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Relatie methode van kennisoverdracht en type kennis en vaardigheden (Romiszowski, 1988).

In paragraaf 4.4. vindt u een kennistaxonomie die u in verband kunt brengen met deze voorbeelden en zo tot
een effectieve wijze van kennisverspreiding en / of -opslag komen.
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