-wide strategy
to enhance research in education at AUAS,
principally through redesigning all curricula in the
70 bachelor programmes to enhance the linkage
between research and teaching, to provide a
range of opportunities for students to be actively
involved in research and inquiry. This has been
made possible by the respect her colleagues
have for the quality of her research and that
of her research group into professional higher
education, and her extensive network of contacts
and partners institutionally, nationally and
internationally (well-illustrated by her organisation
of two successful international HE conferences);
but above all because of her passion, intellect,
and organisational skills to persuade senior
management, colleagues and students of the
desirability to implement the innovations. Her
contributions to innovation in higher education
have been recognised by among other things
her promotion to Professor of Higher Education,
Research & Innovation at AUAS; her election
to chair of the Higher Education SIG of the
Netherlands Educational Research Association; her
appointment as Trustee and Member of Governing
Council of the UK based Society for Research into
Higher Education; and her success in becoming the
first Principal Fellow of Advance HE (previously the
HE Academy) in the Netherlands.” Em. prof. dr.
Mick Healey, University of Gloucester, Engeland

De leidende rol die Didi vervult op zoveel niveaus
van onderwijsinnovatie is uniek en essentieel voor
innovatie in het hogeronderwijs. Didi is verbonden aan
de HvA, maar beweegt zich onafhankelijk binnen het
hoger onderwijsveld waardoor ze op een zeer diverse
en gelaagde manieren sturing en ondersteuning kan
bieden aan de innovatie van het hoger onderwijs.
Paradoxaal is juist deze vrije rol ten aanzien van het
hoger onderwijs haar opdracht vanuit het College
van Bestuur van de HvA. Het belang van deze vrije en
diverse rolinvulling wordt door vele spelers in het veld
herkend en gewaardeerd.

Zo heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur &
Wetenschappen (OC&W) de werkwijze van Didi en
haar lectoraat gewaardeerd door het toekennen van
een Comenius Leadership Fellowship – het hoogste
niveau van Comenius Fellows – ten behoeve van het
project ‘To Create Tomorrow Together’ (zie hoofdstuk
4). Hiermee is haar niet alleen een subsidie toegekend
van 250.000 euro, maar is ze ook op verschillende
manieren betrokken bij het ComeniusNetwerk dat
bestaat uit de door het Ministerie van OC&W erkende
innovators van het hoger onderwijs in Nederland. De
reviewcommissie beschrijft in de toekenningsbrief van
het Fellowship het potentiele effect van haar project,
dat 15 micro-innovaties systematisch combineert tot
een grootschalige verbetering van het onderwijs in de
gehele hogeschool:

“De commissie ziet grote innovatieve potentie
in het project door de schaalgrootte. [..]
De innovatieve aard ligt in de brede scope,
systematische uitwerking en de duurzaamheid van
de beoogde aanpak voor curriculumontwerp [met]
een sneeuwbaleffect over de gehele instelling.”
Review Commissie Comenius Leadership
Fellowship 2019

Internationaal heeft de Britse Higher Education
Academy (onder de vlag Advance HE) het belang
van Didi’s werkwijze erkend, door haar als eerste
Principal Fellow (PFHEA) in Nederland te benoemen.
Dit kwaliteitskeurmerk toont de internationale,
strategische positie van individuen ten aanzien van
onderwijsinnovatie. De Fellowship wordt alleen
toegekend na een intensieve procedure en mits er
sprake is van lokale, nationale en internationale
impact op het leren van studenten. Wereldwijd werken
ongeveer 1000 PFHEA’s collectief aan het verbeteren
van het hoger onderwijs.
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“We are delighted to have awarded the first
HEA Principal Fellowship in the Netherlands. The
award recognises Professor Griffioen’s record and
commitment to strategic leadership in teaching
and learning; we welcome her to the international
community of Fellows which aims to share best
practice and to promote great teaching in higher
education providers worldwide.” Persbericht van
Advance HE na de toekenning bij monde van
Karen Hustler, Assistant Director Advance HE
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Deze erkenningen illustreren met elkaar het karakter
van Didi haar werkwijze, welke zich kenmerkt door
het verbinden van kennis van binnen en buiten, dwars
door de micro-, meso- en macrolagen van het hoger
onderwijs heen, om structureel, systematisch en
verbindend te werken aan innovatie van het hoger
onderwijs.
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4. LECTORAAT SPIL IN ONDERWIJSINNOVATIE BINNEN DE HVA
Het lectoraat is regelmatig direct betrokken bij
onderwijsvernieuwing. Op andere momenten
vervult het lectoraat een indirecte faciliterende en
adviserende rol. Het onderzoek van het lectoraat
biedt kennis voor zowel het proces als de richting van
onderwijsinnovatie binnen de HvA. Dit hoofdstuk
geeft inzicht in de doorwerking van het onderzoek
binnen de HvA en is opgebouwd aan de hand van de
drie onderzoeksthema’s van het lectoraat.

DE ONTWIKKELING TOT
PROFESSIONAL ALS BASIS VOOR
ONDERWIJSINNOVATIE
Het lectoraat ondersteunt de HvA met systematische
kennis over de samenhang tussen professioneel
handelen en onderzoek doen – ook vanuit het
perspectief hoe studenten zich daarin ontwikkelen. In
het project ‘Ontwikkeling van student tot professional’
worden 100 studenten van de opleidingen Creative
Business, Aviation, Fysiotherapie en Social Work
gedurende 5 jaar gevolgd in hun ontwikkeling.
Dit onderzoek focust op de samenhang tussen
de ontwikkeling van beroepsidentiteit, kennis
en professioneel handelen. De spreiding van de
opleidingen is zo gekozen dat dit ook inzicht
oplevert voor andere opleidingen. Daarbij wordt
het onderzoek uitgevoerd in nauwe afstemming
met onderzoeksgroepen in Engeland, Zuid-Afrika en
Noord-Amerika, met als doel nauwkeuriger inzicht te
krijgen in de ontwikkeling van studenten over landen
en sectoren heen. Longitudinaal onderzoek op dit
gebied is uniek, en begrip van hoe studenten zich
ontwikkelen is essentieel voor een goede inrichting
van het onderwijs. Het project ‘Methodologie
en professioneel handelen’ vormt aanvullend de
conceptuele basis onder deze onderzoekslijn, zoals
deze ook is neergeschreven in Didi’s lectorale rede.

“In de lectorale rede van Didi zitten enkele mooie
passages die ook los van elkaar kunnen worden
ingezet om collega’s op een hoger abstractieniveau
na te laten denken over de relatie tussen
bijvoorbeeld onderzoek en een professionele
houding. De toon van de lectorale rede roept bij
collega’s nieuwsgierigheid op. In sommige passages
herken je wat je altijd al wel impliciet dacht en in
andere passages zitten juist weer onderdelen die
je uitdagen om verder na te denken.” Dr. Joep
Holten, docentopleider Teaching & Learning,
Hogeschool Utrecht.

HET LECTORAAT ALS BETROUWBARE
PARTNER IN CURRICULUMINNOVATIE
In het project ‘To Create Tomorrow Together’ is het
lectoraat direct betrokken bij curriculumontwerp in
15 opleidingen. Dit project is gefinancierd door het
Ministerie van OC&W via een Comenius Leadership
Fellowship. Hierin (her)ontwerpen docenten,
onderzoekers en studenten gezamenlijk delen
van hun curriculum, met als doel om professioneel
handelen en onderzoek te integreren in het
onderwijs. Het lectoraat verzorgt de coaching van
de teams via een medewerkers-coach en studentcoach. Daarnaast onderzoekt ze het ontwerpproces
tussen docenten, onderzoekers en studenten en
de onderwijsinnovatie die dit oplevert. Bij de
implementatie van de nieuwe curriculumdelen wordt
onderzocht hoe het nieuwe ontwerp het leren van
studenten beïnvloedt. Al tijdens het project wordt de
kennis die uit het onderzoek voortvloeit, gebruikt in
soortgelijke curriculumherontwerpprojecten binnen
andere opleidingen, bijvoorbeeld via het strategisch
programma, maar ook buiten de HvA. De kennis
wordt ook systematisch gedeeld via de ‘Kennisdelers’
en ‘Smaakmakers’ die het lectoraat organiseert (zie
hoofdstuk 8).
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“De opleiding Finance & Control maakt een
spannende en intensieve periode door waarbinnen
het volledige vierde jaar vernieuwd wordt. […]
Te midden van deze woelige periode vormt het
Lectoraat van Didi Griffioen een baken van rust,
kennis en ondersteuning. Het lectoraat van Didi
Griffioen heeft het mogelijk gemaakt dat de
curriculumcommissie van de opleiding Finance
& Control op een directe en zeer pragmatische
manier wordt ondersteund door maar liefst
twee coaches: een docent en een student. Deze
coaches zijn uitvoerig geselecteerd op niet alleen
inhoudelijke kennis, maar ook op het vermogen
om contact te maken met mensen en adviezen
op een juiste manier over te brengen. Didi heeft
in meerdere gesprekken met de opleiding en de
coaches een waardevolle rol gespeeld in onder
meer het helder krijgen van de vraag van de
opleiding en de mogelijkheden om vanuit het
lectoraat aan deze vraag te voldoen. Dit waren
voor de curriculumcommissie en voor mij als
voorzitter zeer waardevolle gesprekken. Didi stelt
zich in dergelijke settings open en benaderbaar op,
is scherp en ad rem en probeert altijd te zoeken
naar wat bindt, in plaats van wat onderscheidt. Dat
zijn vaardigheden die in het onderwijsveld zorgen
voor niet alleen een prettige gesprekspartner, maar
ook een betrouwbare relatie om echte verandering
tot stand te brengen.” Erik Hof, onderwijskundig
adviseur Faculteit Business en Economie, HvA

Een tweede focus in onderzoek naar het curriculum
is de manier waarop docenten online lesmateriaal
selecteren, structureren en toepassen in hun
onderwijsontwerp. Tegenwoordig is er een overvloed
aan online materiaal waar docenten uit kunnen
putten om te gebruiken als lesstof, maar momenteel
ontbreken processen om deze materialen op passende
wijze te selecteren. Het doel van dit onderzoek
is om een empirisch onderbouwde werkwijze te
ontwikkelen waarmee docenten ondersteund kunnen
worden bij hun materiaalgebruik, waardoor hun
onderwijsinnovatie kwalitatief sterker wordt.
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Verder monitort het lectoraat hoe de
bacheloropleidingen van de HvA zich door de tijd
heen ontwikkelen. Zo wordt onderzocht hoe de
leerdoelen van alle 70 bacheloropleidingen van de HvA
ten aanzien van onderzoek veranderen. Daarnaast
wordt onderzocht waartoe opleidingen binnen de
HvA onderzoek integreren in hun onderwijs. Dergelijk
systematisch monitoringsonderzoek wordt niet vaak
gedaan, maar is essentieel voor het maken van keuzes
op opleidings-, facultair en hogeschool-niveau.

DE HOGESCHOOL IS DE ORGANISATIE
WAARBINNEN INNOVATIE VORM
KRIJGT
Het derde onderzoekthema richt zich op de organisatie
van de hogeschool, die qua structuur en cultuur de
context vormt van onderwijsinnovatie. Dit thema
reikt over de grenzen van de eigen hogeschool heen.
Zo wordt binnen het project ‘Organisatielogica’
in samenwerking met Hogeschool Rotterdam
onderzocht hoe de organisatiestructuur en -cultuur
van zes hogescholen de verbinding tussen onderzoek,
onderwijs en praktijk stimuleren of hinderen
(zie hoofdstuk 5). Op internationaal niveau doet
het lectoraat een vergelijkbaar onderzoek (zie
hoofdstuk 6).
Binnen de HvA wordt hogeschool-breed gekeken hoe
de percepties van docenten en studenten jegens het
gebruik van onderzoek in het beroep door de tijd
veranderen. Verder monitort het lectoraat in navolging
van een Australisch onderzoek welke competenties
en taken in vacatureteksten voor onderzoekers en
docenten genoemd worden. De bekwaamheden
van medewerkers spelen immers een grote rol in
het initiëren en uitvoeren van onderwijsinnovaties.
De resultaten uit beide onderzoeken zijn input
voor strategische keuzes van bestuurders en
beleidsadviseurs in de HvA.
Tussentijdse resultaten uit al het onderzoek voeden
systematisch de inhoud en opzet van hogeschool-brede
activiteiten, beleid en ondersteuning van docentteams.
Zo helpt het lectoraat de hogeschool innoveren op alle
relevante niveaus.

DIDI GRIFFIOEN

“Didi Griffioen draagt als bevlogen lector Higher Education and Research Innovation en programmaleider
Onderzoek in Onderwijs in belangrijke mate bij aan de verdere integratie van onderzoek in de curricula
van de HvA. Met de vele kennisdelers en smaakmakers (activiteiten gericht op kennisontwikkeling en -deling)
heeft zij honderden medewerkers bereikt en samen met hen op onnavolgbare wijze het collectieve
bewustzijn van de ambities van de HvA met betrekking tot onderzoeksintegratie vergroot. Mede dankzij
de inzet van Didi krijgt de ontwikkeling van de HvA tot kennisinstelling - waarin onderzoek, onderwijs
en de beroepspraktijk verbonden zijn - daadwerkelijk vorm en betekenis.” Eldrid Bringmann, directeur
beleidsafdeling Onderwijs en Onderzoek, HvA
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5. AANJAGEN INNOVATIES IN HET
NEDERLANDS HOGER ONDERWIJS
Het lectoraat is toonaangevend in onderzoek naar
de vormgeving van Nederlandse hogescholen.
De onderzoekslijnen binnen de HvA bieden een
basis voor advies en masterclasses elders. Het
vergelijkend onderzoek naar organisatiekenmerken
van hogescholen is uniek in Nederland, waarmee
het strategisch handelen van hogescholen ook een
empirische basis krijgt. En dit strategisch niveau is
belangrijk: de organisatiestructuur en -cultuur van
hogescholen bepaalt mede welke onderwijsinnovaties
er op opleidingsniveau mogelijk zijn. De hogeschool
als organisatie moet immers mee-innoveren om
een omgeving te creëren voor nieuwe vormen van
onderwijs.

ONDERZOEK NAAR DE VORMGEVING
VAN NEDERLANDSE HOGESCHOLEN
Samen met Hogeschool Rotterdam onderzoekt het
lectoraat de strategie, structuur en cultuur van zes
Nederlandse hogescholen met betrekking tot het
verbinden van onderzoek en onderwijs. Als onderdeel
van dit project brengt het lectoraat de beleidsmakers
van de zes hogescholen bij elkaar om in discussie te
gaan over de onderzoeksresultaten, zodat deze tot
concrete veranderingen kunnen leiden in het beleid
van de hogescholen met betrekking tot de verbinding
tussen onderzoek en onderwijs. Dit onderzoek vormt
in opdracht van de Vereniging Hogescholen ook de
basis van een masterclass voor beleidsmakers van alle
Nederlandse hogescholen in maart 2020.
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Een tweede vergelijkend onderzoek vindt plaats tussen
de zelfstandige kunstenhogescholen in Nederland.
De kunstenhogescholen zijn een bijzondere speler
in het Nederlandse veld, zeker als het gaat om de
implementatie van onderzoek. Sommigen vinden dat
kunst en onderzoek nauw samenhangen, anderen
zien niet hoe dit ooit onderdeel van eenzelfde
opleiding zou kunnen worden. Beleidsadviseur
Stella Blom van de Amsterdamse Hogeschool voor
de Kunsten onderzoekt vanuit het lectoraat HERI
hoe de identiteit en positie van de zes zelfstandige
kunstenhogescholen in Nederland zich op het gebied
van onderzoek ontwikkelen. Haar onderzoek laat zien
dat kunstenhogescholen daar heel verschillende keuzes
in maken.

ERKEND EXPERT HOGER ONDERWIJS
Didi wordt als expert geregeld uitgenodigd voor
bijeenkomsten over hoger onderwijs en landelijk
beleid. Zo was Didi een van de slechts 50 genodigden
bij een overleg met minister Van Engelshoven ter
voorbereiding van de nieuwe wetenschapsagenda
die in december 2018 gepubliceerd werd. Daarnaast
wordt ze vast uitgenodigd bij grootschaliger overleg
over het beleid van OC&W. De meest recente keer was
bij de presentatie van de strategische agenda voor
het hoger onderwijs, gepubliceerd in december 2019.
Verder maakt Didi namens het ComeniusNetwerk deel
uit van de klankbordgroep van de begeleidingsgroep
van het macrodoelmatigheidsonderzoek, dat in

DIDI GRIFFIOEN

opdracht van de Tweede Kamer wordt uitgevoerd.
Ook maakt Didi deel uit van de kerngroep die het
NRO adviseert over de ontwikkeling van het digitale
platform ‘Platform Onderwijsinnovatie in het Hoger
Onderwijs’, waarin kennis over onderwijsinnovatie in
het hoger onderwijs ontsloten en gedeeld wordt. Dit
is de HO-variant van het reeds gelanceerde ‘Platform
Samen Onderzoeken’ voor het primaire onderwijs.
Tot slot wordt ze als expert ‘onderzoek in onderwijs’
regelmatig uitgenodigd door het landelijk platform
Professionele Masters van de Vereniging Hogescholen,
waarvoor ze in 2017 een internationaal symposium
voor beleidsmakers organiseerde, een internationale
literatuurreview uitvoerde en in 2019 als lid van
de werkgroep de landelijke masterstandaard mee
herformuleerde.

EVIDENCE-BASED MASTERCLASSES
Het onderzoek van het lectoraat vormt de basis voor
de grote hoeveelheden masterclasses, workshops
en lezingen die Didi en de lectoraatsleden geven op
hogescholen en universiteiten in het land. Die sessies
belichten vaak onderwerpen in het brede perspectief
van de verbinding tussen onderwijs en onderzoek en/of
hebben een focus op organisatieverandering (zie ook
bijlage 3).

“Dr. Didi Griffioen heeft verschillende keren
als onderwijskundig expert op het gebied van
integratie van onderzoek in het onderwijs
een presentatie verzorgd voor de leergang
Onderwijskundig Leiderschap bij Hogeschool
Windesheim. De deelnemers en ik als begeleider
van de leergang waren alle keren zonder
uitzondering zeer positief over haar bijdrage.
Daarnaast is zij bijzonder actief in organisaties van
onderwijsonderzoekers van het hoger onderwijs,
zowel nationaal als internationaal. Ik ken haar
als een zeer deskundig, gedegen en gedreven
onderzoeker op het gebied van de onderwijskunde
van het hoger onderwijs. Erkenning daarvan door
de uitverkiezing tot lector van het jaar lijkt mij zeer
terecht. Em. prof. dr. Hans van Hout, hoogleraar
Onderwijskunde Hoger Onderwijs, UvA

KENNIS TOEGANKELIJK MAKEN IN HET
NEDERLANDS
Ter ondersteuning van de integratie van onderzoek
in het onderwijs door docenten, en in reactie op de
vele vragen die Didi van medewerkers kreeg, heeft
Didi in samenwerking met Gerda Visser-Wijnveen en
Jos Willems in 2013 hierover een boek gepubliceerd.
Omdat Engelstalige wetenschappelijke artikelen vaak
niet functioneel bleken bij onderwijsinnovaties, zijn
deze nu in relatie tot elkaar gebracht en zo in het
Nederlands toegankelijk gemaakt in dit boek. Vanuit
dezelfde overtuiging publiceert het lectoraat zowel
in het Nederlands in professionele tijdschriften, als in
het Engels in wetenschappelijke journals (zie bijlage
2). Daarnaast speelt de website van het lectoraat (hva.
nl/heri) een belangrijke rol in het delen van kennis en
de door het lectoraat ontwikkelde instrumenten. Zo
kunnen anderen deze vrij gebruiken bij de integratie
van onderzoek in het onderwijs of bij onderzoek naar
dit onderwerp.

“Al vele jaren werk ik samen met Didi Griffioen
op het gebied van het integreren van onderzoek
in het onderwijs. Een belangrijke gezamenlijke
mijlpaal was het boek ‘Integratie van onderzoek in
het onderwijs. Effectieve inbedding van onderzoek
in curricula’, waar Didi één van de editors en
schrijvers van is, waarin Nederlandse en Vlaamse
onderzoekers het onderzoek naar de verwevenheid
van onderzoek en onderwijs toegankelijk wilden
maken voor docenten in het hoger onderwijs.”
Dr. Gerda Visser-Wijnveen, Kwaliteitszorgmanager, Anton de Kom Universiteit,
Suriname
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6. INTERNATIONAAL ONDERZOEK
EN INNOVATIE
Het lectoraat HERI en Didi als lector werken
vanuit het uitgangspunt dat lokale, nationale
en internationale ontwikkelingen in het
hogeronderwijsveld elkaar versterken. Actief bijdragen
aan de internationale omgeving is daarmee ook
in Nederlands en Amsterdams belang. Verder kan
vergelijkend onderzoek tussen landen inzicht in
de innovatiemogelijkheden van het Nederlandse
hogeronderwijsstelsel vergroten.

“Ik mocht bij verschillende gelegenheden
samenwerken met Dr. Didi Griffioen, in het
kader van instellingsreviews, workshops,
presentaties en onderzoek. Vaak ging dat
over het thema van de verbinding tussen
onderwijs en onderzoek. De constante in deze
samenwerking was de onderzoeksgebaseerde
insteek van Didi, waarbij onderwijsinnovatie
op diverse vlakken (curriculumvernieuwing,
docentenprofessionalisering, integratie met
onderzoek) steeds op empirische basis werd
voorzien van nieuwe inzichten. Ze bekijkt dit
niet als een louter academische benadering
van onderwijsvernieuwing, maar ook als
inspiratie voor de beroepspraktijk. Didi wordt
als expert internationaal erkend en dat geeft
een sterke uitstraling aan het Nederlandse
hoger onderwijs en de kennisbijdrage aldaar aan
onderwijsvernieuwing.” Kris Thienpont, Hoofd
Onderzoek en Innovatie, Senior Beleidsadviseur,
Artevelde Hogeschool, Belgie

INTERNATIONAAL VERGELIJKEND
ONDERZOEK NAAR HOGER
ONDERWIJS
Sinds 2015 werkt Didi samen met prof. dr. Paul Ashwin
van Lancaster University in Engeland en dr. Antonia
Scholkmann van Aalborg University in Denemarken
(voorheen werkzaam bij Hamburg University,
Duitsland) aan onderzoek naar het opleiden van
studenten in verschillende landen. In dit project
wordt gekeken welke richting de Nederlandse,
Engelse en Duitse nationale systemen voor hoger
onderwijs geven aan het opleiden van professionals

binnen het gezamenlijke Europese raamwerk. De
brede veronderstelling in Europa is dat studenten
in alle landen sinds de invoering van het bachelormastersysteem vergelijkbare kansen hebben.
Dit onderzoek laat zien dat de landen dusdanig
verschillende keuzes maken in hun nationale sturing,
dat men zich kan afvragen of die kansen wel werkelijk
gelijk zijn. Dit onderzoek heeft het inzicht van het
lectoraat in het internationaal hogeronderwijsstelsel
enorm vergroot (evenals bij de andere twee
onderzoekers en hun teams), wat belangrijke kennis is
voor het aanjagen van de onderwijsinnovatie in eigen
land.
Binnen het U!REKA HERD netwerk (zie hoofdstuk
8) wordt samengewerkt aan onderzoek met
afgevaardigden van acht Europese hogescholen.
De huidige drie empirische studies richten zich
op vergelijking van de praktijken van de acht
partnerinstellingen. Het onderzoek dat Didi
coördineert heeft tot doel de strategische keuzes
van de acht partners jegens de verbinding tussen
onderwijs en onderzoek te vergelijken. Inzicht daarin
voedt opnieuw de keuzes die binnen elk van de
eigen hogescholen gemaakt worden ten aanzien van
onderwijsinnovatie.
Een volgende samenwerking is ontstaan op basis
van het RAVE-Q1 survey instrument dat door Didi
ontwikkeld is. Onderzoekers Colin Mont Petit (Ottowa
University, Canada) en Haylen Perines Veliz (University
of La Serena, Chili) zochten contact met Didi voor
toestemming om de vragenlijst in hun eigen context
toe te passen. Didi heeft hun vraag uitgebouwd tot
een gezamenlijk project waarin de percepties van
studenten en docenten tussen de drie continenten
vergeleken worden. De vragenlijst is hiervoor vertaald
door deze native speakers en beide onderzoekers
hebben inmiddels Amsterdam bezocht. De meertalige
vragenlijst is via de HERI-website vrij toegankelijk
gemaakt. Deze samenwerking heeft naar eigen zeggen
het inzicht van Colin en Haylen in het gebruik van
onderzoek bij onderwijsinnovatie vergroot. Door de
samenwerking kunnen zij nu een grotere bijdrage
leveren aan onderwijsinnovatie binnen hun eigen
instelling.

1 RAVE-Q = Research Acceptance in Vocational Education – Questionnaire.
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“[..] Didi’s work and my interactions with her has
(1) motivated my learning for survey design and
their analysis (professional development), (2) led
me to create a new branch to my research program
to support student-faculty research collaborations
to study research integration in science curricula
(educational research), (3) to share the results of
the projects with the Department to promote
reflections of pedagogical practices and curriculum
design (peer-mentoring), and (4) helped me inform
the use of research integration as part of my
Blended Learning teaching and learning practices
used in my undergraduate courses.” Dr. Colin
Montpetit, Assistant Professor, Department of
Biology, University of Ottawa, Canada

DOCENTPROFESSIONALISERING OVER
DE GRENS
Samen met de Universiteit Leiden en de Anton de Kom
Universiteit van Suriname (ADEKUS) heeft Didi een
professionaliseringstraject ontwikkeld voor docenten
op het gebied van onderzoek. Hiervoor is financiering
verkregen vanuit het Twinning-budget van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken. Een belangrijk onderdeel van het
traject is het leren integreren van onderzoeksresultaten
van het eigen onderzoek in het eigen onderwijs van
de docenten. De eerste twee cohorten van docenten
worden in 2019-2020 geschoold op ADEKUS. Trainers
van ADEKUS lopen mee bij de uitvoering en worden zo
geprofessionaliseerd om het derde cohort zelfstandig
te kunnen scholen. Het ontwikkelde scholingstraject
zal na afloop ook de basis vormen voor een nieuw
scholingsaanbod voor HvA-docenten.

“Didi Griffioen is momenteel als projectleider
vanuit de HvA betrokken bij het Twinning-project
‘Docentprofessionalisering Onderzoek’ op de
Anton de Kom Universiteit van Suriname. Binnen
dit project is gezamenlijk een traject ontwikkeld
om 40 docenten [10% van de totale staf van
ADEKUS] te professionaliseren op het gebied
van onderzoek; ook worden trainers getraind
om het traject in de toekomst voort te blijven
zetten. De module over onderzoeksintegratie in
het onderwijs is recent door Didi op zeer kundige
wijze verzorgd, waarbij zij moeiteloos de groep
weet in te schatten en het proces de juiste kant
op weet te sturen. De deelnemers gingen vol
nieuwe ideeën over hoe zij onderzoek een plek in
hun onderwijs kunnen geven naar huis en zullen
dat de komende maanden in de praktijk gaan
brengen. Als projectleider denkt Didi mee over de
grote lijnen van het traject. Zij weet door kritische
vragen gecombineerd met het schetsen van
vergezichten en het meedenken over de stappen
op weg daarnaartoe docenten en stafleden
in beweging te krijgen.” Dr. Gerda VisserWijnveen, Kwaliteitszorgmanager, Anton de Kom
Universiteit, Suriname

ONTWIKKELING VAN HOGER ONDERWIJSORGANISATIES OVER DE GRENS
Net als in het binnenland geeft Didi ook in het
buitenland veel masterclasses en workshops, waarbij
de focus varieert tussen de drie lectoraatsthema’s.
Het onderzoek van het lectoraat vormt hiervoor dan
ook de basis. Regelmatig ontstaat hieruit intensievere
samenwerking met instellingen over de grens.
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“In 2015 a new strategic plan was implemented
in The University College Leuven Limburg. One
of the strategic goals was to enhance research
in education. For the development of the
strategic plan UCLL appealed to the knowledge
and experience of Didi Griffioen. Didi had
inspired UCLL through her publications on this
subject. She advised on the working method to
develop a plan of approach so that research and
development would be more connected with the
teaching assignments of the university college.
The application of advices of the committee of
(inter)national experts Didi was part of has led to
UCLL playing a pioneering role in Flanders in the
cooperation between education and research.
UCLL has now structurally anchored this operation.
During the policy days this topic will be discussed
each time on the agenda. Since then Didi has
provided workshops during these policy days to
the excitement of the participants. Additionally,
Didi was asked to advice on the quality assurance
structure as part of the institutional review in
2017. UCLL chose the topic “collaboration between
education and research” as central topic for the
external review. The audit committee praised UCLL
for its approach and for the impact on the student,
the teacher and the curriculum. Thanks to Didi
Griffioen, UCLL now has a policy framework on the
cooperation between education and research. This
framework has been implemented, which means
that all research projects involve education through
students or teachers and that the project results
are included in the curriculum. UCLL is grateful
to Didi Griffioen for sharing her knowledge and
experience through her publications, her learning
interventions and her advisory role in the area
of policy and strategy.” Ria Bollen, voormalig
directeur Research & Development, University
College Leuven Limburg (UCLL), België (nu
beleidsadviseur Onderzoek & Innovatie Vlaamse
Hogeschoolraad)
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7. STUDENTEN ALS VOLWAARDIGE PARTNERS
IN INNOVATIE EN ONDERZOEK
Het lectoraat HERI betrekt op allerlei niveaus studenten
bij het onderzoeken en uitvoerende activiteiten. Dit
doet het lectoraat vanuit de overtuiging dat studenten
ook eigenaarschap hebben over het onderwijs dat
zij volgen en daar dus ook als actieve partners bij
betrokken moeten worden.

DE WIL IS ER EN HERI BIEDT HULP
Uit het onderzoek van het lectoraat blijkt dat
studenten en docenten hun gezamenlijke omgeving
niet altijd hetzelfde ervaren. Zo blijkt uit een
vragenlijst die het lectoraat om de twee jaar afneemt
onder studenten en docenten dat studenten
onderzoek doen best oké vinden terwijl docenten
denken dat studenten onderzoek doen vervelend
vinden. De interviews binnen het project ‘To Create
Tomorrow Together’ laten zien dat het nog niet
eenvoudig is om docenten en studenten elkaar als
partners te laten zien. Collega’s zijn best bereid
studenten te betrekken bij onderwijsinnovatie, maar
weten niet goed hoe en kunnen de meerwaarde niet
inschatten. En studenten weten niet goed wat ze
toevoegen omdat ze het gevoel hebben maar weinig
te weten over het ontwerpen van onderwijs. In dit
hogeschool-brede project wordt ervaring opgedaan
met dit soort partnerschappen door ze daadwerkelijk
tot stand te brengen. En dan blijkt in nagenoeg alle
gevallen de meerwaarde van de samenwerking.

“Een van de coaches is studentcoach. Zij en de
docent-coach zijn ‘critical friends’ van de cuco
[curriculumcommissie] en de ontwerpteams.
Zij helpen ons met het ontwerp van de
beroepsproducten. Didi helpt ons op een directe
manier met onderwijsinnovatie door de coaches
beschikbaar te stellen, door interviews te houden
met de teamleden van de cuco en bij te sturen
in de ontwikkeling. De innovatieve inzichten zijn
met name op het gebied van programmatisch
toetsen en het opstellen en delen van een
gemeenschappelijke visie op studiejaar 4.” Erik Hof,
onderwijskundig adviseur Faculteit Business en
Economie, HvA

STUDENTEN ALS PARTNERS BINNEN
HET LECTORAAT
Naast het betrekken van studenten als studentcoach bij
onderwijsontwikkeling, zijn studenten ook betrokken
als onderzoeksassistenten in het onderzoek van het
lectoraat. Daarin worden zij gezien als volwaardige
teamleden: studenten van de HvA en diverse
universiteiten werken samen met de onderzoekers
en senior onderzoekers van het lectoraat en de
coördinatoren van het strategisch programma OiO.
Een tweedeklas vwo-scholier die recentelijk haar
maatschappelijke stage deed binnen het lectoraat
merkte op: “Jullie helpen elkaar de hele dag door. Wat
leuk dat dit zo werkt op een kantoor”. Verder krijgen
studenten de mogelijkheid zich breed te ontwikkelen
als onderzoeker. Van data-analyse, interviewen
en meedenken over onderzoekontwikkeling,
tot presenteren op congressen en als co-auteur
meeschrijven aan wetenschappelijke publicaties. Op
deze manier zijn er inmiddels verschillende studenten
zo enthousiast geworden over onderzoek dat ze zijn
doorgestroomd naar een plek als promovendus.

“Dankzij Didi Griffioen heb ik als studentassistent
en later als junior onderzoeker ervaring op
kunnen doen met praktijkgericht onderzoek en
kwalitatieve onderzoeksvaardigheden, dit heeft
mijn vaardigheden als onderzoeker verrijkt.
Daarnaast heeft het werken bij het strategisch
programma en lectoraat mij inzicht gegeven in
hoe wetenschappelijk onderzoek relevant kan zijn
voor de praktijk en visa versa. Momenteel werk ik
aan mijn promotieonderzoek bij de Universiteit
Utrecht, waar de ervaring die ik bij het strategisch
programma en lectoraat heb opgedaan zeker van
pas komt.” Marije van Meegen, promovendus
Universiteit Utrecht

Naast studenten ervaring op te laten doen als
onderzoeker, neemt Didi studenten ook geregeld mee
naar evenementen of andere bijeenkomsten, zodat zij
hier niet alleen van kunnen leren, maar ook hun stem
kunnen laten horen.
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“Didi is heel betrokken en gepassioneerd over het
innoveren van het onderwijs en dat inspireert mij.
Zo zorgt ze ervoor dat de student een stem krijgt
binnen het onderwijsprogramma. De positieve
impact van het betrekken van studenten bij het
onderwijs maak ik van dichtbij mee door mijn
functie als student-assistent. Zo ben ik coach
bij het Comenius project [To Create Tomorrow
Together], een initiatief van Didi, waar ik een
team van studenten, docenten en onderzoekers
begeleid bij het herontwerpen van het curriculum.
Door mijn rol als coach wordt ik nauw betrokken
bij de onderwijsontwikkeling en merk ik dat ik,
ook als student, waardevolle feedback kan geven.
Door deze werkwijze ga ik docenten steeds meer
als collega’s zien en zij mij ook. Deze manier van
samenwerken was in het begin wat onwennig,
maar moet vaker toegepast worden omdat het tot
waardevolle inzichten en innovaties binnen het
onderwijs leidt. [..] Door deze ervaringen zie ik de
HvA minder als school maar als een plek die mijn
opvattingen serieus neemt en mij mogelijkheden
biedt om mezelf professioneel te ontwikkelen.”
Jolieke Timmermans, 2de jaars student Creatieve
Media & Design, HvA

“Werken in het lectoraat van de HvA biedt
voor mij veel nieuwe inzichten. Ik kan me op
deze manier meer verdiepen in het doen van
onderwijsgerelateerd onderzoek, en zeker Didi
biedt hiervoor altijd nieuwe kansen. Als iets nog
nieuw en onbekend is, doet zij haar uiterste
best om iedereen zich de kennis eigen te laten
maken. Dit creëert een heel fijne werksfeer.” Zoë
Groenewoud, 3de jaars student bacheloropleiding
Biologie, UvA

ACTIEVE AANJAGER VAN ‘STUDENTS
AS PARTNERS’
Didi betrekt niet alleen zelf studenten systematisch in
al haar projecten, maar is ook een expliciete aanjager
van het betrekken van studenten als partners. In
nagenoeg elk gesprek dat de lectoraatsleden voeren
met anderen wordt de suggestie op tafel gebracht
om studenten een actieve rol te laten spelen.
Idealiter zijn studenten niet alleen actief binnen
de medezeggenschapsraad, maar is er ruimte voor
betrokkenheid van studenten in alle processen van
de HvA. Didi is in dit proces een richtinggevende
gesprekspartner. Door de energie en de eigen houding
die het lectoraat laat zien op dit onderwerp, speelt ze
een voorbeeldrol in de students-as-partners beweging
op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

“Didi Griffioen en haar lectoraat hebben mij
als student-assistent als volwaardig partner
opgenomen in het team. Mijn input en suggesties
worden serieus genomen en we bepalen samen
hoe mijn eerdere ervaringen en kennis het beste
kunnen worden ingezet. […] Didi Griffioen doet
wat ze zelf uitdraagt: studenten betrekken als
gelijkwaardige deelnemers binnen het onderwijs.
Dit past ze niet alleen toe binnen haar eigen team,
maar implementeert ze ook in alle onderzoeken
en projecten die lopen binnen de HvA. Daarmee
ondersteunt ze niet alleen de professionele
ontwikkeling van de studenten binnen het
lectoraat maar inspireert ze ook anderen in het
hoge onderwijs om studenten als volwaardige
partners te beschouwen bij de ontwikkeling en
uitvoering van onderwijs.” Rosa Stikkelman, 2de
jaars student Lerarenopleiding Wiskunde, HvA

“Dankzij Didi zie ik mezelf nu meer als de
persoon die studenten meer ondersteunt in hun
proces van zelfontwikkeling in plaats van enkel
de kennisoverdrager.” Dr. Se-sergio Baldew,
universitair hoofddocent Fysiotherapie, Anton de
Kom Universiteit, Suriname
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“Heel mooi was ook om te zien hoe ze haar
studenten inspireert tot het zelf doen van
onderzoek op dit vlak, en daarmee naar buiten
te komen bijvoorbeeld op de Onderwijs Research
dagen [Jaarlijks congres van Nederlandse en
Vlaamse Onderwijswetenschappers.” Kris Thienpont,
Hoofd Onderzoek en Innovatie, Senior Beleidsadviseur, Artevelde Hogeschool, België.
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8. ACTIEF VERBINDEN ZORGT VOOR
ONDERWIJSINNOVATIE
In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de
verschillende soorten verbindingen die het lectoraat
aangaat met externen, ook door middel van actieve
netwerkvorming en het organiseren van evenementen
– altijd met het doel om kennis door te spelen, te halen
en met elkaar te verbinden.

EEN PARTNER VOOR DE EIGEN HVA
COLLEGA’S EN STUDENTEN
Zoals eerder uitgelegd vervult het lectoraat HERI een
spilfunctie in de ontwikkeling van de eigen hogeschool.
Daardoor is het aantal partners ook groot en divers.
Zo werkt Didi samen met facultaire beleidsmakers om
samenwerking tussen onderwijs en onderzoek in de
faculteiten te bevorderen; met collega’s van human
resources om de competentieprofielen van docenten,
onderzoekers en managers aan te passen ten bate
van deze verbinding en met de HvA-Academie om
kennis te bieden voor de scholing van docenten en
onderzoekers. Met de centrale beleidsmakers, decanen
en het College van Bestuur denkt het lectoraat mee
over de ontwikkeling van de langetermijnstrategie
naar de hogeschool als kennisinstelling.
Een grotere en meer diverse groep collega’s wordt
verbonden via de hogeschool-brede evenementen van
het strategisch programma Onderzoek in Onderwijs
(OiO). Hierbij worden per jaar gemiddeld drie
‘Kennisdelers’ georganiseerd, waarbij kennis wordt
gedeeld door HvA-medewerkers over het verbinden
van onderzoek en onderwijs. Onderwerpen waren
bijvoorbeeld ‘Learning Communities’ en ‘Consistent
curriculumontwerp’. De één- tot tweejaarlijkse
‘Smaakmakers’ brengen sprekers en expertise van
buiten de HvA systematisch naar binnen. Onderwerpen
waren bijvoorbeeld ‘Kritisch denken’ en ‘Verwarring
als middel in leren’. Didi initieerde deze twee
complementaire evenementen in 2014 met als doel
medewerkers uit verschillende sectoren samen te
brengen, zodat ze kennis met elkaar delen en advies
en tools kunnen krijgen die hen ondersteunen
bij het innoveren van onderwijs. De Kennisdelers
en Smaakmakers worden gemiddeld door 30-60
deelnemers bezocht en zijn ook toegankelijk voor nietHvA’ers (zie bijlage 6).
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“[…] Zowel bij smaakmakers als bij kennisdelers
weet ze [Didi] de aandacht te vragen voor
onderwijsinnovaties zowel binnen als buiten de
HvA. Als docent/onderzoeker met soms ook les of
andere taken kan ik niet altijd deelnemen aan de
bijeenkomsten, maar als ik de kans heb grijp ik hem
met beide handen. Want ik doe er inspiratie en
ideeën op voor mijn eigen onderwijspraktijk. […]”
Gerlof Donga, docent-onderzoeker ICT, HvA

Om HvA-opleidingen nog beter in staat te stellen
kennis met elkaar te delen, heeft Didi een digitale
tool ontwikkeld. Deze tool geeft inzicht in de
verschillende soorten vragen die opleidingen hebben
bij het integreren van onderzoek in het onderwijs (e.g.
accreditatie, werkveld, docenten, HvA-beleid). Tevens
konden opleidingen hiermee meer zelfstandig de
perspectieven op hun curriculumherontwerp overzien.

“Didi Griffioen heeft ons gestimuleerd om een
actuele visie te ontwikkelen op het onderzoekend
vermogen van de professionals die wij opleiden.
Daarbij hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van
een door haar ontwikkelde analysetool ‘Onderwijs
in Onderzoek’. Met haar theoretische en praktische
kennis, haar scherpe analytische blik, haar
enthousiasme en vertrouwen ondersteunt Didi de
Hogeschool Hoofddocenten binnen onze opleiding
in de uitwerking van de nieuwe visie naar de
inrichting van onze eindfase en het opbouwen
van netwerken in de driehoek onderwijs,
onderzoek en beroepspraktijk.” Frank Posthumus,
opleidingsmanager Toegepaste Psychologie, HvA

VERBINDINGEN NEDERLANDS
HOGERONDERWIJSVELD
Ook landelijk worden structurele, informele netwerken
vormgegeven. In 2016 heeft Didi het landelijk netwerk
Onderzoek in Onderwijs opgericht, waarin inmiddels
centrale beleidsmakers van 23 hogescholen deelnemen.
Dit netwerk komt drie keer per jaar bijeen om de
implicaties van beleidsontwikkelingen op het onderwijs
ten aanzien van de verbinding onderzoek en onderwijs
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te delen. Zo zijn bijvoorbeeld besproken: de verbinding
van lectoraten met het onderwijs, samenwerkend leren
en innoveren en docentcompetenties in het verbinden
van onderzoek en onderwijs.

“Didi Griffioen has set up a national network
called Research in Education. All universities of
applied sciences in the Netherlands and UCLL join
this learning network. The setup of the sessions
is interactive. The participants inspire each other
through good examples and also develop policy
advice. So Didi plays an important role in the
professionalization of our academic staff and our
organization.” Ria Bollen, voormalig directeur
Research & Development, University College
Leuven Limburg (UCLL), België (nu beleidsadviseur
Onderzoek & Innovatie Vlaamse Hogeschoolraad)

Didi is sinds 2012 bestuurslid van de hoger onderwijsdivisie van de Vereniging voor Onderwijs Research (VOR)
en sinds 2017 voorzitter van deze divisie. Tijdens de
jaarlijkse Onderwijs Research Dagen (ORD) van de VOR
organiseert Didi sinds 5 jaar het Hoger Onderwijsdiner,
waar bestuurders, studenten, beleidsmakers, docenten
en onderzoekers elkaar ontmoeten.

“Didi is met passie, heel veel inzet en innovatiekracht
bezig de verbinding tussen onderzoek en onderwijs
te verstevigen. Dat is een onderwijsinnovatie van
jewelste, die zij hogeschoolbreed vorm geeft en waar
zij ook andere hogescholen in binnen- en buitenland
mee inspireert. Didi is zelf ook als innovatief te
karakteriseren, zowel in haar denken als handelen
zoekt zij steeds nieuwe wegen en mogelijkheden.
Een voorbeeld hiervan zijn de frequente hoger onderwijsdiners waar ik graag aan deelneem. Dit zijn
prettige gelegenheden waar studenten, docenten,
onderzoekers, academic developers en bestuurders
uit hogescholen en universiteiten informeel van
gedachten kunnen wisselen over de koers van het
hoger onderwijs in Nederland.” Dr. Kitty Kwakman,
College van Bestuur, Hogeschool Van Hall
Larenstein (voormalig lid CvB Hogeschool Zuyd)

VERBINDINGEN INTERNATIONAAL
HOGERONDERWIJSVELD
Internationaal speelt het lectoraat een aansturende
rol in een Europees netwerk van acht hogescholen
met de naam ‘U!REKA’ dat zich aan het omvormen
is tot een European University. Dit netwerk
heeft tot doel om professionals in Europa meer
gezamenlijk op te leiden en ook de docenten hierop
te professionaliseren. In deze context heeft Didi
samen met Martha Caddell van Edinburgh Napier
University het netwerk Higher Education Research
and Development (HERD) geïnitieerd, waarin collega’s
van alle partners samen onderzoek doen naar de
eigen hogeronderwijspraktijken en collega’s die
samen onderwijs willen ontwikkelen aan elkaar te
verbinden. Daarmee wordt onderwijsinnovatie over de
partnerinstellingen heen realistischer.

“Dr. Didi Griffioen has been a pivotal figure in
enabling the Urban Research and Education
Knowledge Alliance (U!REKA), a consortium of 8
European Universities of Applied Sciences founded
by the AUAS, to reach a new level of innovation
in education and (applied) research. Dr. Griffioen
is leading The Higher Education Research &
Development (HERD) network. […] Established by
Dr. Griffioen during the second U!REKA conference
in Edinburgh in 2017, HERD serves as a gateway
for research, educational development and
innovation. […] Dr. Griffioen is also one of the main
contributors to the proposed U!REKA European
University that aims to build an innovative model
of collaborative learning, teaching and research
to become the university of choice for European
professionals.” Dr. Erik van den Berg, Hoofd
Internationalisatie, Voorzitter commissie van
coördinatoren U!REKA-netwerk, HvA

Een andere vorm waarin collega’s elkaar internationaal
ontmoeten is via The Higher Education Conference
(HEC), dat Didi in 2016 voor het eerst organiseerde
samen met de hoger onderwijsdivisies van EARLI en
EERA – twee vooraanstaande Europese netwerken voor
onderwijsonderzoek. De keynotes werden gesponsord
door nationale organisaties voor hoger onderwijs uit
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Amerika, Duitsland en Nederland. Voor dit congres
kwamen 360 collega’s uit 35 landen naar Amsterdam
om te leren van elkaars hogeronderwijs-onderzoek
en hogeronderwijsinnovaties. In 2019 vond de tweede
editie plaats met naast onderwijsonderzoek, specifieke
aandacht voor Scholarship of Teaching & Learning
(de internationale term voor onderwijsinnovatie).
Naar verwachting zal in het najaar van 2020 de
derde editie plaatsvinden, waarbij toegewerkt wordt
naar intensievere samenwerking met nationale
stakeholders in hogeronderwijs-onderzoek en
hogeronderwijsinnovatie. Via deze congressen
brengt het lectoraat internationale kennis over
hogeronderwijsinnovatie naar Nederland, zodat
het ook toegankelijk is voor collega’s en studenten
die geen mogelijkheid hebben om in andere landen
deel te nemen aan congressen. Opvallend is dat aan
deze congressen collega’s en studenten uit zowel
universiteiten en hogescholen kennis met elkaar
komen delen.
Op kleinschaliger niveau stelt Didi zich op als mentor
van jonge (inter)nationale collega’s die net starten
met hun onderzoek naar onderwijsinnovatie. Dit doet
ze bijvoorbeeld vanuit de jaarlijkse congressen van
de Britse Society for Research into Higher Education
(SRHE), waarvan Didi ook verkozen trustee en lid
van de Governing Council is. Hierbij helpt Didi junior
collega’s zichzelf beter te positioneren in het hoger
onderwijsveld.
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“I first met Didi in 2016 when she led a mentoring
session for early career researchers at the Society
for Research into Higher Education Conference
in Wales. At this very opportune meeting Didi
provided mentoring advice to around 20 early
career researchers from different countries. Her
continuing mentorship and encouragement has
impacted my development and drive to contribute
towards innovating the internationalisation
of higher education through my research and
publications. Didi has amazing leadership,
communication and interpersonal skills - she
has organised networking sessions between her
colleagues in Amsterdam and myself, sometimes
over a meal, but at all times with a profound
appreciation of Didi’s tireless efforts to help us
connect to share and develop our ideas about
innovating higher education and creating
possibilities within and beyond our disciplines.”
Dr. Labake Fakunle, Teaching Fellow, Edinburgh
University, Scotland

Tot slot dragen de vele formele en informele
internationale werkbezoeken aan collega’s elders
en de internationale hogeronderwijs-diners die Didi
organiseert, bij aan een breed en rijk netwerk van
collega’s over de hele wereld. Didi is een graag geziene
gast op Lancaster University, Aalborg University,
Plymouth University, McMaster University, Anton
de Kom University, Leuven-Limburg Community
College, Boras University, Hamburg University,
University of Ottawa en vele andere instituten. De
diners in Newport, Porto en Brussel hebben nieuwe
verbindingen tussen mensen opgeleverd. Dit soort
informele verbindingen bieden een meer structurele
en open kennisuitwisseling in een geografisch breed
verspreid netwerk waar ook andere collega’s en
studenten regelmatig hun voordeel mee doen. Deze
sociale verbindingen zijn essentieel voor duurzame
onderwijsinnovatie. Zie voor een overzicht van de
verbindingen van het lectoraat de afbeelding bij dit
hoofdstuk.

DIDI GRIFFIOEN
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BIJLAGE 1: TESTIMONIALS
Dr. Ann van der Auweraert
Senior beleidsmedewerkers Onderzoek in Onderwijs
Avans Hogeschool, België
I see Didi Griffioen as one of my role models in our work to provide leadership to the further connection of research
and education in our universities. By actively sharing her own knowledge and stimulating others to do the same,
she sets the example in the balance we need between moving and proving, between policy development and
contribution to the research field. She creates networks for knowledge interaction between researchers, policy
officers and students. Examples of these networks are the national network for policy officers research in education
and the networks she has created within her own university. The culture of these networks is inclusive, open and
welcoming to all who are interested, while Didi also makes sure the particular focus of the networks is kept in sight.

Em. prof. dr. Mick Healey
University of Gloucester, Engeland
Didi is one of the most influential innovators in higher education in the Netherlands. She has led the development
of the university-wide strategy to enhance research in education at AUAS, principally through redesigning all
curricula in the 70 bachelor programme to enhance the linkage between research and teaching to provide a range
of opportunities for students to be actively involved in research and inquiry. This has been made possible by the
respect her colleagues have for the quality of her research and that of her group into professional higher education,
and her extensive network of contacts and partners institutionally, nationally and internationally (well-illustrated
by her organisation of two successful international HE conferences); but above all because of her passion, intellect,
and organisational skills to persuade senior management, colleagues and students of the desirability to implement
the innovations. Her contributions to innovation in higher education have been recognised by among other things
her promotion to Professor of Higher Education, Research & Innovation at AUAS; her election to chair of the Higher
Education SIG of the Netherlands Educational Research Association; her appointment as Trustee and Member of
Governing Council of the UK based Society for Research into Higher Education; and her success in becoming the first
Principal Fellow of Advance HE (previously the HE Academy) in the Netherlands.

Frank Posthumus
Opleidingsmanager Toegepaste Psychologie
Hogeschool van Amsterdam
Didi Griffioen heeft ons gestimuleerd om een actuele visie te ontwikkelen op het onderzoekend vermogen van
de professionals die wij opleiden. Daarbij hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van een door haar ontwikkelde
analysetool ‘Onderwijs in Onderzoek’. Met haar theoretische en praktische kennis, haar scherpe analytische blik,
haar enthousiasme en vertrouwen ondersteunt Didi de Hogeschool Hoofddocenten binnen onze opleiding in
de uitwerking van de nieuwe visie naar de inrichting van onze eindfase en het opbouwen van netwerken in de
driehoek onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk.
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Zoë Groenewoud
3de jaars student bacheloropleiding Biologie
Universiteit van Amsterdam
Werken in het lectoraat van de HvA biedt voor mij veel nieuwe inzichten. Ik kan me op deze manier meer verdiepen
in het doen van onderwijsgerelateerd onderzoek, en zeker Didi biedt hiervoor altijd nieuwe kansen. Als iets nog
nieuw en onbekend is, doet zij haar uiterste best om iedereen zich de kennis eigen te laten maken. Dit creëert een
heel fijne werksfeer.

Dr. Erik van den Berg
Hoofd Internationalisatie, Voorzitter commissie van coördinatoren U!REKA-netwerk
Hogeschool van `
Dr. Didi Griffioen has been a pivotal figure in enabling the Urban Research and Education Knowledge Alliance
(U!REKA), a consortium of 8 European Universities of Applied Sciences founded by the AUAS, to reach a new
level of innovation in education and (applied) research. Dr. Griffioen is leading The Higher Education Research &
Development (HERD) network. HERD is a key U!REKA initiative focused on boosting our consortium’s R&D activities
related to generic higher education practices: topics and activities that are part of our institutions beyond those
specifically related to professional training and instruction. Established by Dr. Griffioen during the second U!REKA
conference in Edinburgh in 2017, HERD serves as a gateway for research, educational development and innovation.
Examples of HERD topics include programme-level research, human resources, organisational activities, professional
development and identity building of teaching and non-teaching staff, and institutional strategies to connect
research and education, including ‘models of development at the modern university’. Griffoen is leading the HERD
project on European applied universities: comparing synergies between education and research. Dr. Griffioen is also
one of the main contributors to the proposed U!REKA European University that aims to build an innovative model of
collaborative learning, teaching and research to become the university of choice for European professionals.

Dr. Kitty Kwakman
Lid College van Bestuur
Hogeschool Van Hall Larenstein (en voormalig CvB-lid Hogeschool Zuyd)
Didi is met passie, heel veel inzet en innovatiekracht bezig de verbinding tussen onderzoek en onderwijs te
verstevigen. Dat is een onderwijsinnovatie van jewelste, die zij hogeschoolbreed vorm geeft en waar zij ook andere
hogescholen in binnen- en buitenland mee inspireert. Didi is zelf ook als innovatief te karakteriseren, zowel in haar
denken als handelen zoekt zij steeds nieuwe wegen en mogelijkheden.
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Jolieke Timmermans
2de jaars student Creatieve Media & Design
Hogeschool van Amsterdam
Didi is heel betrokken en gepassioneerd over het innoveren van het onderwijs en dat inspireert mij. Zo zorgt ze
ervoor dat de student een stem krijgt binnen het onderwijsprogramma.
De positieve impact van het betrekken van studenten bij het onderwijs maak ik van dichtbij mee door mijn functie
als student-assistent. Zo ben ik coach bij het Comenius project, een initiatief van Didi, waar ik een team van
studenten, docenten en onderzoekers begeleid bij het herontwerpen van het curriculum. Door mij rol als coach
wordt ik nauw betrokken bij de onderwijsontwikkeling en merk ik dat ik, ook als student, waardevolle feedback
kan geven. Door deze werkwijze ga ik docenten steeds meer als collega’s zien en zij mij ook. Deze manier van
samenwerken was in het begin wat onwennig, maar vaker toegepast moeten worden omdat het tot waardevolle
inzichten en innovaties binnen het onderwijs leidt.
Daarnaast heeft Didi mij benaderd om mee te helpen aan de subsidieaanvraag voor het European Universiteit
project (U!REKA). Zo ben ik twee dagen in Oslo geweest om hier over mee te denken en heb ik het ontwerpteam
nieuwe inzichten kunnen geven. Veel partners waren verrast over onze input en pakte dit serieus op. Dat vond ik
mooi om te zien.
Door deze ervaringen zie ik de HvA minder als school maar als een plek die mijn opvattingen serieus neemt en mij
mogelijkheden biedt om mezelf professioneel te ontwikkelen.

Rose Leighton
Docent Publishing, promovendus
Hogeschool van Amsterdam
Didi Griffioen maakt zich hard voor onderzoek naar hoger beroepsonderwijs – een discipline die in Nederland nog
in de kinderschoenen staat. Zulk onderzoek is belangrijk, want om onderwijs te vernieuwen, is gedegen onderzoek
naar dat onderwijs van groot belang. Als promovendus die door haar wordt begeleid, kan ik stellen dat Didi een
uitstekende begeleider is voor onderzoekers die hun eerste stappen in het veld van onderwijsonderzoek zetten.
Ze enthousiasmeert, stelt kritische vragen, remt af waar nodig, geeft ruimte, ziet mogelijkheden, biedt toegang
tot haar omvangrijke internationale netwerk, en licht haar overwegingen altijd helder toe. Ze denkt in kansen,
mogelijkheden en verbindingen, en juist die houding maakt dat mensen enthousiast worden om hun onderwijs te
gaan innoveren.
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Kris Thienpont
Hoofd Onderzoek en Innovatie, Senior Beleidsadviseur
Artevelde Hogeschool, België
Ik mocht bij verschillende gelegenheden samenwerken met Dr. Didi Griffioen, in het kader van instellingsreviews,
workshops, presentaties, onderzoek. Vaak ging dat over het thema van de verbinding tussen onderwijs en
onderzoek. De constante in deze samenwerking was de onderzoeksgebaseerde insteek van Didi, waarbij
onderwijsinnovatie op diverse vlakken (curriculumvernieuwing, docentenprofessionalisering, integratie met
onderzoek) steeds op emipirische basis werd voorzien van nieuwe inzichten. Ze bekijkt dit niet als een louter
academische benadering van onderwijsvernieuwing, maar ook als inspiratie voor de beroepspraktijk. Didi wordt als
expert internationaal erkend geeft een sterke uitstraling aan het Nederlandse hoger onderwijs en de kennisbijdrage
aldaar aan onderwijsvernieuwing. Heel mooi was ook om te zien hoe ze haar studenten inspireert tot het zelf doen
van onderzoek op dit vlak, en daarmee naar buiten te komen bijvoorbeeld op de Onderwijs Research dagen.

Erik Hof
Onderwijskundig adviseur Faculteit Business en Economie
Hogeschool van Amsterdam
Didi Griffioen: scherp, benaderbaar en gericht op ontwikkeling
De opleiding Finance en Control maakt een spannende en intensieve periode door. Het volledige vierde studiejaar
zal vanaf september 2020 vernieuwd worden. De opleiding neemt afscheid van de traditionele scriptie en stelt de
student in staat om door middel van vier beroepsproducten aan te tonen dat zij beroepsbekwaam zijn. Een goede
ontwikkeling die past bij deze tijd. Ook een ontwikkeling die gepaard gaat met een hoge werkdruk, de verkenning
van nieuwe (onderwijs)terreinen en onzekerheid. Te midden van deze woelige periode vormt het Lectoraat van Didi
Griffioen een baken van rust, kennis en ondersteuning.
Het Lectoraat van Didi Griffioen heeft het mogelijk gemaakt dat de curriculumcommissie van de opleiding Finance
& Control op een directe en zeer pragmatische manier wordt ondersteund door maar liefst twee coaches. Deze
coaches zijn uitvoerig geselecteerd op niet alleen inhoudelijke kennis, maar ook op het vermogen om contact
te maken met mensen en adviezen op een juiste manier over te brengen. Didi heeft in meerdere gesprekken
met de opleiding en de coaches een waardevolle rol gespeeld in onder meer het helder krijgen van de vraag
van de opleiding en de mogelijkheden om vanuit het Lectoraat aan deze vraag te voldoen. Dit waren voor de
curriculumcommissie en voor mij als voorzitter zeer waardevolle gesprekken. Didi stelt zich in dergelijke settings
open en benaderbaar op, is scherp en ad-rem en probeert altijd te zoeken naar wat bindt, in plaats van wat
onderscheid. Dat zijn vaardigheden die in het onderwijsveld zorgen voor niet alleen een prettige gesprekspartner,
maar ook een betrouwbare relatie om echte verandering tot stand te brengen.
Een van coaches is studentcoach. Zij en de docent-coach zijn ‘critical friends’ van de cuco [curriculumcommissie] en de
ontwerpteams. Zij helpen ons met het ontwerp van de beroepsproducten. Didi helpt ons op een directe manier met
onderwijsinnovatie door de coaches beschikbaar te stellen, door interviews te houden met de teamleden van de
cuco en bij te sturen in de ontwikkeling. De innovatieve inzichten zijn met name op het gebied van programmatisch
toetsen en het opstellen en delen van een gemeenschappelijke visie op studiejaar 4.
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Ik ben zeer blij en vereerd om met Didi samen te mogen werken. Ik heb haar leren kennen als iemand met een
groot hart voor onderwijs, de student en als iemand die betekenisvol inhoud geeft aan haar functie als Lector
binnen onze kennisinstelling. Didi is zich bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de Hogeschool
van Amsterdam met zich meedraagt en haar natuurlijke charisma brengt een goede werkrelatie voort die gericht is
op ontwikkeling en groei. Een fijne collega en een bijzondere vrouw.

Rosa Stikkelman
2de jaars student Lerarenopleiding Wiskunde
Hogeschool van Amsterdam
Didi Griffioen en haar lectoraat hebben mij als student-assistent als volwaardig partner opgenomen in het team.
Mijn input en suggesties worden serieus genomen en we bepalen samen hoe mijn eerdere ervaringen en kennis
het beste kunnen worden in gezet. Concrete voorbeelden zijn dat ik bij de Higher Education Conference een
parallelsessie heb voorgezeten, deel heb genomen aan de U!reka workshop in Oslo en word erkend als coauteur van
onderzoeken waar ik aan meewerk.
Didi Griffioen doet wat ze zelf uitdraagt: studenten betrekken als gelijkwaardige deelnemers binnen het onderwijs.
Dit past ze niet alleen toe binnen haar eigen team, maar implementeert ze ook in alle onderzoeken en projecten die
lopen binnen de Hogeschool van Amsterdam. Daarmee ondersteund ze niet alleen de professionele ontwikkeling
van de stunten binnen het lectoraat maar inspireert ze ook anderen in het hoge onderwijs om studenten als
volwaardige partners te beschouwen bij de ontwikkeling en uitvoering van onderwijs.

Dr. Ana Baptista
Principal Teaching Fellow; Strategic Lead for Medical Education Transformation
Imperial College London, Engeland
I have known Didi Griffioen since 2013. We met through an international network on teaching-research nexus that
Didi was leading at the time. The dynamics created around this network brought together academics from diverse
European countries and was quite proficuous. We were involved in informal gatherings in Portugal and in the UK,
and in more formal discussions particularly through joint symposia 1) at the European Conference on Educational
Research - ECER 2014: Critically examining the relationships between research, teaching and students’ learning in
Higher Education, and 2) at the Annual Research Conference of the Society for Research into Higher Education –
SRHE also in 2014: The production and producers of knowledge and truth in the research-teaching nexus. Didi was
key for enriching and productive collaborations, and always gave her contribution at the highest academic level
through her interesting and innovative presentations.
I considered her role of bringing policy and education together at an institutional level incredibly challenging,
but also valuable and creative. When I was working at Queen Mary University of London, I invited Didi to deliver
a seminar on her experience and role, because of the relevance and transferable lessons that she could give to the
institution where I was working at the time. Her presentation ‘A University-wide strategic approach to develop
research-based and research-content curricula’, in April 2016, was inspiring, and led academic Colleagues and mainly
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Colleagues at management level to consider a strategic approach to a topic that ought to be put at the centre of
the priorities of any Higher Education institution. At the time, Didi also shared how organisational structures at
the University could promote or hinder strategic approaches and sustainable projects. This was crucial for several
conversations that were held at the time.
Throughout the years, I got to know Didi’s ethical and creative stance towards all pieces of work she has been
involved. She has always approached teaching, learning, research, evaluation and policy from an innovative
perspective. I think this is how her international Colleagues also recognise Didi’s work and personality.

Chevy van Dorresteijn
Research-masterstudent Child Development & Education
Universiteit van Amsterdam
Door het lectoraat van Didi ben ik in staat om al tijdens mijn studie hands-on onderzoekservaring op te doen.
Didi is daarbij een zeer fijne begeleider, mentor, baas, gesprekspartner, collega etc. Ik gebruik deze woorden niet
lichtzinnig, want het verbaast me iedere keer weer hoe ze haast achteloos de balletjes in de lucht houdt met al die
verschillende petten op

Dr. Labake Fakunle
Teaching Fellow
Edinburgh University, Scotland
It is a privilege to write about how Professor Didi Griffioen has impacted my professional development in higher
education. I first met Didi in 2016 when she organised and led a mentoring session for early career researchers at
the Society for Research into Higher Education Conference in Wales. At this very opportune meeting Didi provided
mentoring advice to around 20 early career researchers from different countries. Her continuing mentorship and
encouragement has impacted my development and drive to contribute towards innovating the internationalisation
of higher education through my research and publications. Didi has amazing leadership, communication and
interpersonal skills - she has organised networking sessions between her colleagues in Amsterdam and myself,
sometimes over a meal, but at all times with a profound appreciation of Didi’s tireless efforts to help us connect to
share and develop our ideas about innovating higher education and creating possibilities within and beyond our
disciplines.

31

VOORDRACHT LECTOR VAN HET JAAR VERKIEZING 2020

Arjen van den Akker
Cluster manager Finance & Accounting
Hogeschool van Amsterdam
Didi haar specifieke benadering van toegepast onderzoek inspireert collega’s om aan de slag te gaan in de driehoek
onderwijs, onderzoek en werkveld. Didi geeft inzicht in de complexiteit die het doen van onderzoek in de driehoek
onderzoek onderwijs en werkveld voor doet. Zij stimuleert om die zoektocht aan te gaan en focust daarbij
op het leerproces voor alle betrokken om uiteindelijk te komen tot een verdieping van het onderzoeksproces
voor alle betrokkenen. Dat inspireert en vormt een uitdagende basis om te komen tot innovatieve stappen in
curriculumontwikkeling in het Hoger Onderwijs en het vormen van learning communities.

Dr. Colin Montpetit
Assistant Professor, Department of Biology
University of Ottawa, Canada
I primarily engage in scholarly activities that are dedicated to advancing the quality of undergraduate (biology)
education through peer-mentoring, professional development, and educational research through undergraduate
student-faculty research collaboration. Having met and seen Didi present her work at the Society of Teaching
and Learning in Higher Education at the University of Sherbrook (Quebec, Canada), her work on “factors that
influence student attitudes towards research and usage in their future professional careers” has led me to similarly
investigate how research is integrated in science curricula at research intensive institutions, the impact it has on
student attitudes towards research, and factors that influences them. Inasmuch, Didi’s work and my interactions
with her has (1) motivated my learning for survey design and their analysis (professional development), (2) led me
to create a new branch to my research program to support student-faculty research collaborations to study research
integration in science curricula (educational research), (3) to share the results of the projects with the Department to
promote reflections of pedagogical practices and curriculum design (peer-mentoring), and (4) helped me inform the
use of research integration as part of my Blended Learning teaching and learning practices used my undergraduate
courses.

Monique Bak
Docent-onderzoeker Oefentherapie
Hogeschool van Amsterdam
Met Didi heb ik kennis gemaakt in het kader van de pilot waaraan de opleiding Oefentherapie heeft
deelgenomen in het kader van curriculumherontwerp. Didi heeft als adviseur en coach ons team geholpen om
het curriculumherontwerp van een blok van het tweede jaar vorm te geven. Waarmee meer aandacht is voor
‘onderzoek’ in onderwijs, studentbetrokkenheid alsook ‘waarin 3 leerlijnen meer zouden samenkomen’. Daarbij
heeft Didi in deze ontwerpfase ook de curriculumcommissie ondersteund in het bepalen van de visie en de scope
van het project.
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Juist de kritische, analytische blik, het vertrouwen in ons en haar duidelijkheid heeft ons als curriculumcommissie
alsook als ontwerpteam verder geholpen. Daarbij reikte ze ook een mooi didactisch spinnenweb van den Akker aan
als handvat om de cc doorontwikkeling aan op te hangen. Juist het duidelijk met elkaar bepalen van een visie en
kaders heeft ons scherp gesteld. Ook heeft ze doen inzien dat ‘de docent-onderzoeker’ in zijn rol als onderzoeker
een groter podium mag krijgen binnen het herontwerpen van onderwijs.
Ons als ontwerpteam binnen Oefentherapie heeft het ook opgeleverd dat we ipv onbewust bekwaam, bewuster
bekwaam aan het (her)ontwikkelen van onderwijs zijn

Prof. dr. Hans van Hout
Em. hoogleraar Onderwijskunde Hoger Onderwijs
Universiteit van Amsterdam
Dr. Didi Griffioen heeft verschillende keren als onderwijskundig expert op het gebied van integratie van onderzoek
in het onderwijs een presentatie verzorgd voor de leergang Onderwijskundig Leiderschap, zowel bij Hogeschool
Windesheim als bij de UvA. De deelnemers en ik als begeleider van de leergang waren alle keren zonder
uitzondering zeer positief over haar bijdrage.
Daarnaast is zij bijzonder actief in organisaties van onderwijsonderzoekers van het hoger onderwijs, zowel
nationaal als internationaal. Ik ken haar als een zeer deskundig, gedegen en gedreven onderzoeker op het gebied
van de onderwijskunde van het hoger onderwijs. Erkenning daarvan door de uitverkiezing tot lector van het jaar bij
de HvA lijkt mij zeer terecht.

Ellen Sinke
Docent Social Work
Hogeschool van Amsterdam
In 2017 heb ik Didi gevraagd of zij iets kon betekenen voor de opzet van een visie over onderzoekend vermogen van
de CMV-professional. Zij heeft daarop intensief meegewerkt aan het ontwerpen en begeleiden van een workshop
voor CMV-alumni, -docenten en studenten. De onderdelen die zij voor de workshop ontwierp waren vruchtbaar
omdat deze een creatieve uitwisseling stimuleerden die tegelijkertijd tot een concrete aanwijzingen leidden. Deze
aanwijzingen zijn meegenomen bij het vormgeven van onderzoek binnen de de opleiding Social Work.

Ria Bollen
Beleidsadviseur Onderzoek & Innovatie
Vlaamse Hogeschoolraad (Vlhora)
In 2015 a new strategic plan was implemented in The University College Leuven Limburg. One of the strategic goals
was to enhance research in education. For the development of the strategic plan UCLL appealed to the knowledge
and experience of Didi Griffioen. Didi had inspired UCLL through her publications on this subject. She advised on
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the working method to develop a plan of approach so that research and development would be more connected
with the teaching assignments of the university college. The application of advices of the committee of (inter)
national experts Didi was part of has led to UCLL playing a pioneering role in Flanders in the cooperation between
education and research. UCLL has now structurally anchored this operation. During the policy days this topic will
be discussed each time on the agenda. Since then Didi has provided workshops during these policy days to the
excitement of the participants. Additionally, Didi was asked to advice on the quality assurance structure as part of
the institutional review in 2017. UCLL chose the topic “collaboration between education and research” as central
topic for the external review. The audit committee praised UCLL for its approach and for the impact on the student,
the teacher and the curriculum. Didi Griffioen has set up a national network called Research in Education. All
universities of applied sciences in the Netherlands and UCLL join this learning network. The setup of the sessions are
interactive. The participants inspire each other through good examples and also develop policy advice. So Didi plays
an important role in the professionalization of our academic staff and our organization.
Didi also personally inspired me. She has given me many opportunities to learn about this theme. The collaboration
with Didi has enriched my own professionalization. I now distribute the acquired knowledge in my own
organization and I inform other knowledge institutions.
Thanks to Didi Griffioen, UCLL now has a policy framework on the cooperation between education and research.
This framework has been implemented, which means that all research projects involve education through students
or teachers and that the project results are included in the curriculum. UCLL is grateful to Didi Griffioen for sharing
her knowledge and experience through her publications, her learning interventions and her advisory role in the
area of policy and strategy.

Dr. Martha Cadell
Director Learning & Teaching Academy
Heriot-Watt University, Scotland
I have worked with Dr Griffioen over the past 2 years in two key areas (i) developing a pan-European pedagogic
research and development network and (ii) as a colleague engaging in the higher education and pedagogic research
community. I have benefited from Didi’s advice and support across a broad range of areas, from her knowledge
of and creative engagement with pedagogic practice through to facilitating strategic institutional collaboration
in higher education research and development. I have also seen how her leadership has directly contributed to an
enhanced student learning experience within her own institution and how her work has impacted on the thinking
and development of activity in institutions and in pedagogic work more broadly.
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Dr. Se-sergio Baldew
Universitair Hoofddocent Fysiotherapie
Anton de Kom University, Suriname
Ik ben, tijdens een luchtig gesprek met Didi, geprikkeld om mijn zelfbeeld van docent te herzien. Dankzij Didi zie
ik mezelf nu meer als de persoon die student meer ondersteunt in zijn/haar proces van zelfontwikkeling in plaats
van enkel de kennisoverdrager. Daarnaast heeft zij mij geprikkeld om de gedachte van “ student als partner” niet
meer los te laten en die gedachte verder te ontwikkelen. Zij heeft mij ook de spiegel voorgehouden om een kijkje te
nemen in de toekomst. Hiermee heeft zij mij geïnspireerd mijn loopbaan als onderzoeker aan de universiteit weer
eens goed onder de loep te nemen en vooral te kijken naar de mogelijkheden. Zelfs tijdens een luchtig gesprek is
Didi aan het prikkelen tot zelfreflectie en aan het inspireren.

Dr. Gerda Visser-Wijnveen
Kwaliteitszorgmanager
Anton de Kom Universiteit, Suriname
Al vele jaren werk ik samen met Didi Griffioen op het gebied van het integreren van onderzoek in het onderwijs.
Een belangrijke mijlpaal was het boek ‘Integratie van onderzoek in het Onderwijs. Effectieve inbedding van
onderzoek in curricula’, waar Didi één van de editors en schrijvers van is, waarin Nederlandse en Vlaamse
onderzoekers het onderzoek naar de verwevenheid van onderzoek en onderwijs toegankelijk wilden maken voor
docenten in het hoger onderwijs.
Didi Griffioen is momenteel als projectleider vanuit de Hogeschool van Amsterdam betrokken bij het Twinningproject ‘DocentProfessionalisering Onderzoek’ op de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Binnen
dit project is gezamenlijk een traject ontwikkeld om 40 docenten te professionaliseren op het gebied van
onderzoek; ook worden trainers getraind om het traject in de toekomst voort te blijven zetten. De module over
onderzoeksintegratie in het onderwijs is recent door Didi op zeer kundige wijze verzorgd, waarbij zij moeiteloos de
groep weet in te schatten en het proces de juiste kant op weet te sturen. De deelnemers gingen vol nieuwe ideeën
over hoe zij onderzoek een plek in hun onderwijs kunnen geven naar huis en zullen dat de komende maanden in de
praktijk gaan brengen. Als projectleider denkt Didi mee over de grote lijnen van het traject. Zij weet door kritische
vragen gecombineerd met het schetsen van vergezichten en het meedenken over de stappen op weg daarnaar toe
docenten en stafleden in beweging te krijgen.

Gerlof Donga
Docent-onderzoeker ICT
Hogeschool van Amsterdam
Ik ondersteun het initiatief om Didi Griffioen voor te dragen als Lector van het jaar van harte. Ik ervaar Didi als een
bevlogen persoon die onderzoek in en van ons onderwijs scherp in het vizier heeft. Zowel bij smaakmakers als bij
kennisdelers weet zij de aandacht te vragen voor onderwijs innovaties zowel binnen als buiten de HvA. Als docent/
onderzoeker met soms ook les of andere taken kan ik niet altijd deelnemen aan de bijeenkomsten, maar als ik de
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kans heb grijp ik hem met beide handen. Want ik doe er inspiratie en ideeen op voor mijn eigen onderwijspraktijk.
In het onderwijs zijn er veel mythes die door haar lectoraat en onderzoek zichtbaar gemaakt kunnen worden.
Dat doet zij op een eigen wijze door het gesprek met collega’s binnen de HvA mogelijk te maken en volgens mij
is dat een van de taken van een lector. Bijeenkomsten zoals met Mick Healey, ‘Students as partners’ en met Adam
Finkelstein over ‘ Innovative spaces for Education and Research’ zijn mij bijgebleven als enkele smaakmakers waar
we eigenlijk nog meer mee zouden moeten en kunnen doen. En ook kennisdelers met onderwerpen als ‘Learning
about Learning Communities’ en ‘Curriculum ontwerp’ zijn de moeite waard om over te reflecteren. En ik denk dat
de inbreng van Didi dit proces binnen de HvA heeft versneld.

Marije van Meegen
Promovendus
Universiteit Utrecht
Dankzij Didi Griffioen heb ik als studentassistent en later als junior onderzoeker ervaring op kunnen doen met
praktijkgericht onderzoek en kwalitatieve onderzoeksvaardigheden, dit heeft mijn vaardigheden als onderzoeker
verrijkt. Daarnaast heeft het werken bij het strategisch programma en lectoraat mij inzicht gegeven in hoe
wetenschappelijk onderzoek relevant kan zijn voor de praktijk en visa versa. Momenteel werk ik aan mijn
promotieonderzoek bij de Universiteit Utrecht, waar de ervaring die ik bij het strategisch programma en lectoraat
heb opgedaan zeker van pas komt.

Geertje Hulzebos
Masterstudent Onderwijswetenschappen
Universiteit van Amsterdam
Ik heb Didi leren kennen als iemand die enorm gepassioneerd is over het onderwijs. In mijn tijd als student-assistent
bij OiO heeft zij mij geïnspireerd om mij in te (blijven) zetten voor het innoveren en verbeteren van onderwijs. Het
heeft er mede toe geleid dat ik een stage ben gestart bij de Onderwijsinspectie en nu Onderwijswetenschappen
studeer. Ik heb mijn contact met Didi altijd als zeer waardevol ervaren.

Eldrid Bringmann
Directeur beleidsafdeling Onderwijs en Onderzoek
Hogeschool van Amsterdam
Didi Griffioen draagt als bevlogen lector HERI (Higher Education and Research Innovation) en programmaleider
Onderzoek in Onderwijs in belangrijke mate bij aan de verdere integratie van onderzoek in de curricula van de
Hogeschool van Amsterdam. Met de vele kennisdelers en smaakmakers (activiteiten gericht op kennisontwikkeling
en -deling) heeft zij honderden medewerkers bereikt en samen met hen op onnavolgbare wijze het collectieve
bewustzijn van de ambities van de HvA met betrekking tot onderzoeksintegratie vergroot. Mede dankzij de inzet
van Didi krijgt de ontwikkeling van de HvA tot kennisinstelling - waarin onderzoek, onderwijs en de beroepspraktijk
verbonden zijn - daadwerkelijk vorm en betekenis.
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Kenmerkend voor Didi’s aanpak is dat ze gebruik maakt van een breed scala aan middelen om haar doel te bereiken:
website, teamontwikkeling en ondersteuning docententeams, scholing / netwerkvorming, monitoring, lectoraat,
verbinden, publiceren. Zo bereikt Didi met haar inspirerende gedachtegoed een grote en diverse doelgroep in de
HvA, inclusief studenten.
Didi speelt als lector een sleutelrol in de realisering van de visie en ambitie van de HvA studenten op te leiden
tot vakbekwame professionals die zich bewust zijn van de constant veranderende wereld om hen heen en die in
staat zijn hun vakkennis op peil te houden en hun handelen aan te passen aan nieuwe kennis en veranderende
inzichten. Dit betekent dat de aankomend professionals in hun beroep een onderzoekende houding hebben en
(handelingsgerichte) keuzes kunnen maken die gebaseerd zijn op actuele, (internationale) wetenschappelijke kennis
en inzichten. Kennis, inzicht en vaardigheden uit praktijkgericht onderzoek zijn hierbij onontbeerlijk, evenals een
functionele organisatiecultuur en –structuur gericht op onderzoek in onderwijs.
Dat Didi hierin een inspirerende visie heeft en een belangrijke speler is in de discours setting op de verbinding
tussen onderwijs en onderzoek, blijkt ook uit de talloze ‘invited lectures’ en werkbezoeken die zij geeft en aflegt
bij de internationale partners van de HvA, waaronder het Europese U!REKA-netwerk. Dit uit zich onder meer in veel
verzoeken om bij te dragen aan scholings- en beleidsdagen. Zo draagt zij ook bij aan een sterke profilering van de
Nederlandse hbo-sector.

Dr. Joep Holten
Docentopleider Teaching & Learning
Hogeschool Utrecht
Bij de Hogeschool Utrecht verzorg ik de module ‘Onderwijs Ontwerpen’ voor zowel beginnende als gevorderde
docenten. Een thema dat hierbij vaak terugkomt is de positie van praktijkgericht onderzoek in het curriculum.
In deze situaties bespreek ik onderdelen van de lectorale rede van Didi. Dit omdat dit helpt om een omgeving te
creëren waarin er vrij kan worden gedacht over wat ‘kan’ en ‘mag’. Dat is eigenlijk altijd meer dan dat de collega’s
bij aanvang denken. In de lectorale rede zitten daarvoor enkele mooie passages die ook los van elkaar kunnen
worden ingezet om collega’s op een hoger abstractieniveau na te laten denken over de relatie tussen bijvoorbeeld
onderzoek en een professionele houding. De toon van de lectorale rede roept bij collega’s nieuwsgierigheid op. In
sommige passages herken je wat je altijd al wel impliciet dacht en in andere passages zitten juist weer onderdelen
die je uitdagen om verder na te denken.
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BIJLAGE 2: PUBLICATIES
Hieronder worden de relevante publicaties van Didi over de Hogeschool van Amsterdam, de Nederlandse context en
internationale context op een rij gezet.
Over de Hogeschool van Amsterdam
Griffioen, D.M.E. (2019). Higher Education’s Responsibility for Balanced Professionalism. Inaugural Lecture.
Amsterdam: Amsterdam University of Applied Sciences.
Griffioen, D.M.E. (2019). Disciplinary Differences in Students’ Experienced Research Involvement: Study Years and
Disciplines Compared. Journal of Further and Higher Education. 1-13.
Griffioen, D.M.E., Doppenberg, J.J., & Oostdam, R.J. (2017). Organisational influence on lecturers’ perceptions and
behaviour towards change in education. Studies in Higher Education.
Pullen, A.G.Δ, Griffioen, D.M.E.Δ, Schoonenboom, J.I., Koning, B., & Beishuizen, J.J. (2017). Does excellence matter?
The influence of potential for excellence on students’ motivation for specific collaborative tasks. Studies in
Higher Education.
Van Tholy, R. & D.M.E. Griffioen (2017). Professionaliseringswensen op onderzoek van docenten in het HBO.
Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 35(2), 55-69.
Griffioen, D.M.E. (2016). Ontwerpcriteria voor honours onderzocht: Een inleiding op het themanummer. Tijdschrift
voor Hoger Onderwijs 34(3), 2-8.
Doppenberg, J.J., Griffioen, D.M.E. & Oostdam, R.J. (2016). Een taxonomie van excellentieprogramma’s voor het
hoger beroepsonderwijs. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 34(3), 51-57.
Enthoven, M, Oostdam, R.J., Devilee, B. Winter, E. Doppenberg, J.J., & Griffioen, D.M.E. (2016). De betekenis van
een hogeschoolbrede visie op excellentie voor de ontwikkeling van faculteitsspecifieke honoursprogramma’s.
Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 34(3), 22-40.
Griffioen, D.M.E. & Wortman, O. (2013). Een hogeschool breed model voor onderzoeksvaardigheden bij studenten.
Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 31(1&2), 16-31.
Boerma, J.K. & Griffioen, D.M.E. (2013). Onderzoeksvaardigheid bij docenten in het HBO. Het perspectief van de
leidinggevende. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 31(1&2), 59-72.
Wiegert, O., De Vries-Kempes, Thomas, M, Van Hijfte, J, & Griffioen, D.M.E. (2017). De Stand van Zaken Onderwijs in
de HvA. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.
Griffioen, D.M.E., Doppenberg, J.J., Enthoven, M. & Oostdam, R.J. (2016). Ontwerp, gebruik en acceptatie
van excellentie in de Hogeschool van Amsterdam. Een evaluatie van excellentieprogramma’s onder Sirius.
Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.
Over de Nederlandse context
Griffioen, D.M.E. (2018). Building Research Capacity in New Universities at Times of Academic Drift: Lecturers
Professional Profiles. Higher Education Policy.
Griffioen, D.M.E. (2018). The Influence of Undergraduate Students’ Research Attitudes on their Intentions for
Research Usage in their Future Professional Practice. Innovation in Education and Teaching International.
Griffioen, D.M.E., Doppenberg, J.J., & Oostdam, R.J. (2017). Are More Able Students in Higher Education Less Easy to
Satisfy? Higher Education.
Griffioen, D.M.E. & U. de Jong (2017). The Influence of Direct Executive Managers on Lecturer’s Perceptions on New
Organisational Aims in Times of Academic Drift. International Journal of Leadership in Education.
Griffioen, D.M.E., U. de Jong (2015). Implementing Research in Higher Professional Education: Factors that Influence
Lecturers’ Perceptions. Educational Management Administration and Leadership. 43(3), 626-645.
Griffioen, D.M.E., & U. de Jong (2015). Mapping Dutch Higher Education Lecturers’ Discourse at Times of Academic
Drift. Scottish Journal of Arts, Social Sciences, and Scientific Studies, 81-94.
Griffioen, D.M.E. & U. de Jong (2013). Research self-efficacy of lecturers in non-university Higher Education.
Innovation in Education and Teaching International 50(1), 25-37.

38

DIDI GRIFFIOEN

Griffioen, D.M.E. (2013). Research in Higher Professional Education; A Staff Perspective, Amsterdam: University of
Amsterdam (PhD thesis).
Griffioen, D.M.E. & U. de Jong (2013). Academic Drift in Dutch Non-University Higher Education Evaluated: A Staff
Perspective. Higher Education Policy 26, 173-191.
Griffioen, D.M.E. & Lopes de Leao Laguna, L. (2017). ‘Research-On-The-Job’. Een pilot project voor
professionalisering van docenten op onderzoek. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 35(2), 70-85.
Griffioen, D.M.E., Roosenboom, B.H.W, & De Jong, U. (2017). Opvattingen over ‘Goed Onderzoek’ van Docenten in
het Hoger Onderwijs. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 35(2), 9-24.
Griffioen, D.M.E. (2017). Onderzoek in Onderwijs: Docenten als essentiële schakel in een complexe transformatie.
Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 35(2), 2-8.
Griffioen, D.M.E., Engelbert, R.R.H., Linden, W. van der, & Boerma, J.K. (2013). Het overbruggen van het gat tussen
onderzoek en onderwijs in het Hbo. Drie praktijken in een conceptueel raamwerk. Tijdschrift voor Hoger
Onderwijs 31(1&2), 32-44.
Griffioen, D.M.E. & U. de Jong (2010). Opvattingen van docenten en niet-docenten over onderzoek in het HBO.
Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 28(2), 83-95.
Griffioen, D.M.E. (2019). Promoveren in het Nederlandse binair stelsel. Practicus of Academicus. TH&MA Hoger
Onderwijs (5), 58-63.
Griffioen, D.M.E. (2017). Onderzoek is onderdeel van professioneel handelen. Op zoek naar handvatten. TH&MA
Hoger Onderwijs (5), 90-97.
Griffioen, D.M.E., Tankink, T., & Van der Auweraert, A. (2017). Data voor de Monitoring van Onderzoek in
Onderwijs. De krachten bundelen voor meer gezamenlijke kennis. TH&MA Hoger Onderwijs (3), 68-73.
Griffioen, D.M.E. (2016). Nieuwsgierige professionals opleiden. Een serieuze uitdaging voor de ontwerpers van het
curriculum. TH&MA Hoger Onderwijs (1), 26-31.
Griffioen, D.M.E. (2013). Onderzoek in universiteit en hoger beroepsonderwijs: niet in de wortels, in: Griffioen,
Visser-Wijnveen & Willems (eds.) ‘Integratie van onderzoek in het onderwijs. Effectieve inbedding van onderzoek
in hoger onderwijs curricula’, Groningen: Noordhoff Uitgevers, pp 11-30.
Griffioen, D.M.E. (2013). Integrale aanpak van de integratie van onderzoek in het onderwijs, in: Griffioen, VisserWijnveen & Willems (eds.) Integratie van onderzoek in het onderwijs. Effectieve inbedding van onderzoek in
hoger onderwijs curricula, Groningen: Noordhoff Uitgevers, pp 125-150.
Verbree, M. & Griffioen, D.M.E. (2013) Opinie: Vrouwelijke academici: Ga mannelijk netwerken met vrouwelijke
charme. TH&MA Hoger Onderwijs, (5), 29-30.
Van der Sanden ‘Universiteiten moeten dialoog met Hogeschool opzoeken’. Interview met Didi Griffioen,
gepubliceerd in Het Parool op 10 juni en in Folia Web op 17 juni 2013.
Griffioen, D.M.E. (2011). Onderzoek in het Hoger Beroepsonderwijs: opleiden tot ‘Professional Scholar’. TH&MA
Hoger Onderwijs, (3), 52-56.
Boei, F. & D.M.E. Griffioen (2011). Promoveren in het Hoger Beroepsonderwijs: een verkenning. Onderzoek van
Onderwijs. Vakblad voor docenten in het Hoger Onderwijs. Maastricht, 4-9.
Griffioen, D.M.E. & F. Boei (2010). Promoveren in het Hoger Beroepsonderwijs: een stand van zaken. TH&MA, 4-9.
Griffioen, D.M.E. & U. de Jong (2009). De onderzoeksvaardigheid van medewerkers van Nederlandse Instellingen
voor HBO. Onderzoek van Onderwijs. Vakblad voor docenten in het hoger onderwijs. Maastricht, 49-54.
Over de internationale context
Griffioen, D.M.E. (forthcoming). Ambition and Desire as Strategy: The connection between Research, Education and
Professional Practice in an Applied Higher Education Institute. In: I. Huet & L-J Reynolds. Excellence in Teaching
and Learning in Higher Education: institutional Policies and Practices in Europe. Coimbra: Coimbra University Press.
Griffioen, D.M.E. (2020). A Questionnaire to Compare Lecturers’ and Students’ Higher Education Research
Integration Experiences. Teaching in Higher Education.

39

VOORDRACHT LECTOR VAN HET JAAR VERKIEZING 2020

Griffioen, D.M.E., Groen, A. & Nak, J. (2019). The Integration of Research in the Higher Education Curriculum: A
Systematic Review. Higher Education eJournal of Learning & Teaching.
Terlouw, C., Pool, E., van der, Griffioen, D.M.E. (2013). Onderzoek in het hbo onderwijsprogramma in het kader van
internationale ontwikkelingen. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 31(1&2), 3-15.
Griffioen, D.M.E., Ashwin, P. & Scholkmann, A. (submitted). Who is responsible for ensuring that Society has the
professionals that it needs? Differences in the policy directions of three European countries.

40

DIDI GRIFFIOEN

BIJLAGE 3: MASTERCLASSES, WORKSHOPS
EN KEYNOTES
2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

Masterclass To educate professionals for a knowledge society; what does it take? Aeres UAS Dronten
Workshop The connection between research and education in a business faculty. AUAS Faculty of
Business.
Lezing ‘Your research in higher education change’, Hoger Onderwijs track Interuniversitair Centrum
Onderwijs.
Lezing ‘Docentcompetenties holistischer beschouwd’, Landelijk overleg beleidsmakers onderzoek in
onderwijs.
Masterclass ‘Professionals opleiden voor de kennismaatschappij. Wat leren we aan’, Windesheim UAS,
Zwolle.
Masterclass ‘Organisational choices for research in the curriculum. A strategy for change’. Breda UAS,
Breda.
Masterclass ‘Systematisch verbinden onderwijs-onderzoek voor innovatie van professioneel handelen’
Trainingsreeks Onderwijskundig Leiderschap, Hogeschool Windesheim, Dalfsen.
Masterclass ‘Onderzoek in Curriculum: Beroepsgericht Ontwerpen’, hogeschool beleidsdag UCLL, Leuven.
Masterclass ‘Kiezen voor Onderzoek in Curriculum; Strategie voor Verandering’ Kwaliteitsnetwerk UCLL
Leuven.
Research seminar ‘Educating professionals for the knowledge society: Notions of research-based
knowledge & professional knowledge’, Lancaster University, Juli 2017.
Research seminar ‘Strategic Programme Research into Teaching’, Centre for the Professions, Oslo &
Akershus University, Juni 2017.
Research seminar ‘The connection of research and teaching in Higher Education:
A comparative study between The Netherlands, Germany and England’, Lancaster University, England.
Masterclass ‘Integraal kiezen voor onderzoekend vermogen’ Trainingsreeks Onderwijskundig Leiderschap
Hogeschool Windesheim, Dalfsen.
Seminar ‘Students’ Motivational Change during Collaborative Tasks. The influence of cognitive ability,
personality, and learning environment’, Hamburg University, Duitsland.
Masterclass voor beleidsmakers ‘To educate research-able professionals’, Hogeschool Rotterdam.
Workshopleider ‘To implement research to enrich undergraduate education’,
Onderwijsconferentie Hogeschool van Amsterdam.
Keynote ‘Een integrale keuze voor onderzoeksvaardigheid ‘, FACTA, Amersfoort.
Keynote ‘Van onderzoeksvaardigheid naar het opleidern van professionals voor de 21e eeuw’; Noordhoff
Studiedag, Amersfoort.
Keynote ‘Het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheid: een integrale aanpak’, jaarlijks congres van het
Instituut voor Sociale Beroepen, Katholieke Hogeschool Leuven, België.
Keynote ‘Onderzoek in het hoger beroepsonderwijs, een docentperspectief’, Lectorendiner,
Hanzehogeschool Groningen.
Lezing ‘Measuring research-teaching-nexus’, voor de Vlaamse Bologna experts, gefinancierd door de
Europese Commissie, KU Leuven, België.
Lezing ‘Studenten betrekken bij onderzoek in het hoger beroepsonderwijs’ Hogeschool Rotterdam.
Lezing ‘Een/één model voor onderzoekscompetenties in de curricula’, symposium voor de vergelijking van
beleid in het hbo, Hogeschool van Amsterdam
Workshopleider ‘Onderzoek in curruricula: Een/één model voor alle opleidingen?’, jaarlijks congres van de
Vereniging Hogescholen, Bussum.
Keynote ‘Waarom onderzoek en onderwijs verbinden?’, jaarlijks congres FOO masterprogramma’s, HvA.
Workshopleiden ‘Vinden docenten zichzelf onderzoeksvaardig?’, Jaarlijks onderwijscongres, Hogeschool
Zuyd.
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BIJLAGE 4: ACADEMIC SERVICE
Langlopend
2018 - heden Trustee & Lid Governing Council van de Britse Society for Research into Higher Education.
2012 - heden Coördinator & Initiator van U!REKA Themanetwerk ‘Higher Education Research & Development’
(HERD).
2017 - heden Voorzitter divisie Hoger Onderwijs & lid algemeen bestuur Vereniging voor Onderwijs Research.
2014 - heden Coördinator & initiator landelijk netwerk beleidsmakers ‘Onderzoek in Onderwijs’
2015 - 2018
Extern examinator Masterprogramma Leren & Innoveren, Hogeschool Inholland
2013 - 2016
Initiator & coördinator internationaal netwerk ‘Research-Teaching-Nexus’; 50+ onderzoekers, 11 EU
landen.
2010 - 2013
Initiator & coördinator Nederlands-Vlaams netwerk onderzoekers ‘Verbinden Onderwijs-Onderzoek’
2013 - heden Initiator Hoger Onderwijs Diners in Heerlen, Nijmegen, Leiden, Brussel, Newport, Groningen en
Porto (met 25-50 deelnemers).
Kortlopend
2020

2019
2018

2017

2016

2014 -2016
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Lid klankbordgroep Commissie Macrodoelmatigheid namens het Comenius Netwerk, i.o.v. OCW
Voorzitter accreditatiecommissie toets nieuwe opleiding, Nederlandse, Engelstalige masteropleiding,
i.o.v. NVAO.
Lid reviewcommissie Comenius Leadership Fellowship, Nationaal Regieorgaan Onderwijsnderzoek /
OCW.
Reviewer Comenius Leadership Fellowships – Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek / OCW
Lid voorbereidingsteam congres Onderzoek in Professionele Masters, o.a. namens Vereniging
Hogescholen
Lid werkroep professionele masterstandaard, Vereniging Hogescholen.
Genodigde discussiesessie OCW ‘De waarde van wetenschap’, onderdeel van de 50
vertegenwoordigers, Nemo Amsterdam 1 oktober.
Lid kerngroep ontwikkeling platform hoger onderwijs, Nationaal Regieorgaan
Onderzoek, diverse sessies.
Reviewer Senior Comenius Fellowships – Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek / OCW
Reviewer Annual Research Awards – Society for Research into Higher Education, UK
Organisator & dagvoorzitter ‘Smaakmaker XXL’: Evidence-based perspectives to research integration,
4 internationale keynotes, 100 HvA deelnemers, Hogeschool van Amsterdam
Organisator VOR-HO symposium ‘Research Skills Development’, John Willison van Adelaide
University, HvA.
Organisator VOR-HO symposium ‘Developing theories through your research’, Paul Ashwin van
Lancaster University, Universiteit Leiden.
Lid van raad ter voorbereiding van de Instellingsaudit (ITK), Artevelde Hogeschool, Gent, België.
Co-organisator interactieve bijeenkomst met beleidsmakers van OC&W en Hoger Onderwijs
onderzoekers.
Lid Expert team visitatie ‘De integratie van onderwijs, onderzoek en dienstverlening, UCLL, België.
Organisator symposium ‘Students-as-Partners in Education and Research’, met prof. dr. Bruce
MacFarlane, Southampton University, UK, dr. Beth Marquis, McMaster University Canada en prof. dr.
Mick Healey, UK.
Organisator symposium ‘Connecting research and education in curricula’, met dr. Dilly Fung,
University College London, UK, dr. Rebecca Turner, Plymouth University, UK en prof. dr. Mick Healey,
UK.
Lid expertgroep ‘Research in Undergraduate Curricula’ Hogeschool Saxion.
Lid extern begeleidingsteam promovenda Wendy Schouteden, KU Leuven, België.

DIDI GRIFFIOEN

2015
2014
2013

2012

Lid visitatiecommissie onderzoek Lectoraat ‘Het professionaliseren van het onderwijs’, Hogeschool
Zuyd.
Review coördinator ‘Hoger Onderwijs’, Onderwijs Research Dagen, Groningen.
Organisator VOR symposium ‘To Integrate Education and Research: Policy, Research and Practice’ bij
het bezoek van prof. dr. Mick Healey aan ICLON, Universiteit Leiden.
Review voorzitter thema ‘Postdoctorale Onderzoekers’, the Honours Conference, Hogeschool
Rotterdam & Sirius/VOR-HO.
Initiator en organisator symposium ‘Hogeschoolbeleid voor Onderzoek in Onderwijs’, uitwisselen van
beleid tussen vijf hogescholen, Amsterdam.
Review voorzitter thema ‘Connecting to the Real World: Professional Excellence, Excellent
Performance in the Work Field’, Honours Conference, Hanzehogeschool & SIRIUS/VOR-HO,
Groningen.

Reviewer journals Higher Education; Studies in Higher Education; Journal for Higher Education; Educational
Management, Administration & Leadership; Higher Education; Innovation in Education & Teaching International;
Scandinavian Journal for Educational Research; Journal for Applied Research in Higher Education; Higher Education
Policy; Cambridge Journal of Education; Tijdschrift voor Hoger Onderwijs.
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BIJLAGE 5: PRESENTATIES OP WETENSCHAPPELIJKE CONGRESSEN
Paperpresentaties
Griffioen, D.M.E., Day, I.N.Z. & A. Bringhuijsen ‘The Knowledge, Action & Identity Project. A Research Design to
Understand the Transformation of Students in Higher Professional Education’. SRHE 2019.
Day, I.N.Z. & Griffioen, D.M.E. ‘The Changing Rationales for Implementing Research into the Curriculum at a
University of Applied Sciences’. ECER 2019.
Van Meegen, M.M.E, Pareja Roblin, N. & Griffioen, D.M.E. ‘Onderzoeksvaardigheden in de leerdoelen van het hoger
beroepsonderwijs’. ORD 2019.
Daas, S. & Griffioen, D.M.E. ‘De integratie van onderzoek in het hbo: een longitudinale analyse van vacatureteksten’.
ORD 2019.
Day, I.N.Z. & Griffioen, D.M.E. ‘De visie van hbo-opleidingen voor integratie van onderzoek in het onderwijs’. ORD
2019.
Van Meegen, M.M.E, Pareja Roblin, N. & Griffioen, D.M.E. ‘(Her)Ontwerpen van geïntegreerde curricula: Een
interactief proces tussen docenten, studenten en onderzoekers’ (poster). ORD 2019.
Wellner, H., Daas, S. & Griffioen, D.M.E. ‘Leren van congresbezoek door junior en senior bezoekers’ (poster). ORD
2019.
Griffioen, D.M.E. ‘Attitudes and/or Experiences? Undergraduate Students’ and Lecturers’ Experienced Research
Integration in Higher Education. SRHE 2018.
Griffioen, D.M.E. ‘The Influence of Undergraduate Students’ Research Attitudes on their Intentions for Resarch
Usage in Future Professional Practice’. STLHE 2018.
Griffioen, D.M.E. ‘Strategizing Beyond Educational Inadequacy in Connecting Research and Teaching: An
Institutional Approach’. CUR 2018.
Griffioen, D.M.E. ‘Are students of some disciplines more involved than others? Disciplinary Differences in
Experienced Research Integration in Higher Education’. SRHE 2017.
Griffioen, D.M.E., Scholkmann, A. & Ashwin, P. ‘National policies ensure the education of knowledgeable
professionals: a comparative study.’ SRHE 2017.
Griffioen, D.M.E., Scholkmann, A. & Ashwin, P. ‘Connecting Research and Teaching. Comparing the Strategies of
German, Dutch, and English Governments to Educate Knowledgeable Professionals through Higher Education’.
UCL 2017.
Kesselaar, C., Kok, M. & Griffioen, D.M.E. ‘Research-Ability as Curriculum Goals in Vocational Bachelor Programmes’.
UCL 2017.
Griffioen, D.M.E., Doppenberg, J.J. & Oostdam, R.J. De acceptatie van Honours door Docenten in het Hoger
Onderwijs. ORD 2016.
Griffioen, D.M.E., Doppenberg, J.J. & Oostdam, R.J. ‘Differences between Students’ Perception on Education:
Comparing Honour and Regular Students at a Dutch University of Applied Sciences’. SRHE 2015.
Griffioen, D.M.E., Pullen, A.G., Schoonenboom, J.I., de Koning, B.B., & Beishuizen, J.J. ‘Students’ Motivation in
Longitudinal Perspective: The influence of Potential, Personality and Learning context’. SRHE 2015.
Pullen, A.G., Griffioen, D.M.E. & Schoonenboom, J.I. ‘Are Excellent Students Willing to Cooperate?’ paper at the
Newer Researchers Conference of the SRHE, Newport, UK, December 2013. SRHE 2013.
Pullen, A.G., Griffioen, D.M.E. & Schoonenboom, J.I. ‘Are Excellent Students Willing to Cooperate? A Model for
Empirical Research’. HC 2013.
Griffioen, D.M.E., & De Jong, U. ‘Higher Education Lecturers’ Criteria for ‘Good Research’. ECER 2013.
Griffioen, D.M.E. & De Jong, U. ‘Docenten in hoger beroepsonderwijs en universiteit over ‘onderzoek’: een discours
analyse’. ORD 2013.
Griffioen, D.M.E. & De Jong, U. ‘Academic Drift in Non-University Higher Education Evaluated: A Staff Perspective’.
SRHE 2012.
Griffioen, D.M.E. ‘From training ‘professionals’ towards educating ‘professional scholars’. SRHE 2011.
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collaboration in higher education: The influence of cognitive ability, personality, and learning environment. HEC
2016.
Doppenberg, J., Griffioen, D.M.E., & Oostdam, R. A typology of developed and implemented honours programs in
Dutch higher education. HEC 2016.
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Griffioen, D.M.E., Doppenberg, J., Devilee, B., Winter, E., Enthoven, M., & Oostdam, R. Verschillen in perceptie op de
opleiding tussen honours- en reguliere studenten in het hoger beroepsonderwijs. ORD 2015.
Pullen, A.G., Griffioen, D.M.E., Schoonenboom, J.I., Koning, B., & Beishuizen, J.J. Ervaren studenten met
verschillende excellentieprofielen de leeromgeving tijdens het samenwerken anders? ORD 2015.
Doppenberg, J., Griffioen, D.M.E., & Oostdam, R. De vormgeving van excellentieonderwijs door docenten in het
hoger beroepsonderwijs. ORD 2015.
Griffioen, D.M.E. Conceptions of Truth in Higher Education: A Pillar of Research-Teaching Nexus. SRHE 2014.
Lopes, L. & Griffioen, D.M.E. ‘Research on the job’: Practise-Based Research to Professionalize Lecturers’. ECER 2014.
Pullen, A.G., Griffioen, D.M.E., Schoonenboom, J.I., Beishuizen, J.J. ‘Talents in Postsecondary Students and
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Griffioen, D.M.E., Roosenboom, B.H.W., & De Jong, U. ‘Criteria van Goed Onderzoek van docenten in HBO en
Universiteit’. ORD 2014.
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Griffioen, D.M.E., Roosenboom, B.H.W. & De Jong, U. ‘Higher Education Lecturers’ Criteria for ‘Good Research’. EAIR
2013.
Griffioen, D.M.E. & De Jong, U. ‘The Research Discourse of Lecturers in Higher Education’. ECER 2012.

45

VOORDRACHT LECTOR VAN HET JAAR VERKIEZING 2020
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DIDI GRIFFIOEN

BIJLAGE 6: OVERZICHT ACTIVITEITEN
STRATEGISCH PROGRAMMA OIO
Overzicht van aantallen deelnemers en deelnemende faculteiten aan de Kennisdelers (KD) en Smaakmakers (SM)
georganiseerd door lectoraat HERI
Faculteiten waarvan deelnemers aanwezig
Bijeenkomst

Aantal deelnemers

FMR

FBSV

FT

FOO

FDMCI

FBE

140519 – KD Onderzoek in HvA

31

V

V

V

V

V

V

160620 – KD Instrument OiO

28

V

V

V

V

161010 – KD Rol HD’s

19

V

161212 – SM Kritisch denken

30

V

170124 – KD Visie/verbinding

21

V

V

V

FG
V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V
V

V

170321 – SM Spinnenwebmodel

32

V

171109 – SM XXL evidence

67

V

V

V

180217 – KD Kwaliteitskaders

62

V

V

V

180418 – SM Collaboration

20

V

V

V

181009 – KD Living labs

63

V

V

V

190350 – KD Curr. ontwikkeling

22

V

V

V

V

V

190514 – KD Talentverbinding*

20

V

V

V

V

V

190924 – SM Innovative spaces*

25

V

V

V

191030 – SM Confusion/Silence

20

V

V

V

200228 – KD Learning communities

55

V

V

V

V
V

V

V

V

V

V

V

V

V

* Deelnemers van buiten de HvA waren aanwezig, maar zij worden niet meegeteld in dit overzicht.
SM = Smaakmaker; KD = Kennisdeler; FMR= Fac. Maatschappij & Recht; FBSV = Fac. Bewegen, Sport & Voeding;
FT = Fac. Techniek; FOO = Fac. Onderwijs & Opvoeding; FDMCI = Fac. Digitale Media, Creatie & Informatie;
FBE = Fac. Business & Economie; FG = Fac. Gezondheid.
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