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COMPENDIUM VOOR KUST EN ZEE (2018) 

REFERENTIETERMEN VOOR DE LECTOREN  
 
Deze ‘referentietermen’ specificeren de opdracht en het engagement van de experten die de teksten van 

het Compendium voor Kust en Zee nalezen en valideren, en aldus als lector mee instaan voor de 

kwaliteitsborging van het eindproduct.  

De opdracht van de lectoren van het Compendium voor Kust en Zee 

De lectoren van de teksten van het Compendium voor Kust en Zee worden gecontacteerd in overleg met 

de expertengroep ‘Compendium voor Kust en Zee’. De samenstelling van de onderwerpen/thema’s van 

het kennisdocument en de opmaak van het stramien waarin gerapporteerd wordt, gebeuren in 

samenspraak met de expertengroep. De co-auteurs en het Compendium secretariaat (VLIZ) staan in voor 

de uitwerking van de teksten binnen het opgestelde stramien. 

De opdracht van de lectoren bestaat uit het nalezen van de teksten die opgesteld werden door de co-

auteurs en het Compendium secretariaat. Hierbij staan de lectoren in voor de validatie en 

kwaliteitsborging van de teksten waarbij fouten, hiaten en/of tekortkomingen kunnen gesignaleerd 

worden aan de co-auteurs en het secretariaat. Daarnaast kunnen lectoren eveneens suggesties doen om 

de bruikbaarheid van het document te verhogen. 

Tijdspad 

De lectoren worden gecontacteerd in februari 2018 en bevestigen hun deelname uiterlijk tegen 1 maart 

2018. De conceptteksten worden aangeleverd in de periode maart – april 2018, nadat de co-auteurs hun 

input hebben aangeleverd. Tijdens de periode april – mei 2018 worden de themateksten door de lectoren 

aangeleverd aan het Compendium secretariaat. Daarna (mei – begin juni 2018) vindt terugkoppeling 

plaats tussen de lectoren en co-auteurs, waarbij de co-auteurs rekening houden met eventuele 

opmerkingen. 

Het engagement van de lectoren 

- De lectoren stellen hun kennis en expertise ter beschikking van dit initiatief zonder bias of 

vooringenomenheid.  

- De expertise en kennis van de lectoren zal duidelijk erkend worden in de hoofdstukken of thema’s 

waaraan ze hebben meegewerkt.  

- De lectoren engageren zich om een actieve rol op te nemen en de concrete afspraken die werden 

vastgelegd in de opdracht (zie hierboven) na te komen.  

- De lectoren zullen een rol spelen in de communicatie rond en de verspreiding van het 

Compendium voor Kust en Zee en - in de mate van het mogelijke - hun institutionele netwerken 

hiervoor inzetten.  

- De lectoren krijgen geen vergoeding.                                                                                            


