
Landelijk integraal 
onderzoeksondersteuningmodel 
voor hogescholen



Het uitgangspunt voor het Landelijk Integraal Onderzoekondersteuningsmodel zijn de 
stappen die een onderzoeker doorloopt tijdens een onderzoeksproject, de verschillende 
fasen in het onderzoeksproces. Het model biedt per fase inzicht in welke expertises van 
onderzoeksondersteuning nodig zijn en ook welke tooling daarbij nodig is. Omdat iedere 
hogeschool weer anders is georganiseerd, noemen we nadrukkelijk alleen de benodigde 
expertises en tooling, en niet de benodigde rollen, functies, organisatorische eenheden en 
specifieke applicaties.

Het model biedt hogescholen ook handvatten om de implementatie en exploitatie van 
onderzoekondersteuning in te bedden in de eigen organisatie. Daarnaast helpt het model om de 
eigen organisatie te spiegelen en te inventariseren waar (door)ontwikkeling is gewenst.

Omdat de onderzoeksketen niet los staat van de context waarin praktijkgericht onderzoek 
gebeurt, hebben we ook in beeld gebracht welke externe netwerken er zijn, waar 
professionalisering en beleid op nodig is en wat de drivers zijn om onderzoeksondersteuning op 
hogescholen goed op orde te hebben.

Het Landelijk Integraal Onderzoekondersteuningsmodel 
(LIOM) is bedoeld als referentie onderzoeksketen op 
hogescholen. Dit model is opgesteld door zes hogescholen 
in de werkgroep Support vanuit de Versterkingsagenda 
Praktijkgericht Onderzoek 2019-2020.
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Landelijk integraal 
onderzoeksondersteuning 
model voor hogescholen

drivers beleid
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Eisen financiers
 - SIA  - ZonMW
 - NWO  - H2020

professionalisering 

onderzoeksondersteuning

datastewardship

datacarpentry

Open Science

netwerkvorming - 
tweedelijnssupport

Vereniging Hogescholen 
 - bestuurscommissie Onderzoek

Coördinerend SURF Contactpersonen Hbo (CSC-Hbo)
 - Versterkingsagenda Praktijkgericht Onderzoek

Landelijk Coördinatiepunt Research datamanagement (LCRDM)
 - adviesgroep
 - taakgroepen

Support4research

Samenwerkende Hogeschool Bibliotheken (SHB)
 - werkgroep Onderzoeksondersteuning

Netwerk Auteursrechten Informatiepunt (NAI-Hbo)

Hogescholen Onderzoeksnetwerk (HON)

Hbo Kennisinfrastructuur (HKI)
 - adviescommissie
 - gebruikersoverleg

Nationaal Platform Open Science (NPOS)
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 - projectgroepen

Nationaal Platform Praktijkgericht Onderzoek (NPPO)
 - strategische raad
 - stuurgroep
 - projectgroepen denktank

Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT

externe netwerken
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Meer informatie? Neem contact op met judith.pijnacker@surf.nl

6 januari 2020

SURF is een coöperatieve vereniging van Nederlandse 
onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Binnen SURF 
werken universiteiten, hogescholen, mbo-instellingen, 
umc’s en onderzoeksinstellingen samen om de best 
mogelijke digitale diensten in te kopen of te ontwikkelen 
en om kennisdeling te stimuleren door steeds te blijven 
innoveren.


