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Beste deelnemers van het Kennisfestival 2020, 

Welkom! In dit programmaboekje vindt u alle informatie over het Kennisfestival. Het programma ziet er als 
volgt uit:

U heeft samen met dit programmaboekje uw naambadge ontvangen. Is dit niet het geval, dan kunt u zich 
melden bij de informatiebalie. Deze bevindt zich op het centrale Kennisplein op de 15e verdieping. U heeft 
zich van tevoren via de inschrijfpagina aangemeld voor de sessies in de ochtend en middag. In de e-mail die 
u heeft ontvangen met nadere (praktische) informatie, kunt u terugvinden voor welke sessies u zich heeft 
inschreven.  Tijdens de expedities worden verschillende onderzoeken en projecten door middel van posters 
gepresenteerd. Het is mogelijk om met onderzoekers, (PhD) studenten en lectors in gesprek te gaan over hun 
onderzoek of project. Verschillende onderzoekers pitchen hun onderzoek, waarna u aan kunt sluiten bij de 
posterpresentatie waar u meer over wilt weten. In het uur is het mogelijk om verschillende presentaties bij te 
wonen.
Heeft u zichzelf opgegeven voor de speeddateronde tijdens de lunch? Dan kunt u zich om 12:30 uur melden in 
de Punt. Tijdens de speeddate leert u andere deelnemers beter kennen in rondes van 5 minuten. 

Na het succes van vorig jaar is er ook nu weer de mogelijkheid om bij de factcheckers hardnekkige geruchten 
en onderbuikgevoelens te laten onderzoeken. Van 10:00 tot 11:00 uur kunt u op het Kennisplein stellingen 
over het onderwijs aanleveren bij de Factcheckbox. De afdeling Informatieproducten van DUO staat daar 
klaar met haar kennis en databases om te checken of de ideeën die u heeft over het onderwijs kloppen. 
Aan het begin van de middag wordt op het expeditieplein ‘Digitalisering, wetenschap en media’ in de Punt 
onthuld welke stellingen kloppen en welke niet. 

De gehele dag is er in de Lounge (zie plattegrond) de tentoonstelling ‘Fouten Boeken?’ van Huis van het boek 
te bewonderen. Ga met elkaar in discussie over de teksten en boeken door gebruik te maken van de scheur-
boekjes. Deze zijn te vinden op de tafels in de Lounge.  
Mocht u vandaag een vraag hebben, dan kunt u bij de informatiebalie op het centrale kennisplein terecht. 
We wensen u een plezierige dag toe!

De organisatie van het Kennisfestival, 
Lotte Tims,
Naomi Langedijk,
IB Waterreus,
Yasmin Alibux

Tijd
10:00-11:00
11:00-11:30
11:30-12:30
12:30-13:30
13:30-14:30
14:30-15:00
15:00-16:00
16:00-17:30

Wat
Inloop en aanmelding
Centrale opening door SG Marjan Hammersma
Lezingenronde 1
Lunch en speeddates
Expedities
Koffie/theepauze
Lezingenronde 2
Borrel

Locatie
Kennisplein
Kennisplein
Zie pagina 5
Kennisplein
Zie pagina 8
Kennisplein
Zie pagina 10
Kennisplein

Welkom
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Lezingenronde 1

Lezing 1
Beleidsgericht onderzoek met meer impact. Lessen uit 5 jaar NRO. 
Felix van Urk (Berenschot), Rosanne Zwart en Jelle Kaldewaij (NRO) 

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) werkt aan verbetering en 
vernieuwing van het onderwijs. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coör-
dineren en te financieren, en door de verbinding tussen praktijk en onderzoek en tus-
sen beleid en onderzoek te verbeteren. Het beleidsgerichte onderzoek dat het NRO 
uitzet vormt een belangrijke brug tussen het wetenschappelijk onderwijsonderzoek 
en het onderwijsbeleid in Nederland. Het is de ambitie van het NRO en het ministerie 
van OCW om de doorwerking van dit onderzoek en de impact op het onderwijsbeleid 
te versterken. Mede daartoe is de impact van het NRO geëvalueerd in 2019 door Be-
renschot en I&O Research. Onder leiding van Rosanne Zwart (coördinator beleidsge-
richt onderwijsonderzoek – NRO) en Felix van Urk (consultant impact en effectiviteit 
– Berenschot) gaan we het gesprek aan over de belangrijkste evaluatieresultaten en 
over concrete manieren om de toepasbaarheid en impact van beleidsgericht onder-
zoek te vergroten. Daarbij komen vraagstukken rondom samenwerking en afstem-
ming, en vraagstukken rondom evaluatie en leren- en verbeteren aan bod.

Zaal
Barcelonazaal

De Punt

Lissabonzaal

Bolognazaal

15.003

Spreker(s)
Felix van Urk (Berenschot), 
Rosanne Zwart (NRO) 
en Jelle Kaldewaij (NRO)

Frank van Harmelen (VU)

Karin Westerbeek (Onderwijsraad)

Wilfried Admiraal 
(ICLON Universiteit Leiden)

Richard Rogers (UvA) en Sabine 
Niederer (HvA)

Titel
Beleidsgericht onderzoek met meer 
impact. Lessen uit 5 jaar NRO.

Hybride Intelligentie: AI systemen die 
met mensen samenwerken, in plaats 
van ze te vervangen.

De impact van het advies LEES!

De school als professionele 
gemeenschap.  

Politiek en sociale media manipu-
latie: een studie naar desinformatie 
tijdens de Provinciale Staten en 
Europese verkiezingen van 2019. 
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Lezing 2
Hybride Intelligentie: AI systemen die met mensen samenwerken, in plaats van 
ze te vervangen
Frank van Harmelen (VU)

Veel van het huidige onderzoek naar artificial intelligence (AI) is gericht op vervanging 
van menselijke activiteit. Zelfrijdende auto’s zouden taxichauffeurs moeten vervan-
gen, vertaalcomputers vervangen tolken en beeldverwerkende algoritmen vervangen 
radiologen. Maar het wordt steeds duidelijker dat computerintelligentie iets heel an-
ders is dan menselijke intelligentie. En dan heeft het helemaal niet zoveel zin om de 
één door de ander te vervangen. Het is dan interessanter om AI-systemen te bouwen 
die met mensen kunnen samenwerken, waarbij het gemengde team van mensen 
en computers beter presteert dan elk apart. Een consortium van zes Nederlandse 
universiteiten gaat de komende tien jaar op jacht naar de inzichten die nodig zijn om 
zulke hybride AI-systemen te bouwen, met toepassingen in de gezondheidszorg, het 
onderwijs en de wetenschap.

Lezing 3
Adviseren met impact. Het advies Lees! van de Raad voor Cultuur en 
de Onderwijsraad
Karin Westerbeek (Onderwijsraad)

Hoe kan de trend van dalende leesvaardigheid en dalende leesmotivatie worden 
gekeerd? Minister Slob vroeg de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad om daar sa-
men een advies over uit te brengen. De raden gingen samen aan de slag en kwamen 
met het advies ‘Lees!’ waarin ze oproepen tot een leesoffensief. Karin Westerbeek 
van de Onderwijsraad vertelt in deze sessie over het advies. Over de inhoud: Waarom 
een leesoffensief, en wie moet er dan precies aan de slag om dat offensief vorm te 
geven? Maar ook over het proces van adviseren: hoe verloopt zo’n traject eigenlijk? 
Hoe komen twee raden samen tot een advies? En wanneer heeft zo’n advies impact; 
van welke factoren is dat afhankelijk? 

Lezing 4
De school als professionele gemeenschap
Wilfried Admiraal (ICLON Universiteit Leiden)

Veel scholen in Nederland werken aan een cultuur van professionele samenwerking, 
als ‘School als professionele leergemeenschap’ (PLG). In een driejarig landelijk project 
waarbij veertien vo-scholen zijn gevolgd in hun ontwikkeling als PLG vonden we in 
totaal 145 interventies, verdeeld over vijf categorieën. In de sessie wordt nader 
ingegaan op deze interventies. 

Missie en visie van de school
- Startactiviteiten (schrijfgroep, responsgroep, informatiebijeenkomsten)
- Implementatie-activiteiten (studiedagen, afdelingsoverleg)
- Integratie van de missie en visie in HR-beleid (gesprekkencyclus, aanname   
beleid, vlootschouw)

Professionalisering van de medewerkers
- Begeleiding startende leraren (buddy’s, mentoren, coaches)
- Intervisiebijeenkomsten leraren
- Professionaliseringsbijeenkomsten (zoals studiedagen en kenniscafés)
- Kennisnetwerken, kenniskringen en onderzoeksgroepen
- Extern professionaliseringsaanbod 

Samenwerken binnen en buiten de school
- Intercollegiale observatie, beoordeling en feedback
- Teamteaching
- PLG’s, werkplaatsen en docentontwerpteams

Organisatiestructuur van de school
- Anders inrichten van vaste overlegmomenten
- Intercollegiale observatie en beoordeling opnemen in HR-beleid
- Scheiding vakinhoudelijk overleg en overleg over de schoolorganisatie
- Implementeren van een schoolacademie

Leiderschap
- Initiëren en stimuleren van interventies 
- Voorbeeldfunctie voor leraren 
- Leraren als leiders (zoals coaches van collega’s of initiatiefnemers van 
 onderwijsontwikkeling in school)

Lezing 5
Politiek en sociale media manipulatie: een studie naar desinformatie tijdens de 
Provinciale Staten en Europese verkiezingen van 2019
Richard Rogers (UvA) en Sabine Niederer (HvA)
 
In oktober 2019 verscheen de studie ‘The Politics of Social Media Manipulation’, 
verricht door onderzoekers van de UvA in opdracht van het Ministerie van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In deze studie werd gekeken of er -net als 
tijdens de Amerikaanse verkiezingsperiode- (Russische) desinformatie werd gedeeld 
op sociale media platforms. De studie, die zich toespitste op Facebook, Instagram, 
Twitter, Google Web Search, YouTube, Reddit en 4chan, trof echter geen (Russische) 
desinformatie aan. Wel werd een opkomende polariserende mediasfeer gesigna-
leerd, waarbinnen verhalen rondgaan die hyper-partijdige en complot-gerelateerde 
berichtgeving en clickbait bevatten. In deze lezing worden de aanpak en resultaten 
van de studie gepresenteerd en komen ook noodzakelijke stappen in de strijd tegen 
desinformatie aan bod. 
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Expedities

Expeditie 1
Kwaliteit van het onderwijs
Wat zijn impactvolle  interventies  gericht op het bevorderen van respectievelijk de 
studiekeuze op het vmbo en de intrede op de arbeidsmarkt vanuit het mbo? Wat zou 
de rol van wet- en regelgeving moeten zijn in de aanpak van regeldruk en werkdruk 
in het onderwijs? En hoe kunnen learning communities helpen studenten en werken-
den een leven lang te blijven ontwikkelen?

Antwoorden op deze en andere vragen vindt u op het expeditieplein ‘Kwaliteit van 
het onderwijs’. Verschillende onderzoekers pitchen hun onderzoek, waarna u aansluit 
bij de posterpresentatie waar je meer over wilt weten. In het uur is het mogelijk om 
verschillende presentaties te volgen. 

Expeditie 2
Digitalisering, wetenschap en media
Hoe moeten scholen omgaan met ethische vraagstukken bij digitalisering? Wat zijn 
tools die uitgevers kunnen gebruiken om representaties van gender en etniciteit in 
hun eigen schoolboeken te onderzoeken? En hoe kunnen wetenschap, technologie 
en innovatie een sterkere, meer effectieve rol spelen in maatschappelijke transities?

Antwoorden op deze en andere vragen vindt u op het expeditie plein ‘Digitalisering, 
wetenschap en media’. Verschillende onderzoekers pitchen hun onderzoek, waarna 
u aansluit bij de posterpresentatie waar u meer over wilt weten. Ook de factcheckers 
van DUO zullen op dit plein hun analyses presenteren. In het uur is het mogelijk om 
verschillende presentaties te volgen.
 

Zaal
Expeditie 1

Expeditie 2

Onderwerp
Kwaliteit van het onderwijs

Digitalisering, wetenschap en media

Locatie
Barcelonazaal

De Punt
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Lezingenronde 2

Expeditie 6
Onderwijs & verantwoording; praktijk van vertrouwen
Melanie Ehren (VU), Jos Verkroost (IvhO) en Eugène Bernard (CvB LVO)

Vlak voor de krokusvakantie staakten docenten voor de derde keer binnen een jaar. 
‘Meer geld, minder werkdruk’ is een veel gehoorde kreet. Met een verkiezingsjaar in 
het vooruitzicht lijkt het vertrouwen in structurele investeringen nog ver weg. Maar 
ook een ander – echt wantrouwend –  geluid is soms te horen. Zo spreekt een staken-
de docent zijn onvrede uit: ‘Er zwerft genoeg geld rond in het onderwijs, alleen vindt 
er geen adequate besteding plaats.’
De uitspraak is exemplarisch voor het huidige debat. Scholen krijgen jaarlijks veel 
geld in de vorm van de lumpsum. Maar wat doen zij daar eigenlijk mee? Er is 
onduidelijkheid in het verhaal achter de cijfers. 
 
OCW zet met beleid in op het verbeteren van de verantwoording over onderwijsgeld. 
Belangrijke speerpunten zijn hierbij het stimuleren van horizontale samenwerking 
tussen besturen en stakeholders in het onderwijsveld. Daarbij staan dialoog, lerend 
vermogen, beleidsrijk begroten en benchlearning centraal.
In de Kennisfestival-sessie ‘Onderwijs & verantwoording: praktijk van vertrouwen’ 
gaat het onder andere over de rol die vertrouwen speelt bij verantwoording en 

toezicht. Prof. dr. Melanie Ehren (Vrije Universiteit), dr. Jos Verkroost (Inspectie van 
het Onderwijs) en Eugène Bernard (Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs) spreken 
onder andere over intelligente horizontale verantwoording in het onderwijs, verant-
woording als middel voor verandering, het gebruik van protocollen en de informatie-
paradox.
 
Na een inleiding en twee pitches gaan de sprekers met elkaar en de zaal in gesprek 
aan de hand van enkele stellingen. Centraal daarbij staat de vraag in hoeverre verant-
woording leidt tot meer vertrouwen in goed onderwijs...

Expeditie 7
De uitdaging van interactief beleidsonderzoek
Ruud van der Aa (CAOP), Iselein Nabben (Kennisland) en Marco Snoek (HvA)

Beleidsgericht onderzoek verloopt in de regel via een vast – traditioneel - patroon. 
Hierbij wordt het onderwijsveld vooral betrokken in de fase van dataverzameling (via 
enquêtes, interviews, groepsgesprekken, e.d.). Probleemstelling en (meestal ook) de 
onderzoeksvragen zijn gegeven, door de opdrachtgever opgesteld. De analyse en 
interpretatie van de onderzoeksresultaten is aan de onderzoekers die een 
eindrapport opleveren aan de opdrachtgever. Deze conventionele aanpak is 
begrijpelijk vanuit het perspectief van de opdrachtgever als hoofdeigenaar van het 
beleid en de verantwoording die daarbij hoort. In deze workshop willen wij, aan de 
hand van een casus, samen met de deelnemers verkennen of en hoe het onderwijs-
veld op een meer integrale en interactieve manier in het onderzoeksproces betrokken 
kan worden. Met als doel om beleidsonderzoek niet alleen betekenisvol te laten zijn 
voor het beleid, maar ook voor de onderwijspraktijk, met concrete handvatten en 
eigenaarschap van de resultaten in het veld. 

Expeditie 8
Wat betekent digitalisering voor het Hoger Onderwijs?
OCW team ‘Digitalisering en Flexibilisering’ , Sylvia Moes (VU) en Marja Versantvoort 
(Fontys, project SAMEN) 

De wereld om ons heen is steeds digitaler. Het (hoger) onderwijs dient hierop in te 
spelen. Ten eerste om de kloof met de arbeidsmarkt en de wereld om ons heen te 
verkleinen. Ten tweede omdat digitalisering grote kansen biedt om de kwaliteit van 
het onderwijs te verhogen. In deze sessie bespreken we de ambities van het Ministe-
rie van OCW op dit vlak. Daarnaast besteden we aandacht aan PleitVRij: een project 
van de VU en de RUG waarin studenten middels Virtual Reality beter leren pleiten 
door te oefenen en gerichte feedback te krijgen. Wat kan het hoger onderwijs hiervan 
leren?

Zaal
Barcelonazaal

De Punt

Bolognazaal

Lissabonzaal

15.003

Spreker(s)
Melanie Ehren (VU), Jos Verkroost 
(IvhO) en Eugène Bernard (CvB LVO)

Ruud van der Aa (CAOP), Iselein 
Nabben (Kennisland) en Marco Snoek 
(HvA)

OCW team ‘Digitalisering en 
Flexibilisering’, Sylvia Moes (VU, 
project PleitVRij) en Marja 
Versantvoort (Fontys, project SAMEN)

Ynte Hoekstra (NWO), 
Thijs Kasbergen (Public Cinema) en 
Lieke Dekker (UU)
Babette Pouwels en Ivy Koopmans 
(SER)

Titel
Onderwijs & verantwoording; 
praktijk van vertrouwen.

De uitdaging van interactief 
beleidsonderzoek

Wat betekent digitalisering voor het 
Hoger Onderwijs?

‘Robin. Een interactief levensverhaal’

Vrouwen aan de top. Tijd voor 
versnelling.
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KennismakenExpeditie 9
’Robin. Een interactief levensverhaal’. Een interactieve wetenschapsfilm over de 
wetenschappelijke en technologische dilemma’s van de toekomst
Ynte Hoekstra (NWO), Thijs Kasbergen (Public Cinema) en Lieke Dekker (UU)

In de interactieve animatiefilm ROBIN komen tal van wetenschappelijke en ethische 
dilemma’s over onze (nabije) toekomst voorbij. Laat jij jouw ideale carrière leiden 
door Big Data? Moeten robots de verzorging van mijn geliefde overnemen? Hoe red-
den we het klimaat? Onze wereld is altijd in beweging en de uitdagingen die daarbij 
komen kijken, daar staan we lang niet altijd bij stil. De keuzes die we maken zijn ech-
ter wel belangrijk voor onze toekomst. Hoe gaan we om met dit soort dilemma’s en 
welke rol speelt wetenschap, technologie en filosofie? Als kijker van de film beïnvloed 
jij het leven van Robin met de keuzes die je tijdens het verhaal maakt. Wat kies jij? 
 
De film is een innovatief voorbeeld van wetenschapscommunicatie en een nauwe 
samenwerking tussen wetenschap en kunsten. Ynte Hoekstra, Hoofd Communicatie 
NWO en Thijs Kasbergen van Public Cinema zijn aanwezig om vragen over dit bijzon-
dere filmproject te beantwoorden. Moderator is Lieke Dekker.

Expeditie 10
Vrouwen aan de top. Tijd voor versnelling
Babette Pouwels en Ivy Koopmans (SER)

Het aandeel vrouwen in de top van bedrijven is de afgelopen jaren nauwelijks toege-
nomen. In Europees verband scoort Nederland matig tot slecht. Afgelopen december 
stemde een meerderheid in de Tweede Kamer voor een quotum voor vrouwen en 
mannen in de top, in combinatie met een pakket maatregelen om diversiteit in 
organisaties te bevorderen. Minister Van Engelshoven sprak van een historische stap. 
Babette Pouwels, onderzoeker van de Bedrijvenmonitor Topvrouwen die sinds 2013 
de samenstelling van de top van bedrijven in de gaten houdt, en Ivy Koopmans, 
projectleider en auteur van het SER-advies ‘Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling’ 
vertellen tijdens de lezing welke stappen er gezet moeten worden om te komen tot 
een diverse top.



1514

Notities
Op de komende pagina’s is er ruimte om notities te maken.
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Tot volgend jaar!


