
Contracts 101 

Workshop Contracten bij Samenwerking  
Voor docenten en onderzoekers  

Doel van de workshop 
Aan het eind van de workshop weten de deelnemers wat de belangrijkste 
types contracten zijn bij (onderzoeks-)samenwerkingen met externe 
partijen, en wat dit betekent in hun situatie.  

Opzet van de workshop 
De workshop zal naast het delen van inhoudelijke informatie veel ruimte 
hebben voor analyse van eigen samenwerkingen, hun contracten en de 
effecten hiervan op het werk van de deelnemers. Een hand-out met de 
belangrijkste informatie zal beschikbaar worden gesteld. 

Voorbeeld programma 
In overleg zal het programma worden samengesteld. Voor deel 2 en deel 3 
zal in een voorgesprek worden besproken hoe dit het beste kan worden 
ingericht. De workshop kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien: 

9.00 – 10.30 Deel 1 Contracten: welke kom je tegen en wat doen ze? 
10:45  - 12.00 Deel 2 BYOC (bring your own contract) en/of veel 

voorkomende clausules in een contract en wat 
betekenen die in de praktijk? 

12.00 – 12.45 Deel 3 Contract management: hoe zorg je dat de afgesloten 
contracten worden nageleefd? 

12.45 – 13.00  Laatste vragen en afronding  

Interesse? 
Indien u interesse heeft in deze of andere cursussen, neem contact op met 
Helma Kaptein.   



 

Overige informatie 

Helma Kaptein 
Tel 06 39 115048 
Helma@science2change.com 

Details van de cursus 

Bij deel 1 gaat het om het uitleggen van de verschillende types contracten: Letter of 
Intent, CDA, MTA, samenwerkingsovereenkomst, licentie en het verschil tussen 1 en 2 
richtingen contracten. Hierbij worden dan ook termen uitgelegd zoals intellectueel 
eigendom en octrooien, eigenaarschap etc. 

Deel 2 duikt er dan iets dieper op in: wat zijn nu de typische clausules die in de 
belangrijkste contracten staan en wat betekenen die in de praktijk. Indien mogelijk, is 
het het fijnst om dat te doen met eigen voorbeelden, maar anders kan ik wel 
voorbeelden meenemen. Hierbij kan ik ook laten zien hoe je dus een contract kan 
“samenvatten” in gewoon Nederlands/Engels. 

Deel 3 is dan ten slotte over hoe je in een organisatie zorgt dat de contracten worden 
nageleefd. Hierbij worden onder andere de volgende vragen geadresseerd: Wat mag je 
wel doen en wat niet? Hoe werkt dat met studenten? Hoe zorg je dat je de einddata in 
de gaten houdt?  

 

 

Over Science2Change 

Science2Change is sinds 2018 actief in het onderzoek en onderwijs gerelateerde 
publiek privaat samenwerken. Het adviseert op specifieke samenwerkingen rondom 
ontwikkeling, onderhandelingen en contractuele zaken. Daarnaast geeft het trainingen 
en advies op strategisch en operationeel niveau.  
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