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Taken en Rollen van de NeLLL Supervisory Board
and International Expert Group (Nederlands)
Taken en Rollen van de NeLLL Supervisory Board
De NeLLL Supervisory Board komt ten minste twee keer per jaar1 bij elkaar. De belangrijkste taken en
rollen zijn:
- Toezicht houden op de directie van NeLLL.
- Goedkeuren van het NeLLL onderzoeksprogramma 2008-2012 en de NeLLL
programmalijnen.
- Goedkeuren van het NeLLL Strategisch Plan 2009-2013 en de jaarlijkse activiteitenplannen
die mede daaruit voortvloeien.
- Goedkeuren van de wetenschappelijke jaarverslagen.
- Toetsing van de jaarlijkse begrotingen met de aan NeLLL opgedragen taken (vooraf) c.q. door
NeLLL uitgevoerde activiteiten (achteraf).
- Gevraagd en ongevraagd adviseren van de wetenschappelijk directeur van NeLLL en het
NeLLL managementteam met betrekking tot strategie-ontwikkeling en onderzoeksactiviteiten.
- Zorgdragen voor inbedding en indaling van NeLLL in de Open Universiteit Nederland;
harmoniseren van het NeLLL onderzoeksprogramma met facultaire onderzoeksprogramma’s.
- Aanspreken van eigen netwerken ten behoeve van de verdere uitbouw van leven-lang-leren
onderzoek in het algemeen en NeLLL in het bijzonder.
Taken en Rollen van de NeLLL International Expert Group
De NeLLL International Expert Group komt ten minste één keer per jaar bij elkaar. De belangrijkste
taken en rollen zijn:
- Adviseren met betrekking tot het opstellen van het NeLLL onderzoeksprogramma 2008-2012
en het opstellen en bijstellen van de NeLLL programmalijnen.
- Adviseren met betrekking tot het NeLLL Strategisch Plan 2009-2013 en de jaarlijkse
activiteitenplannen die daaruit voortvloeien, in het bijzonder wat betreft subsidiemogelijkheden, het NeLLL onderwijsprogramma, profilering (PR) en internationale
samenwerking met onderzoeksinstituten en het afnemend veld.
- Aanspreken van eigen netwerken ten behoeve van de verdere uitbouw van leven-lang-leren
onderzoek in het algemeen en NeLLL in het bijzonder.
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In de opstartfase wordt gestreefd naar vier bijeenkomsten per jaar.
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Tasks and Roles of the NeLLL Supervisory Board
and International Expert Group (English)
Tasks and Roles of the NeLLL Supervisory Board
The NeLLL Supervisory board will meet at least two times per year. The main tasks and roles are:
- Supervise the management of NeLLL.
- Approval of the NeLLL research program 2008-2012 and its program lines.
- Approval of the NeLLL Strategic Plan 2009-2013 and the annual activity plans that also arise
from this plan.
- Approval of the NeLLL Annual Scientific Reports.
- Review of the annual budget with tasks assigned to NeLLL (beforehand) and activities
performed by NeLLL (afterwards).
- Give the NeLLL scientific director and management team invited and uninvited advice with
regard to strategy development and research activities.
- Take care of embedment and assimilation of NeLLL in the Open University of the Netherlands;
harmonizing the NeLLL research program with facultary research programs.
- Draw on own networks in favor of the further growth of lifelong learning research in general
and NeLLL in particular.
Tasks and Roles of the NeLLL International Expert Group
The NeLLL International Expert group will meet at least once a year. The main tasks and roles are:
- Give advice with regard to drawing up the NeLLL research program 2008-2012 and drawing
up and adjusting the NeLLL program lines.
- Give advice with regard to the NeLLL Strategic Plan 2009-2013 and the annual activity plans
that also arise from this plan, in particular on funding opportunities, the NeLLL educational
program, public relations, and international cooperation with research institutes and user
groups.
- Draw on own networks in favor of the further growth of lifelong learning research in general
and NeLLL in particular.
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