
Prestatie-indicatoren RAAK

Naam project: FireBee:
Praktijkgericht onderzoek ter ondersteuning van de ontwikkeling van op Zigbee gebaseerde 
hulpmiddelen voor brandweerteams
Penvoerende hogeschool: Fontys Hogeschool ICT
Looptijd project: 1-jan-2012 tot 31-dec-2013
Datum invulling: 25-oct-2011

Prestatie-indicatoren

Omschrijving Bij aanvang Na afloop

Beroepspraktijk (voor alle regelingen):

Het aantal mkb-bedrijven dat actief deelneemt aan het project 12 20

Het aantal publieke instellingen dat actief deelneemt in het 
project

5 8

Het aantal professionals werkzaam bij publieke instellingen dat 
actief deelneemt in het project

3 6

Onderwijs (voor alle regelingen):

Het aantal docenten dat bij het project betrokken is 3 10

Het aantal studenten dat bij het project betrokken is 2 25

Internationalisering (verplicht voor RAAK-internationaal en indien van toepassing voor de andere 
regelingen): 

Het aantal studenten dat in het kader van het project een deel 
van de studie bij een buitenlandse hogeschoolpartner 
(onderzoeksinstelling/ bedrijf/publieke instelling) volgt

0 0

Aantal docenten dat in het kader van het project een deel van het 
collegejaar bij een buitenlandse partner (onderzoeksinstelling/ 
bedrijf/instelling) aanwezig is

0 0

Aantal samenwerkingsovereenkomsten voor 
studenten/docenten-uitwisseling met buitenlandse 
hogeschoolpartners (onderzoeksinstelling/ bedrijf/publieke 
instelling)

0 0

Praktijkgericht onderzoek (voor alle regelingen):

Aantal onderzoeksgroepen van projectpartners (buiten de eigen 
hogeschool om) met actieve deelname van 
onderzoekers/medewerkers/studenten in het project

3 3

Aantal betrokken lectoren (binnen de eigen hogeschool) 2 2

Aantal betrokken lectoren (werkend bij een van de 
projectpartners)

2 2

Aantal betrokken onderzoekers (binnen eigen hogeschool) 2 10

Aantal betrokken onderzoekers (werkzaam bij projectpartners) 3 4

Cofinanciering (voor alle regelingen)

Bedrag (in cash+in kind) dat door hogescholen beschikbaar 
wordt gesteld voor de uitvoering van het project bovenop de 
RAAK bijdrage

€ 120.936



Bedrag (in cash+in kind) dat door externe partners beschikbaar 
wordt gesteld voor de uitvoering van het project bovenop de 
RAAK bijdrage

€ 11.354

Instructie:  Vul  in  de tabel  op pagina 31  onder  het  kopje  ‘Bij  aanvang’  het  aantal  mensen in  dat 
betrokken is bij uw project.  Let op: niet in fte, maar in aantal personen. Bij de monitoringmomenten 
van het project (halverwege en aan het eind) kunt u van de nieuwe betrokkenen een lijst met naam-  
en werkgevergegevens voor SIA bijvoegen. Heeft u vragen over het invullen dit formulier, neemt u dan 
contact op met: Annemiek van der Kolk via sia@novay.nl

mailto:sia@novay.nl

