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Indicator 3: Producten beroepspraktijk en maatschappij 

Definitie Het totale aantal van ontwerpen, modellen, systemen, methoden, adviezen, innovaties van 
zaken of diensten, verbeteringen van processen of beleid en prototypes dat door het 
lectoraat t.b.v. beroepspraktijk en maatschappij geleverd wordt. (NB in één getal; BKO 
schrijft voor dat een telling moet plaatsvinden). 

Bron Saxion Repository 

Werkwijze Voor de marap levert Saxion Bibliotheek een overzicht van de geregistreerde producten. 
Indien nog niet zover vult het lectoraat zelf het aantal in. 

Voorbeelden Adviesrapport 
Prototype 
Website 
Model 
Tussenrapportage 
Factsheet 

Training  
Ontwerp 
Software 
Scorelijst 
Eindrapportage 
App 

 

Indicator 7: Externe presentaties en demonstraties 

Definitie Het totale aantal lezingen, presentaties, demonstraties en expertmeetings t.b.v. externen 

(NB in één getal; BKO schrijft voor dat een telling moet plaatsvinden). Hieronder worden 

ook interviews gerekend. 

Bron Saxion Repository 

Werkwijze Voor de marap levert Saxion Bibliotheek een overzicht van de geregistreerde producten.  

Voorbeelden  Netwerkmeeting 

Interview, bijvoorbeeld met regionaal dagblad, radio of tv 

Expertmeeting 

Organisatie van symposium 

Gastles in primair of voortgezet onderwijs 

Presentaties, uitgezonderd conferentiebijdrage  

Paneldiscussie 

Lectorale rede 

Workshop 

Persbericht 

Nieuwsbrief 

Column 

Stand op vakbeurs 

Labtour/rondleiding 

Youtube-film voor disseminatiedoeleinden 

 

Indicator 8: Publicaties 

Definitie Het totale aantal nationale en het totale aantal internationale peer-reviewed publicaties en 

vakpublicaties (NB in vier afzonderlijke getallen; BKO schrijft voor dat een telling moet 

plaatsvinden).  

Bron Saxion Repository 

Werkwijze Voor de marap levert Saxion Bibliotheek een overzicht van de geregistreerde publicaties. 

Hieronder vallen o.a. de volgende categorieën: 

 Artikel in vaktijdschrift 

 Artikel in wetenschappelijk tijdschrift 

 Boek 

 Hoofdstuk in een boek 

 Editor van boek 

 Conferentiebijdrage 

 Editor van proceedings 

 Handboek 

 Poster voor wetenschappelijke conferentie 

 Proefschrift 
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Toelichting  Verslagen van studenten zoals afstudeerverslagen, stageverslagen, 3S-verslagen 
e.d. vallen niet onder indicator 8.  

 Reviews voor (wetenschappelijke) tijdschriften of conferenties vallen niet onder 
indicator 8.  

 

Om de impact van publicaties op de kennisinfrastructuur, kennisontwikkeling en 

kenniscirculatie te kunnen duiden voegen we naast het aantal publicaties ruimte toe voor 

kwalitatieve toelichting waar: 
 de relatie van publicaties met kennisontwikkeling wordt verantwoord; 
 de relatie met Living Technology wordt verantwoord (indien van toepassing); 
 het effect/gebruik van product(en) wordt verantwoord 

 


