
Partnerovereenkomst Stichting Kennislab Noordoost-Friesland 

Voor u ligt de partnerovereenkomst van Stichting Kennislab NOF. 

Stichting Kennislab NOF stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan een regio die leert, innoveert 
en onderneemt met een hoogwaardige kennisinfrastructuur, waarbij de ontwikkelingen op het 
gebied van informatietechnologie (ICT) en digitale media spelbepalers zijn. De missie is als volgt 
bepaald: ‘Toekomstgericht leren, innoveren en ondernemen in de regio Noordoost Fryslân’ 
 
Stichting Kennislab NOF wil haar doel bereiken door het onderwijs en de omstandigheden in een 
continu proces aan te passen aan de veranderde inzichten. Praktisch betekent dit dat samenwerking 
en kennisdeling tussen onderwijsinstellingen, overheden en arbeidsmarkt door de stichting wordt 
georganiseerd en gefaciliteerd. Noordoost Friesland wordt ingericht als experimenteer regio met op 
diverse locaties experimenteerruimtes en livinglabs waar studenten samen met professionals van 
bedrijven en instellingen werken aan het ontwikkelen en implementeren van innovaties. 
 
Stichting Kennislab NOF is een regionale netwerkorganisatie van po-, vo- en mbo-scholen, 
hogescholen, universiteiten, lokale overheden, bedrijven en instellingen, die nauw samenwerken om 
deze missie te realiseren. Iedere onderwijsgroep, overheid, bedrijf en instelling kan zich bij Stichting 
Kennislab NOF aansluiten. Samen initiëren we activiteiten en projecten om de missie te realiseren. 
Men sluit zich aan door het ondertekenen van deze partnerovereenkomst en het betalen van de 
jaarlijkse bijdrage.  
 
Elk jaar worden partners uitgenodigd deel uit te gaan maken van het kernteam Kennislab NOF. Via 
het kernteam hebben partners invloed op de bestuurssamenstelling en op de besteding van de 
reguliere bijdragen. De vergaderingen van het dagelijks bestuur van de stichting Kennislab NOF zijn in 
principe open en de notulen zijn voor de leden toegankelijk. Het jaarverslag en de jaarrekening zijn 
toegevoegd als bijlage, hierin vindt u een weerslag van de projecten. Kijk voor de actuele situatie op 
www.kennislabnof.frl.  
 
Wij ontvangen graag het door u ondertekende partnercontract en verzoeken u op basis van de tabel 
aan te geven in welke categorie uw organisatie valt. 
 
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan kunt u altijd contact opnemen met de 
programmamanager Ben Jansen (06 22 98 46 08). 
 

ORGANISATIE:            

NAAM:             

FUNCTIE:            

HANDTEKENING:           

PARTNERBIJDRAGE – Categorie (zie tabel):       
(u ontvangt hiervoor een factuur) 
 
  

http://www.kennislabnof.frl/


Bijlage: Tabel partnerbijdragen 2021 

 

Tabel partnerbijdragen 2021 

 

Organisatie Categorie Bedrag 

   

 
Onderwijsinstelling 

A) 0 - 250 leerlingen € 500,-  

B) 250 -  500 leerlingen € 1.000,- 

C) 500 – 1000 leerlingen € 1.500,- 

D) + 1000 leerlingen € 2.000,- 

   

 
 
Bedrijf en/of instelling 

E) 0 - 5 fte € 250,- 

F) 5 – 50 fte € 500,- 

G) 50 – 100 fte € 1.000,- 

H) 100 – 250 fte € 1.500,- 

I) + 250 fte € 2.000,- 

   

Gemeente A) 0 – 30.000 burgers € 3.000,- 

 B) + 30.000 burgers € 6.000,- 

 
 
 

 


