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Debat
Een debat is een discussievorm waarbij het de bedoeling is ee  

Kenmerkende elementen van het debat zijn: de stelling, het best    
beoogd onafhankelijke partij die beslist wie het betreffende de   

Die derde partij kan een professionele jury zijn of een publieks



Rede
De rede of ratio is een menselijk denkvermogen.

●Het vermogen dat begrippen voortbrengt.

●Redevoering, redeneren, redenatie, redelijk

Ethos = onderscheiden, meesterschap, authoriteit

Pathos = sympatie, pathetitisch, empatie

Logos = logica, deductie, bewijsvoering

Ethos pathos logos



Wetenschap

De systematisch en controleerbare menselijke kennis

Het bijbehorende proces van kennisverwerving.

De gemeenschap waarin deze kennis wordt verzameld.

Deze gemeenschap heeft haar eigen wetenschappelijke methodes    

hypotheses, wetmatigheden, theorieën en systemen te komen.



Conventie
een gangbare of verwachte manier van handelen binnen een groep o  

Definitie
een samenvattende omschrijving van de kenmerken van een begrip,         

Een goede definitie is niet circulair; zij bevat geen termen die synonie       





Methode

●Falsificeerbaarheid  (toetsbaarheid)

●Occam's Razor  (minste aannames)

●Kruisreferentie  (onafhankelijke bronnen)

●Empririsch bewijs  (waarnemingen, metingen)

●Reproductie (experiment, componenten)



Financiering

Subsidie = tijdelijke bijdrage van de overheid

Toelage = periodiek bedrag

Donatie = giften, schenking, ter beschikking stellen

Grant(beurs)  = een som met tegenprestatie

Contract = overeenkomst (publicatie, licentie, patent)



Indeling van geldstromen volgens 
universiteiten:

1ste : Rijksbijdrage vanuit  (OCW) & (EZ)

2de : Rijksbijdrage via NWO in competitie
plus basisfinanciering via NWO en KNAW

3de : alle overige (publieke en private) financiering,
inclusief  (EU) in competitie worden toegewezen.

Indeling geldstromen  UMC’s:

1ste : Rijksbijdrage vanuit  (OCW) & (EZ)

2de : Overige overheidsgefinancierde budgetten,  ZonMw, NWO en EU.

3de : Gezondheidsfondsen en private instellingen zonder winstoogmerk.

4de : private organisaties met winstoogmerk.

De derde geldstroom bij universiteiten is volgens de UMC-definitie verdeeld over de tweed     





rapport-ontwikkeling-derde-geldstroom-en-beinvloeding-
wetenschappelijk-onderzoek.pdf

het belangrijk dat het onderzoek de vraag van de opdrachtgever beantwoordt.




	https://www.sambrokken.com/index.php/106/ondertekenaars
	Feb 2021 VRT
	Dianummer 3
	Dianummer 4
	Dianummer 5
	Debat
	Rede
	Wetenschap
	Conventie
	Dianummer 10
	Methode
	Financiering
	Indeling van geldstromen volgens universiteiten:
	Dianummer 16
	rapport-ontwikkeling-derde-geldstroom-en-beinvloeding-wetenschappelijk-onderzoek.pdf
	Dianummer 18

