
Werk je met jongeren en ben je 
geïnteresseerd in verdieping door 
wetenschappelijk onderzoek? Ben 
je als wetenschapper bezig met 
de kansen van jongeren? Kom dan 
langs op 10 maart en versterk je 
netwerk!

‘Handen ineen voor de jeugd’
‘Dankzij een startimpuls-subsidie doen we  
onderzoek naar het leren en opgroeien van jongeren 
in Nederland. En met name naar hun kansen om zich 
gezond en gelukkig  te ontwikkelen. Geheel volgens 
de bedoeling van de Nationale Wetenschapsagenda 
verrichten we ons onderzoek in hechte samenwerking 
met maatschappelijke partners. Maar hoe gaat dat 
samenwerken in de praktijk? Naast onze eigen  
inzichten trakteert Bas Haring – hoogleraar ‘publiek 
begrip van de wetenschap’ - je op de zijne. En je hoort 
hoe Dopper (van de waterflesjes) kinderen laat  
meedenken over maatschappelijke problemen. Je bent 
van harte welkom om mee te praten over hoe we  
onderzoek zo dicht mogelijk bij de praktijk brengen.’ 
Judi Mesman en Monique Volman, Eveline Crone en  
Katy de Kogel

Uitnodiging
Dinsdag 10 maart om 13:00 in ‘Het Huis Utrecht’

Aanmelden
Kom langs en praat mee over samenwerking tussen 
wetenschap en praktijk voor de jeugd!

Meld je hier aan 

U bent van harte welkom!  
• Op dinsdag 10 maart van 13:00 tot 17:00 
• Het Huis Utrecht, Boorstraat 107 in Utrecht

Programma
Er is een ochtenddeel dat is bedoeld voor projectpartners. Het middagdeel is voor iedereen die geïnteresseerd is 
in samenwerking tussen wetenschap en praktijk binnen het thema jeugd.
 
Ochtend (besloten)
Ochtendsessie voor projectpartners die hiervoor een aparte uitnodiging ontvangen. Lunch is inbegrepen.  
 
Middag (open)
13.00 Opening
13.15 Lezing door prof. Bas Haring, hoogleraar ‘Publiek begrip van wetenschap’ en volksfilosoof
13.45   Lezing door Anneke Hendrikx - Projectmanager Academy bij Dopper
14.15  Pauze
14.45   Interactieve deelsessies over samenwerking tussen praktijk en wetenschap bij 
   1. ‘Onderwijs en Leren’ 
   2.  ‘Problemen in ontwikkeling’
16.45   Borrel 

NWA-route: 
‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onder-
wijs’

Onderzoeksprogramma: 
‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’
Dit programma bestaat uit vijf deelprojecten.
www.gelijkekansenvooreendiversejeugd.nl

Onder leiding van: 
prof. dr. Monique Volman (UvA)
prof. dr. Judi Mesman (UL) 

NWA-route: 
‘NeuroLabNL: de werkplaats voor hersen-, cog-
nitie- en gedragsonderzoek’

Onderzoeksprogramma: 
‘NeuroLabNL: optimale condities voor leren en 
veiligheid van jongeren’
Dit programma bestaat uit vier deelprojecten.
www.neurolab.nl

Onder leiding van: 
prof. dr. Eveline Crone (UL)
dr. Katy de Kogel (Ministerie van J&V)

‘Ik wil wetenschap zo uitleggen dat het 
begrijpbaar is voor jan en alleman’  
Bas Haring

http://www.123formbuilder.com/form-5165581/mijn-formulier

