
Programmaplan Onderzoek in Onderwijs – tussenrapportage najaar 2016 

 
De doelstelling en opzet van het programma Onderzoek in Onderwijs is ongewijzigd. Ter informatie eerst de 
doelstellingen en inbedding van het programma zoals al eerder beschreven was, waarna de voortgang per deelproject 
beschreven wordt. 

 
1. Inleiding 

 
De HvA heeft zichzelf een aantal strategische doelen gesteld. Deze zijn verwoord in het Instellingsplan 2015-2020 
(IP) en in de Strategische Nota Onderzoek. Om het bereiken van de geformuleerde doelstellingen te ondersteunen zijn 
de onderdelen die samenhangen onder het thema ‘Onderzoek in Onderwijs’ (OiO) samengenomen in het Programma 
OiO. Dit programma biedt de mogelijkheid de werkwijze van individuele opleidingsteams te ondersteunen, de 
opgedane ervaringen en conclusies HvA breed te delen, en op HvA niveau een aanvullende focus te hebben voor 
randvoorwaardelijke aspecten die het werk van de opleidingsteams belemmeren of stimuleren. Op deze manier kan 
een efficiëntere inzet van inspanningen en middelen gerealiseerd worden. 

De HvA leidt professionals op bachelor-niveau en master-niveau die zich bewust zijn van de constant veranderende 
wereld om hen heen, 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 ze in hun beroep (handelingsgerichte) keuzes kunnen maken die 
gebaseerd zijn op actuele, (internationale) wetenschappelijke kennis en inzichten.  

Dit vraagt van de HvA opleidingen dat ze de toekomstige professionals toerust met kennis, inzicht, vaardigheden en 
attitude, gerelateerd aan het beroep, die leiden tot het gewenste professionele gedrag. Kennis, inzicht en vaardigheden 
uit praktijkgericht onderzoek zijn hierbij onontbeerlijk, evenals een functionele organisatiecultuur en –structuur 
gericht op OiO. 

2. Portefeuillehouder: Jean Tillie 
 
3. Doelstelling:  
 
Het programma Onderzoek in Onderwijs beoogt de realisatie van de twee onderstaande doelstellingen uit het 
instellingsplan te ondersteunen en te stimuleren. 
 
Doelstellingen uit het Instellingsplan: 
 

1. Elke opleiding heeft een gefundeerde visie op onderzoek in beroep en opleiding. 2017 
2. De HvA biedt uitdagende bachelor-opleidingen met een herkenbare leerlijn onderzoek en 

integrale aandacht voor evidence-based handelen. 
2020 

 
Uitgangspunt hierbij is dat de (heroverwogen) opleidingen voor het goed opleiden van studenten een verbinding van 
onderwijs en onderzoek in het curriculum, in het werk van docenten en lectoren, en in de organisatiestructuur tussen 
kenniscentrum en opleiding nodig hebben. De mate waarin en de manier waarop zal in co-creatie met de brede HvA 
nader gedefinieerd worden. 
 
De vorm en inhoud van elk van deze verbindingen zal gedurende de uitvoering van het programma (2015-2020) nader 
gespecificeerd worden door een combinatie van cumuleren van kennis en ervaring uit de eigen organisatie (docenten, 
opleidingen en lectoren) en kennis en ervaring elders opgedaan. Deze cumulatie zal gaan over de genoemde kennis en 
ervaring van docenten, maar uitvoering en betekenisgeving zal waar mogelijk ook samen met hen gerealiseerd worden. 
Daarmee is er sprake van kennisvermeerdering én kennisdeling ten bate van de opleidingen. Hieruit volgen de 
volgende twee doelstellingen voor het programma OiO: 
 

1. De HvA als geheel heeft een gefundeerde visie op onderzoek in beroep en opleiding, inclusief 
de disciplinaire spreiding daarin tussen de opleidingen 

2017-
2018 
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2. De HvA als geheel heeft de kenmerken van uitdagende bachelor-opleidingen met een 
herkenbare leerlijn onderzoek en integrale aandacht voor evidence-based handelen nader 
gedefinieerd en toegepast, inclusief de disciplinaire spreiding daarin tussen de opleidingen 

2020 

 
Tweede uitgangspunt is dat de docentteams in de opleidingen deze realisatie mogelijk moeten maken. Hiermee is de 
activiteit van het programma OiO gericht op het betrekken, ondersteunen en helpen ontwikkelen van de expertise van 
de docentteams op het onderwerp OiO. Het werken met de docentteams is het belangrijkste middel in dit programma 
om de doelstellingen van zowel het instellingsplan als dit programma te kunnen realiseren. Aanname is dat een 
betrokkenheid van docentteams (docenten, hoofddocenten, opleidingsmanagers, maar ook lectoren) bij dit programma 
de realisatie van de IP doelstelling mede mogelijk maakt. Het programma OiO geeft vorm aan activiteiten die 
kennisdeling tussen en kennisvermeerdering binnen de docentteams op OiO mogelijk maakt, zoals kennisdelers, 
smaakmakers, cursorisch aanbod en een digitale omgeving. Deze activiteiten worden voorbereid en uitgevoerd door 
het betreffende deelproject, steeds in co-creatie met een wisselend samengesteld uitvoeringsteam. Daarmee heeft het 
programma OiO de volgende (mediërende) doelstellingen: 
 

3. Een steeds groter aantal docenten en docentteams zullen participeren in de genoemde 
activiteiten van het programma OiO. 

2015-
2020 

4. Een aantoonbare groei in activiteit (onder docenten & in docentteams) op OiO is te zien in de 
brede HvA. 

2015-
2020 

 
Doelstellingen 1 en 2 resulteren in een product, doelstellingen 3 en 4 zullen jaarlijks gemonitord worden. 
 
4.  Programma-organisatie: 
In de afgelopen periode is het programma Onderzoek in Onderwijs nader uitgewerkt  in samenspraak met een HvA-
breed team, bestaande uit:  
 

• Jean Tillie (programma eigenaar) 
• Didi Griffioen (programma leider) 
• Margo van Hartingsveldt (FG, lector en opleidingsmanager) 
• Frits Rovers (FOO, opleidingsmanager), vervanger: Alessandra Corda (FOO) 
• Hafid Ballafkih (FBE, docent) 
• Eric de Wilde (FT)  heeft ander werk en zal in overleg met Gerard van Haarlem vervangen worden 
• Wilfred Diekmann (FMR)  gaat met pensioen en wordt vervangen 
• Frank Posthumus (FMR) 
• Lenno Munnikes (FBSV) 
• Eelco Brancart (FDMCI) 
• Margreet Schriemer (senior-beleidsmedewerker P&O)  
• Peter Dekker (HvA academie) 
• Margo van Rotterdam (beleidsadviseur O2│K&A) 
• Dymph van Outersterp (teamleider onderzoek O2, projectleider)  
• Eldrid Bringmann (directeur O2) 
• Harrie van der Meer (Bibliotheek) 

 
Stand van zaken november 2016 
In navolging van de goedkeuring door de Klankbordgroep van het concept-programmaplan waaronder de opzet in vijf 
projecten, wordt dit plan inmiddels uitgevoerd volgens de bijbehorende planning (zie bijlage). Hierna wordt per 
deelproject de voortgang en de uitdagingen beschreven. 

Project 0: vormgeving en sturing programma 

Jean Tillie en Didi Griffioen zijn midden in de rondgang langs alle FMT’s. Het ontvangst is zeer welkom en de 
discussie steeds rijk en zinnig. Het geeft perspectieven op de details van het programma in het algemeen en de invulling 
van het instrument in het bijzonder. Ook zorgt het voor meer verzoeken voor ondersteuning van opleidingsteams. De 
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beperkingen in de agenda’s van Tillie en de FMT’s zorgen ervoor dat dit traject t/m februari zal duren, maar dat lijkt 
geen beperking te geven op de rest van het programma. 

Voor zomer 2016 is er met de portefeuillehouders van de programma’s Masters, Financiering Onderzoek en 
Professionalisering afstemming geweest over de demarcatie van de programma’s. Het programma OiO is sindsdien 
betrokken bij de inhoudelijke discussie over Financiering Onderzoek en zal hier een deel van de Klankbordsessie met 
hoofddocenten in januari aan wijden. Met het programma Professionalisering is inmiddels (via de afdeling HR, de 
programmaleider is inmiddels vertrokken) een gesprek gestart over hoe de discussie over docentcompetenties m.b.t. 
OiO te starten in de brede organisatie. Aanleiding is een analyse van vacatureteksten in het Hbo, uitgevoerd door 
programma OiO. Tot slot is er nauwere samenwerking ontstaan tussen de programma’s Robuust & Studeerbaar 
(R&S), Flexibilisering, Bijzondere programma’s, en OiO. Al deze programma’s raken aan curriculumontwikkeling. 
Er wordt door de programmaleiders gekeken waar en hoe deze programma’s elkaar versterken en wat de risico’s zijn. 
Er wordt een HvA-netwerk curriculumontwikkeling gestart ten bate van de brede HvA. In deze activiteiten nemen 
R&S en Flexibilisering het voortouw. 

Een uitdaging in de aansturing van het programma vormt de Klankbordgroep zelf. Elk lid van deze groep is zeer bereid 
input te geven op de gang van zaken, maar de agenda’s laten de bijeenkomsten niet voldoende toe. In overleg met de 
leden wordt gezocht naar een nieuwe vorm. 

 

Project 1: Instrument en kennisomgeving 

Een student is ingehuurd om het digitale instrument en de digitale kennisomgeving OiO te bouwen. Dit loopt 
voorspoedig maar is ook een zoektocht. De basis van het ontwerp is gelegd middels een groot aantal sessies in de 
afgelopen periode (zie vorige rapportage). Daarbinnen blijkt elk volgend gesprek nieuwe mogelijkheden en 
detaillering voor kennisomgeving en instrument op te leveren. Er is een concept-werkwijze ontwikkeld om dit 
voortschrijdend inzicht een plek te geven. Verder worden 2-3 HvA collega’s betrokken voor een meer systematisch 
ontwerpoverleg. Docenten die in ieder geval zullen mee-ontwikkelen zijn: 
 
Fenna van Nes, hoofddocent bij Ergotherapie (FG)  
Jenny ter Horst, docent bij MIC-CO (FDMCI). 
  
Het verder vullen van de tool wordt vooral logistiek werk, maar zal al snel arbeidsintensief zijn. Zo veel als mogelijk 
zal dit door de gebruikers zelf gebeuren (daar wordt het systeem op ingericht), maar naar verwachting is er aanvullend 
logistieke ondersteuning bij nodig. 
 
Er is afgestemd met de webbeheerder van HvA-Communicatie of en hoe deze omgeving uiteindelijk binnen de digitale 
HvA-omgeving terecht kan komen. De conclusie was daarover positief. Een meer technisch vervolgoverleg met ICTS 
wordt voor januari gepland. 

De verwachting is dat de beta-versie van instrument en kennisomgeving kort na het kerstreces online zal kunnen. De 
verwachting is ook dat de verdere invulling zich (verschillend per fase) zal vervolgen tot het einde van het programma 
in 2020. 

In overleg met FMR Communicatie wordt de A-Z lijst voor de tussenliggende periode wat uitgebreider ingevuld. De 
basis voor de structurele communicatie is inmiddels afgesproken. De uitvoering ligt wel bij de programmaleider, een 
risico hierbij is de beperkte tijd. Mogelijk is een andere werkverdeling beter. 

 

Project 2: Werkwijze docentteams 

In het werken met docentteams zijn inmiddels 4 opleidingen betrokken van 4 faculteiten. OiO is benaderd door twee 
andere opleidingen van weer andere faculteiten (OiO doelstelling 3). Al deze vier opleidingen hebben 
ondersteuningsvragen die gericht zijn op visieontwikkeling en de vertaling van de visie naar het curriculum. Hiervoor 

3 
 



is een workshop visieontwikkeling ontwikkeld die ook twee maal is uitgevoerd en in de komende periode nogmaals 
uitgevoerd zal worden. De onderwijskundigen uit de faculteit worden zo veel mogelijk hierbij betrokken, ook omdat 
zij de opleidingen ondersteunen bij het neerslaan van de ontwikkelde ideeën.  

De nieuwe vragen zijn meer gericht op curriculumontwerp / curriculumbalans resp. samenwerking opleiding-
kenniscentrum. Ook hier zullen workshops / werkwijzen ter ondersteuning voor ontwikkeld worden.  

Een uitdaging in dit project wordt de overgang van de pilotfase van elk type workshop naar het aanbod / de uitvoering 
op grotere schaal. Een mogelijkheid hiervoor is het inzetten van het team van collega’s dat de denkkracht in dit project 
vergroot, bestaande uit: 

Margreet Schriemer, HR 
Margot van Rotterdam, O&O 
Gertjan de Groot, opleiding BE, FBE 
Peter Dekker, HvA Academie 
 
Tegelijk is er geen formatieruimte, zijn de budgetten steeds beperkter en zijn dit soort trajecten al snel intensief en dus 
duur. Dat geldt ook voor het train-de-trainer traject dat hiervoor nodig is. Hier zal een oplossing voor gevonden moeten 
gaan worden. En de praktijk van de workshops moet neergeslagen worden in een lesplan dat per situatie aangepast 
kan worden. 

 

Project 3: Scholing en netwerkvorming 

De netwerkvorming binnen het programma OiO blijkt de aanjaagfunctie te krijgen die bedoeld was; er ontstaat een 
dialoog over OiO ook over opleidingen heen en (hoofd)docenten weten elkaar steeds beter te vinden. In de eerste 
klankbordbijeenkomst (oktober 2016) zijn 10 posters (van 15 deelnemers) van verschillende opleidingen besproken 
over het proces OiO in de opleiding en de rol van de hoofddocent. Op 1/12 volgt de volgende Smaakmaker over 
Kritisch Denken en OiO onder leiding van dr. An Verburgh van UCLL Leuven, België. 

Er is steeds een vaste kern van deelnemers aan de sessies, terwijl elke bijeenkomst ook meerdere nieuwe gezichten 
oplevert. Er wordt dus in totaal een steeds groter HvA publiek bereikt (OiO doelstelling 3). Het is gebleken dat 
deelnamekosten tegen de verwachting in beperkend werken voor deelname aan de Smaakmakers. Bij navraag blijken 
collega’s het lastig te vinden budget te vragen voor deelname, ondanks de gealloceerde budgetten voor 
professionalisering. De voorziene bezuinigen zullen dit naar verwachting versterken. De sessie op 1/12 is gratis voor 
de deelnemers en ondanks de drukke periode lopen de inschrijvingen goed. Hopelijk biedt het budget voor OiO in 
2017 de mogelijkheid deze sessies gratis toegankelijk te maken, waardoor de deelnamespreiding nog groter kan 
worden. Docenten worden actief uitgenodigd om deze sessies in co-creatie vorm te geven. De groep voorbereiders is 
nog klein (één collega van FOO) maar heeft potentieel. Tegelijk moet e.e.a. ook functioneel blijven. 

De scholing op OiO en onderzoek is opgezet onder coördinatie van de HvA Academie. Het aanbod is gericht op 
verschillende doelgroepen en vormen: trainingen voor docenten en docent-onderzoekers, maatwerktrainingen voor 
docententeams, trainingen voor promovendi, teamconsultancy, coaching voor promovendi. Inhoudelijk is het aanbod 
op te delen in Onderzoek doen, en in Onderzoek in onderwijs. Dit aanbod staat in detail beschreven op de dlwo van 
de HvA Academie. Het is in deze vorm sinds de start van het cursusjaar 2016/2017 beschikbaar. In het vorige 
cursusjaar was een minder uitvoering aanbod beschikbaar. Het huidige aanbod is gepresenteerd in verschillende 
gremia om het aanbod zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoefte: de programmagroep, de onderzoeksraad, 
een gecombineerde bijeenkomst van de onderwijs- en onderzoeksraad, en het platform van coördinatoren 
kenniscentra. Verder hebben medewerkers van de HvA Academie bezoeken afgelegd aan de coördinatoren van elk 
kenniscentra om feedback te ontvangen.  

Ondanks dat er relatief gezien veel PR aan is gewijd, valt het gebruik van dit scholingsprogramma niet mee. Een aantal 
trainingen is niet door gegaan door te weinig deelnemers (Effectief zoeken op internet en in databanken, 
Presentatievaardigheden voor onderzoekers en promovendi, Projectmatig werken voor onderzoekers en promovendi, 
Analytic storytelling,). Een training die wel doorging: Onderzoeksaanvragen schrijven. Verder zijn er 3 aanvragen 
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ontvangen van HvA-ers die zich willen oriënteren op een promotietraject. En er zijn drie aanvragen ontvangen voor 
een teamconsultancy. Deze zijn ondergebracht bij project 2.  

Ook enkele HvA relevante netwerken worden uitgevoerd onder regie van de HvA Academie. Dat gaat met name om 
het netwerk Docenten onderzoeksmethoden dat ca. 2 maal per jaar bij elkaar komt. Op 23 november is er een 
bijeenkomst over het toetsingskader voor onderzoekend vermogen van het netwerk methodedocenten onderzoek, 
hierin worden praktijken uitgewisseld. Dit is samen met deelnemers voorbereid. Hiernaast is er – op papier –het 
netwerk HOR, wat staat voor HvA-oriënted research. Na twee startbijeenkomsten bleek er onvoldoende draagvlak te 
zijn voor continuering. De oorzaak lijkt omdat er geen basis voor (nieuw) gezamenlijk onderzoek is. Er is inmiddels 
een initiatief om docenten die een onderwijskundige master volgen of hebben gevolgd op te starten. Daarbij is het 
streven de oud-HOR-deelnemers hierbij aan te laten sluiten. Tot slot is er het netwerk Promovendi dat feitelijk op 
eigen benen staat, zij het nog wat wankel: het netwerk is nu bezig de weg omhoog te vinden. 

Naast het HvA netwerk is het programma OiO een landelijk netwerk OiO gestart. Hiervan zijn inmiddels 2 
bijeenkomsten geweest met elk 16-20 collega’s van even zoveel hogescholen. Ook Vlaamse collega’s zijn hierin 
geïnteresseerd en wat meer op afstand (soms via Skype) betrokken. De derde bijeenkomst is in januari 2017 in Utrecht. 
De sessies kenmerken zich als werksessies waarin praktijken uitgewisseld worden en steeds meer met elkaar 
meegewerkt/gedacht wordt. Het enthousiasme en de energie is erg groot. Daarnaast wordt er vanuit dit programma 
een presentatie voor het jaarcongres van de VH voorgesteld. 

Het programma OiO initieert en neemt deel aan internationale presentaties om zo praktijken te delen, zoals in 
december 2016 in Newport en in juni 2017 in Londen. Daarnaast wordt er een consortium netwerk OiO gestart vanaf 
de kick-off conferentie op 28-29 november 2016, waarvoor samen met 4 opleidingen van 4 faculteiten een voorstel 
ingediend en geaccepteerd is. In dit voorstel is alle ruimte voor de consortiumpartners om de eigen praktijken te 
presenteren. Jean Tillie en Didi Griffioen zullen in de komende twee jaar alle consortiumpartners bezoeken om zo 
inzicht te krijgen in de verschillende strategische praktijken, deze te verzameld en (waar mogelijk) neergeslagen voor 
bredere verspreiding en samen verder ontwikkelen. Daarnaast zal in het komende jaar nauwer gekeken worden naar 
de strategische praktijken van UCL (UK) en McMaster (Canada), die elk al ong. vijf jaar een vergelijkbaar strategisch 
programma OiO vormgegeven hebben. 

Binnen dit project is er heel veel energie; het vormt de slagader van het programma OiO. Zo veel als mogelijk 
worden de inhoud van de sessies gevangen in foto’s, sheets, etc en via de kennisomgeving gedeeld met een breder 
publiek. Het hoe en wat hiervan is nog wel een zoektocht, ook door de beperkte tijd. 

Verder zijn er twee uitdagingen: ten eerste de werkverdeling tussen team OiO en de HvA Academie. Hiervoor is in 
januari 2017 een afstemmingsgesprek gepland met Sharon van Embden, Jean Tillie, Peter Dekker en Didi Griffioen. 
Een tweede uitdaging vormt de samenhang en balans tussen de verschillende sessies / netwerken. Het is niet altijd 
herkenbaar dat deze activiteiten bij elkaar horen en op hoofdlijnen hetzelfde nastreven. Ook de inhoudelijke 
afstemming is niet altijd gelukt. Nagegaan zal worden hoe en wat te verbeteren. Hiertoe is de bereidheid zeker 
aanwezig. 

 

Project 4: Evaluatie en Kennisvermeerdering 

Dit project verloopt conform de planning. De analyse naar ‘standaard 1’ (visie OiO) zal in december in Newport 
gepresenteerd worden en in januari als kort rapport op de HvA site geplaatst worden. Deze analyse levert ook de eerste 
aanzet van OiO doelstelling 1, nu eerst nog vooral gericht op het werk van de individuele docentteams. 

De monitoring OiO is in concept klaar en wordt voor de kerst onder de deelnemers van OiO activiteiten uitgevoerd 
worden. Dit vormt onderdeel van de nulmeting voor OiO doelstelling 3. Voor deze meting was een andere survey 
tool nodig dan direct beschikbaar, maar die is inmiddels gevonden. Het zelfde geldt voor de tool voor de benodigde 
analyses. Deze metingen zullen jaarlijks uitgevoerd worden om de ontwikkeling te monitoren. 
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De nulmeting curriculum is belangrijk (nulmeting OiO doelstelling 2) maar ook zeer arbeidsintensief. Mogelijk 
worden er nadere keuzes ter afbakening gemaakt. De analyses zullen in januari/februari afgerond worden, waarna het 
rapport geschreven wordt. De nulmeting ‘curricula’ wordt uitgevoerd door:  
Cia Kesselaar van FG Fysiotherapie (0,1 fte vanuit OiO, gefinancierd door FMR; 0,1 fte vanuit Fysiotherapie) 
Marianne Kok van FMR (0,2 fte vanuit FMR als de werkzaamheden dat toelaten) 
van 15/9-1/11 ondersteund door student Harm Hoksbergen (0,5 vanuit UvA, via FMR). 
 
De ronde langs de FMT’s heeft de vraag opgeleverd naar een nulmeting onder studenten naar opvatting over onderzoek 
in beroep en opleiding. Deze wordt in november 2016 uitgevoerd. In lijn met deze meting wordt er in maart/april 2017 
(na de MTM) een vergelijkbare nulmeting onder docenten uitgevoerd. Deze metingen krijgen om het jaar navolging. 
Er gaan stemmen op of er ook een brede meting onder het werkveld zou moeten plaatsvinden. Dat wordt overwogen. 
 
In overleg met HR/programma professionalisering wordt gekeken naar het opleidingsniveau van HvA-docenten en 
eventuele metingen. Ter voorbereiding is er een analyse gemaakt van de vacatures zoals uitgeschreven door Hbo 
instellingen in Nederland (rapport volgt in januari, is ook voorstel voor het VH jaarcongres). In overleg met HR en 
programma Professionalisering wordt gekeken hoe dit als input voor verder discussie over docentprofielen en –
competenties gebruikt kan worden. 

Dit project kent twee uitdagingen: a) de metingen en evaluaties in dit project zijn belangrijk maar omvangrijk. Vooral 
de curriculummeting kost erg veel tijd. Nadere afbakening kan binnen deze meting nodig zijn. b) in de komende 
periode wordt de strategie uitgewerkt voor het benutten van de verzamelde kennis binnen project 2 en project 4. De 
collega’s die meewerken in project 2 denken mee over deze vormgeving. 

  

Project 5: Lectoraat Methodologie 

In het CBO van 8 november 2016 is besloten dat, gezien de financiële positie van de HvA, het lectoraat Methodologie 
de vorm zal krijgen van een persoonlijk lector voor drie dagen per week, waarvoor een kandidaat in beeld is. Binnen 
het lectoraat is er ook plaats voor een senior onderzoeker (voor in ieder geval twee jaar). Deze HvA-brede lector zal 
als ‘uitvalsbasis’ het kenniscentrum van de FMR hebben (Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke 
Innovatie, AKMI). De persoonlijk lector zal direct worden aangestuurd door Jean Tillie. De lector zal in de loop van 
2017 worden aangesteld, waarna ook de senior onderzoeker geworven zal worden. 

 

Begroting 2017 

 Logistieke ondersteuning (0,4 fte, schaal 6, 1 jaar)      €18.000,- 
- Instrument vullen / regie 
- Neerslaan/notuleren van sessies en vergaderingen t.b.v. kennisdeling 
- Dataverzameling onderzoek curriculum & werkveldcommissies 
- Communicatie HvA-breed & bijeenkomsten 

 
Uitvoering smaakmakers & kennisdelers 2017         €2500,- 

- 2x sprekers, reis, verblijf (smaakmakers) 
- 5x zaal, catering, materiaal 

 
Ontwikkelen database instrument project 1           €2000,- 
 
 
Totaal OiO begroting 2017:          €22500,- 
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