
Samen opvoeden

Aanbevolen en aanvullend materiaal

Hans Janssen (red.)

met medewerking van:
Jan Bekker
Geraldien Blokland
Natasja Choinowski
Heleen Driessen
Martha van Endt-Meijling
Marjolein Goderie
Lisa van den Heuvel
Loes Kleerekoper
Léon van Lier
Lisette van der Poel
Le-Xuan Tran
Joris van Veen

bussum 2011

c          u i t g e v e r ij
c o u t i n h o   



© 2011 Uitgeverij Coutinho b.v.
Alle rechten voorbehouden.
Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit 
deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of 
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door foto-
kopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever.
Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op 
grond van artikel 16 h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoe-
dingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, www.repro-
recht.nl). Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers 
en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting 
PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofd-
dorp, http://www.stichting-pro.nl).

Uitgeverij Coutinho
Postbus 333
1400 AH Bussum
info@coutinho.nl
www.coutinho.nl

Noot van de uitgever
Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achterhalen. Personen of 
instanties die aanspraak maken op bepaalde rechten, wordt vriendelijk verzocht contact op te 
nemen met de uitgever.

ISBN 978 90 469 0261 5
NUR 847

Dit aanbevolen en aanvullend materiaal hoort bij Samen opvoeden van Hans Janssen (red.) e.a.

Aanbevolen en aanvullend materiaal bij Samen opvoeden 2/13

www.reprorecht.nl
www.reprorecht.nl
http://www.stichting-pro.nl
mailto:info@coutinho.nl
www.coutinho.nl


 Hoofdstuk 2

• Over Triple P: www.positiefopvoeden.nl en www.triplep-nederland.nl
• Over competentietraining: www.kwaliteitinopvoeden.nl
• Over het Dossier Opvoedingsondersteuning: www.nji.nl
• Over het Centrum voor Jeugd en Gezin: www.samenwerkenvoordejeugd.nl
• Over de verwijsindex risicojeugd: www.samenwerkenvoordejeugd.nl
• Over de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut waar uit- 
 leg met betrekking tot de groepsbijeenkomsten in te vinden is: www.jeugdinterventies.nl
• Over opvoedingsondersteuning voor ouders in Rotterdam: 
 www.rotterdamsoudernetwerk.nl
• Over de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut: 
 www.jeugdinterventies.nl

Hoofdstuk 3

• Over kinderopvang en wettelijke regelingen (ook cijfermatige gegevens): 
 www.netwerkbureaukinderopvang.nl, www.nji.nl en www.rijksoverheid.nl. 
 Voor pedagogische achtergrondinformatie kinderopvang: www.pedagogenplatform.nl en 
 www.pedagogiekontwikkeling.nl
• Over jonge talenten: www.talentenkracht.nl
• Over vve-programma’s, zoals Startblokken: www.jeugdinterventies.nl

Meer informatie over programma’s voor voor- en vroegschoolse 
educatie (vve)

Aanbevolen literatuur 
• [z.n.] [z.j.] Activiteitenboek Uk en Puk (incl. 10 thema’s, observatieformulier en gebruikswij-  
 zer). Tilburg: Zwijssen.
• Janssen-Vos, F. & Pompert, B. (2003). Startblokken van basisontwikkeling. Assen: Van Gorcum.
• Kuyk, J.J. van (2001). Piramide, de methode voor jonge kinderen. Arnhem: Citogroep.
• Meeuwig, M., Schepers, W. & Werf T. van der (2008). Sporen van Reggio. Een introductie in de  
 Sporen-pedagogiek. Amsterdam: swp.
• Weikart, D. & Hohmann, M. (2007). Actief leren. Utrecht: ThiemeMeulenhoff.

Aanbevolen websites
• Over Piramide: www.cito.nl
• Over Kaleidoscoop: www.kaleidoscoop.org 
• Over Puk en Ko: www.pukenko.nl 
• Over Sporen (Reggio Emilia): www.pedagogiekontwikkeling.nl
• Over Startblokken: www.de-activiteit.nl
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• Over onderwijsprojecten in India: www.indianet.nl
• Over de kwalificatieplicht: www.leerplicht.net

Aanbevolen literatuur 
• Blok, H. (2004). Adaptief onderwijs. Betekenis en adaptiviteit. Pedagogische studiën, 1, 5-27.
• Boeckaerts, M. (2002). Motivation to learn. Genève: International Academy of Education. Zie  
 www.ibe.unesco.org. 
• Dulk, C. den & Janssens, M. (2005). Inleiding in zorgverbreding en orthodidactiek. Baarn:   
 HBuitgevers.
• Koops, W., Levering, B. & Winter, M. de (2007). Het kind als spiegel van de beschaving. Een   
 moderne antropologie van het kind. Amsterdam: swp.
• Laban, G. (2002). Pedagogische en didactische begeleiding in het basisonderwijs. Amsterdam:  
 Nelissen.
• Lodewijks-Frencken, E. (2003). De morele opvoeding van het kind. Soest: Nelissen.
• Looy, F. & Houterman, K. (1998). Gezond gedrag in de basisschool. Groningen: Wolters Noord- 
 hoff.
• Lowyck, J. (2000). De onderwijzer als tienkamper. In L. Abicht et al., Herwaardering van de  
 leerkracht (pp. 89-112). Leuven/Leusden: Acco.
• Munnik, C. de & Vreugdenhill, C. (2003). Kennis over onderwijs. Inleiding in praktijk en theorie  
 van het basisonderwijs. Groningen: Wolters Noordhoff.
• Schoonhoven, R. van & F. Studulski (red.) (2009). Vmbo in perspectief. Een overzicht na tien  
 jaar vmbo. Amsterdam: swp.
• Stevens, L. (1997). Over denken en doen. Een pedagogische bijdrage aan adaptief onderwijs.  
 Den Haag: Procesmanagement Primair Onderwijs.
• Vosniadou, S. (2002). How children learn. Genève: International Academy of Education. Zie  
 www.ibe.unesco.org.

Aanbevolen websites
• Over Balans, de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornis- 
 sen bij leren en/of gedrag, waaronder adhd, dyslexie en pdd-nos: www.balansdigitaal.nl.  
• Over de Brede School: www.bredeschool.nl en www.bredeschoolnizw.nl
• Over de Cito-toets: www.cito.nl
• Over de Onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl
• Over de Vreedzame School: www.devreedzameschool.nl
• Over de Vrolijke School: www.devrolijkeschool.nl 
• Over democratisch burgerschap, actief burgerschap en sociale integratie: 
 www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw
• Over gedeeld burgerschap in de multiculturele samenleving door het Instituut voor 
 Multiculturele Ontwikkeling: www.forum.nl/pdf/strategisch.pdf 
• Over het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling: www.slo.nl
• Over (huiselijk) geweld: www.goetfoud.nl en www.huiselijkgeweld.nl
• Over ict in het onderwijs: www.kennisnet.nl
• Over interculturaliseren, actief burgerschap en sociale integratie in het onderwijs: 
 www.tijm.nl  
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• Over kindermishandeling: www.kindermishandeling.nl en www.nji.nl
• Over leerlingen die samen met docenten en onderzoekers onderzoek doen (community of   
 learners): www.aps.nl/apssite/Onderwijssectoren/Projecten/reboundvoorziening
• Over lesgeven aan pubers: www.knaplastig-aps.blogspot.com
• Over onderwijsontwikkeling en advies: www.cps.nl
• Over onderwijsontwikkeling en -professionalisering: www.kpcgroep.nl
• Over opvoeding, onderwijs en jeugdzorg en over ontwikkelingen in de pedagogische 
 wetenschappen: www.pedagogiek.net
• Over de pedagogische opdracht voor de basisschool door het ministerie van oc&w: 
 www.waarden.org
• Over pesten: www.nji.nl/pesten 
• Over rouwverwerking op de basisschool: http://users.bart.nl/~heermans/home.htm 
• Over seksuele diversiteit in het onderwijs: www.tolerantescholen.net 
• Over sociaal-emotionele ontwikkeling in het basisonderwijs: www.sociaalemotioneel.nl

Hoofdstuk 5

• Over de Vreedzame Wijk: www.devreedzamewijk.nl
• Over de projecten van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen: www.nisb.nl
• Over kwesties als schoolconflicten: www.eigen-kracht.nl

Hoofdstuk 9

Brochures
•	 Halt	factsheet	ketenpartners	2009: via www.halt.nl
•	 Jaarbericht	Haltsector	2009: via www.halt.nl

Aanbevolen websites
• Over de William Schrikkergroep: www.williamschrikkergroep.nl
• Over Justitie: www.justitie.nl 
• Over Kansrijk, een justitiële jeugdinrichting op internet: www.dejeugdinrichting.nl
• Over Triple P: www.triplep-nederland.nl
• Voor het bestellen van de Vetverkeerdkrant: www.rijksoverheid.nl 
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 Over de Wet big: www.rijksoverheid.nl

Adressen

 Astma Fonds (binnenkort Longfonds)
 Stationsplein 127
 3818 LE Amersfoort
 Postbus 627
 3800 AP Amersfoort
 (0900) 2272596

 Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland
 Churchilllaan 11 
 Piet van Dommelenhuis, 5e en 6e etage
 Postbus 169
 3500 AD Utrecht
 (030) 2916600

 Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (ccuvn) 
 Houttuinlaan 4b 
 3447 GM Woerden
 (0348) 420780

 Diabetes Vereniging Nederland (dvn)
 Fokkerstraat 17
 3833 LD Leusden
 Postbus 470
 3830 AM Leusden 
 (033) 4630566

 Epilepsie Vereniging Nederland (evn)
 Stationsweg 64
 Postbus 8105
 6710 AC Ede
 (0318) 622772

 Hartstichting
 Bordewijklaan 3
 2591 XR Den Haag 
 Postbus 300 
 2501 CH Den Haag
 (0900) 3000300
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 Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (lvt)
 John F. Kennedylaan 99
 Postbus 100
 3980 CC Bunnik 
 (030) 6563994

 mee Nederland 
 Maliebaan 71f
 3581 CG Utrecht
 (030) 2363707

 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws)
 Parnassusplein 5 
 2511 VX Den Haag
 Postbus 20350 
 2500 EJ Den Haag
 (070) 3407911 

 Nederlands Jeugdinstituut
 Postbus 19221
 3501 DE Utrecht
 (030) 2306344
 
 Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (ncfs)
 Dr. A. Schweitzerweg 3
 3744 MG Baarn
 (035) 6479257

 Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (npcf)
 Postbus 1539
 3500 BM Utrecht
 (030) 2970303

 Nederlandse Stomavereniging (nsv) 
 Bisonstaete
 Bisonspoor 1230
 3605 KZ Maarssen
 (0346) 262286

 Nierpatiënten Vereniging Nederland (nvn)
 Groot Hertoginnelaan 34 
 1405 EE Bussum
 Postbus 284
 1400 AG Bussum
 (035) 6912128
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 Oogfonds 
 Postbus 2086
 3500 GB Utrecht 
 (030) 2545711

 Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (rvz)
 Parnassusplein 5 
 Postbus 19404 
 2500 CK Den Haag
 (070) 3405060

 Reumafonds
 Dr. Jan van Breemenstraat 4
 1056 AB Amsterdam
 Postbus 59091 
 1040 KB Amsterdam
 (020) 5896464

 Stichting CliniClowns Nederland
 Postbus 1565
 3800 BN Amersfoort 
 (0900) 3030300

 Stichting Jongeren en Kanker
 Postbus 8152
 3503 RD Utrecht
 (084) 8675768

 Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (vsop) 
 Koninginelaan 23
 3762 DA Soest
 (035) 6034040

 Vereniging Spierziekten Nederland (vsn) 
 Lt. Gen. van Heutszl aan 6 
 3743 JN Baarn 
 (035) 5480480

 Vereniging van Mensen met Brandwonden
 Postbus 264
 1940 AG Beverwijk
 (0628) 924494
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 Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders (bosk)
 Churchilllaan 11
 3527 GV Utrecht
 Postbus 3359 
 3502 GJ Utrecht
 (030) 2459090

Aanbevolen websites
• Over aangeboren hartafwijking: www.aangeborenhartafwijking.nl
• Over astma: www.astmafonds.nl
• Over brandwonden: www.brandwonden.nl
• Over broertjes en zusjes van chronisch zieke kinderen: www.brussen.be en 
 www.kankerspoken.nl
• Over colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn: www.crohn-colitis.nl 
• Over cystic fibrosis: www.ncfs.nl
• Over de behandeling van chronische voedselweigering bij kinderen: 
 www.voedselweigering.nl
• Over de Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie (npcf): www.npcf.nl 
• Over diabetes: www.dvn.nl
• Over doofblindheid: www.doofblind.nl
• Over epilepsie: www.epilepsie.nl
• Over gezondheidszorg voor kinderen en jongeren: www.jadokterneedokter.nl 
• Over goed, veilig en doelmatig medicijngebruik: www.medicijngebruik.nl
• Over het speciaal onderwijs: http://speciaalonderwijs.kennisnet.nl
• Over jeugdreuma: www.reumafonds.nl
• Over kinderen in het ziekenhuis: www.kindenziekenhuis.nl
• Over kinderen met diabetes: www.sugarkids.nl 
• Over mee Nederland, de vereniging voor ondersteuning voor leven met een beperking: 
 www.mee.nl/nederland
• Over nieraandoeningen: www.nierstichting.nl
• Over voorbehouden handelingen: www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/
 vragen-en-antwoorden/wat-zijn-voorbehouden-handelingen-en-wie-mag-ze-uitvoeren.html
• Over zorg, hulp of financiële steun voor gehandicapten, chronisch zieken en ouderen: 
 www.programmaregelhulp.nl en www.regelhulp.nl 
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Ervaringsverhalen en praktische literatuur
• Berg, I.K. (2005). Ik wil mijn kind niet kwijt. Haarlem: De Toorts. 
• Hubers-Kromhof, H. (2007). Hoera, mijn kind is anders. Huizen: Pica.
• Isarin, J. (2002). De eigen ander (proefschrift Universiteit van Amsterdam). Amsterdam:   
 Thoeris. 
• Isarin, J.(2010). ‘Altijd is altijd.’ Leven en dood van een jongen met autisme en een schisis. 
 Amsterdam: Thoeris.
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• Mispelblom Beyer, I. (1999). Gewoon, omdat ik van jullie houd… Een verhaal over een gezin  
 met (adoptie)kinderen met een verstandelijke handicap. Delft: Eburon.
• Pool, M. (2008). Alle dagen schuld. Amsterdam: Augustus.

Aanbevolen websites
• Over de American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (aaidd):   
 http://www.aamr.org 
• Over De Borg, het landelijk samenwerkingsverband van de vier erkende sglvg 
 (sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt)-instellingen: www.de-borg.nl
• Over de geschiedenis van de gehandicaptenzorg: 
 www.gehandicaptenschrijvengeschiedenis.nl/tijdlijn.html
• Over de staat van de volksgezondheid in Nederland: www.nationaalkompas.nl
• Over de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland: www.vgn.org
• Over de Vereniging Orthopedagogische BehandelCentra en stichting Landelijk 
 Kenniscentrum: www.lvgnet.nl
• Over gehandicaptenzorg in Nederland: www.watze.info
• Over het hanteerbaar maken van bijzondere zorgvragen: www.cce.nl 
• Over het Nederlands Jeugdinstituut: www.nji.nl
• Over het opleiden van mensen met een arbeidsbeperking: www.zetnet.nl
• Over het platform Mental Health in Intellectual Disability: www.platform-mhid.org
• Over het Portage Programma Nederland: www.portage-program.nl
• Over het syndroom van Down: www.downsyndroom.nl
• Over leven met een verstandelijke beperking: http://verstandelijkebeperking.mysites.nl en  
 http://verstandelijk-gehandicapten.startkabel.nl
• Over mee Nederland: www.mee.nl/nederland
• Over mensen met een ernstige meervoudige beperking: 
 www.kennispleingehandicaptensector.nl 
• Over mensen met een verstandelijke handicap: 
 www.mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/2661-verstandelijke-handicap.html
• Over methodisch werken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking: 
 www.methodieken.nl
• Over onderwijsmethodieken: www.methodieken.nl 
• Over persoonlijke toekomstplanning voor mensen met een beperking: 
 www.scribd.com/doc/2931727/Persoonlijke-toekomstplanning
• Over Vilans, een kenniscentrum voor langdurende zorg: www.vilans.nl
• Over werk, inkomen, gezondheid, zorg en welzijn: www.kennisring.nl
• Over werken met een verstandelijke handicap: 
 www.kenniscentrumcrossover.nl/werk_en_handicap/verstandelijk_beperkt
• Voor voorlichtingsfilms over zorg, onderwijs en welzijn: www.voorlichtingsfilm.nl
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Aanbevolen websites
• Over boink, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang: www.boink.info 
• Over de kinderopvang: www.curriculumkinderopvang.nl en www.dekinderopvang.nl 
 (met nuttige links).
• Over de Onderwijsraad: www.onderwijsraad.nl
• Over het Expertisecentrum Ontwikkeling, Opvang en Onderwijs: www.eco3.nl
• Over het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek: 
 www.kinderopvangonderzoek.nl
• Over het Nederlands Jeugdinstituut: www.nji.nl
• Over jeugd, onderwijs en sport: www.vng.nl
• Over Kinderopvangtotaal.nl, vakinformatie voor professionals: www.kinderopvangtotaal.nl
• Over Nicis Institute: www.nicis.nl
• Over pedagogiek: www.pedagogenplatform.nl en www.pedagogiek.net

Hoofdstuk 13

 Over de werkzaamheden van het lectoraat Leefwerelden van Jeugd: www.kenniskringjeugd.nl
 Over de Database Jeugdzorg van het Nederlands Jeugd Instituut (nji): www.nji.nl
 Voor brochures en korte straatinterviews: www.youngvotes.nl

Onderzoeksinstellingen
 Het onderstaande overzicht is niet uitputtend. Op de website 
 www.onderzoeksinformatie.nl is een volledig overzicht te vinden van alle onderzoeks-  
 instellingen in Nederland, variërend van universiteiten tot commerciële bureaus. Er   
 kan ook gezocht worden op thema of discipline.

Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs)
 Het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) is een instituut dat bevolkingsgegevens ver-  
 zamelt en bewerkt. Deze gegevens worden gebruikt voor eigen onderzoek, maar zijn ook   
 algemeen opvraagbaar. 
 Website: www.cbs.nl 

Sociaal Cultureel Planbureau (scp)
 Het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) is een interdepartementaal, wetenschappelijk in- 
 stituut en een belangrijk advies- en evaluatieorgaan van de Nederlandse overheid. Het scp  
 volgt de sociale en culturele ontwikkelingen en spreekt daarover verwachtingen uit. 
 Website: www.scp.nl 

Stichting Alexander
 Stichting Alexander is een niet-commercieel, landelijk instituut voor jongerenparticipatie en  
 actiegericht jongerenonderzoek. Stichting Alexander vindt dat jongeren moeten kunnen   
 participeren op alle gebieden die voor hen van belang zijn. Dat betekent: meepraten, 

www.boink.info
www.curriculumkinderopvang.nl
http://www.dekinderopvang.nl
www.onderwijsraad.nl
http://www.eco3.nl
www.kinderopvangonderzoek.nl
www.nji.nl
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www.nicis.nl
www.pedagogenplatform.nl
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 meedoen en meebeslissen. Stichting Alexander beoogt diverse doelen met participatief jon- 
 gerenonderzoek en alle andere activiteiten die participatie bevorderen. Op hun website is  
 een overzicht te vinden van diverse publicaties. Stichting Alexander is mede verantwoorde- 
 lijk voor de C-toets: een instrument dat beoordeling onderzoekt van kinderen en hun ouders  
 over de kwaliteit van de zorg die zij ontvangen binnen de jeugdhulpverlening.
 Website: www.st-alexander.nl

Young Works 
 Young Works is een communicatiebureau dat zich heeft gespecialiseerd in het bereiken van  
 de doelgroep tussen de 10 en 25 jaar. Young Works heeft jaarlijks contact met duizenden   
 jongeren, doet aan trendwatching en voert onderzoeken uit. Young Works profileert zich als  
 een bureau dat niet praat over jongeren, maar mét jongeren. 
 Website: www.youngworks.nl

Nederlands Jeugdinstituut (nji)
 Het Nederlands Jeugdinstituut is een kennisinstituut dat informatie (nationaal en interna- 
 tionaal) over de Nederlandse jeugdsector verzamelt, evalueert en waar nodig aanvult. Het  
 nji beheert tevens de Databank Effectieve Jeugdinterventies. 
 Website: www.nji.nl 

Verwey-Jonker Instituut
 Het Verwey-Jonker Instituut is een onafhankelijk, sociaal-maatschappelijk 
 onderzoeksinstituut in Utrecht en werkt voor ministeries, provincies, gemeenten, sociale   
 partners en belangenorganisaties. Het verzorgt jaarlijks de rapportage Kinderen in Tel, 
 waarvoor de cijfers uit de jeugdmonitor van het cbs worden gebruikt. 
 Website: www.verwey-jonker.nl

Rutgers Nisso Groep
 De Rutgers Nisso Groep is een kenniscentrum voor seksualiteit. Zijn taken zijn: het onder-  
 steunen van professionals, het uitvoeren van onderzoek, het geven van voorlichting en het  
 verstrekken van informatie. 
 Website: www.rng.nl 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (rivm)
 Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (rivm) is een onderzoeksinstituut voor:  
 de overheid, diverse inspecties, de eu & de vn. Het verzamelt wereldwijd gegevens over het  
 effectief bestrijden van infectieziekten, mensen gezond houden, goede zorg bieden, de veilig- 
 heid van consumenten bewaken en een gezonde leefomgeving bevorderen. 
 Website: www.rivm.nl

movisie
 movisie werkt voor en met overheden, burgerinitiatieven, vrijwilligers- en professionele or- 
 ganisaties met als doel de participatie en de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen. mo- 
 visie verzamelt, valideert, verrijkt en verspreidt kennis over welzijn, zorg en sociale veilig- 
 heid en heeft een kennisbank met effectieve interventies. 
 Website: www.movisie.nl 
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Lectoraten
 In Nederland zijn ongeveer 450 lectoren actief op diverse hogescholen. Een lectoraat heeft  
 als doelstelling het uitvoeren van praktijkgericht onderwijs. Lectoren in het hoger beroeps- 
 onderwijs zijn aangesteld om het onderwijs en het bedrijfsleven en de publieke sector beter  
 op elkaar te laten aansluiten, zodat studenten die kennis meekrijgen waar in het bedrijfsle- 
 ven behoefte aan is. De lector geeft leiding aan een kenniskring, ook wel lectoraat genoemd.  
 Dit is een groep onderzoekers (veelal docenten) die praktijkgericht onderzoek doet. Ook   
 worden bij diverse lectoraten studenten betrokken bij de uitvoering van onderzoeken. 
 Website: www.lectoren.nl 

www.lectoren.nl
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