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KEYNOTE EN DEBAT

ENGLISH PROGRAM

olv. Hans Harbers

TIJD

SENAATSKAMER

HEYMANSZAAL

TWISTGESPREKKEN

COLLEGES

olv. Femke Kramer

Keynote Ad Verbrugge
Waartoe is de universiteit op
aarde?

20.30 - 20.45 uur

pauze

20.45 - 21.30 uur

Debat Onderwijs
Ad Verbrugge, Elmer Sterken,
Evelien Wolthuis en Tristan
Looden
Column: Matthijs van Wolferen

20.40 - 20.50 uur

chair:Tamar Nawar / Jan Blaauw

21.30 - 21.45 uur

pauze

21.45 - 22.30 uur

Debat Onderzoek
Frank Miedema, Sibrand Poppema, Paul Wouters en Bert
Meijer
Column: Jan Willem Romeijn

22.30 - 22.45 uur

pauze

22.45 - 23.45 uur

Debat Maatschappij en Universiteit
Trudy Dehue, Hans Radder, Karl
Dittrich en Chandra Frank
Column: Jurre van den Berg

olv. Marijn Parmentier

Lezing: Inleiding crisis op
de universiteiten
Rudolf Dekker

Debate Sweatshop University?
Konstantin Mierau (column),
Niké Wentholt, Lou de Leij and
Jasper Knoester

Debate Diversity
Patricia Schor, Floor Rink
and Kevin Haines

20. 30 - 21.00 uur

Onderzoeksmethoden
Folkert Kuipers &
Trudy Dehue

Lezing: Universiteit & Media
Maarten Keulemans

21.00 - 21.30 uur

Nederlands is passé
Douwe Draaisma &
Barteld Kooi

Bildung-lezing:
Martha Nussbaum
Liesbeth Korthals Altes

21.30 - 22.00 uur

Massa & Elite
Hanny Elzinga
& Jasper van Dijk

Lezing: Academische Vrijheid
Klaas van Berkel

22.00 - 22.30 uur

Democratisering
Jan Blaauw &
Pieter Boele van Hensbroek

Bildung-lezing:
Wilhelm von Humboldt
Thomas van de Ven

22.30 - 23.00 uur

Rendementsdenken
Frank Rutten &
Liesbeth Korthals Altes

Debate The (ir)relevance of
PhD-research
Sjoerd Griffioen (column), Rieza
Aprianto, Lou de Leij and
Jasper Knoester

SPIEGELZAAL
20.00 - 0.00 uur - begane grond - First floor
‘Was ich noch zu sagen hätte…’
Gedurende de hele avond verzorgt Radio Glasnost samen met stand-up filosoof Ronald
Hünneman een radioprogramma vanuit de Spiegelzaal. Als u in een andere zaal niet aan
het woord kwam, of op de trap pas het ultieme argument bedacht: kom langs en laat uw
mening horen.

Throughout the evening Radio Glasnost along with stand-up philosopher Ronald Hünneman will host a radio show from the Spiegelzaal. If you didn’t have the chance to have your
say in one of the other rooms, or you figured out the ultimate argument walking down the
stairs: come by and share your opinion.

Voor een drankje kunt u ook terecht in de Spiegelzaal. Koop hiervoor muntjes in de centrale
hal. Let op: drankjes mogen niet meegenomen worden naar de zalen.

The bar is also open in the Spiegelzaal. Coins for drinks can be bought in the Central Hall.
Please note that drinks are not allowed in the lecture rooms.

AULA - Eerste verdieping
olv. Hans Harbers

SENAATSKAMER - Eerste verdieping
olv. Femke Kramer

HEYMANSZAAL - Begane grond
olv. Marijn Parmentier

ENGLISH ROOM - First floor
chair: Tamer Nawar / Jan Blaauw

20.00 - 20.30 uur
Keynote lezing
Waartoe is de universiteit op aarde?
Filosoof en voorzitter van Beter Onderwijs Nederland
Ad Verbrugge bespreekt de crisis in het universitaire
onderwijs en onderzoek. Scores, lijstjes en kwantiteiten
regeren. Valorisatie en globalisering in het onderwijs
moeten plaatsmaken voor vorming en ‘glocalisering’

20.30 - 20.50 uur
Twistgesprek Onderzoeksmethoden
In veel faculteiten heerst één wetenschappelijke
methode. Dat er veel meer methoden zijn om mensen
beter te maken dan evidence based, of het verhaal
van de maatschappij te vertellen met statistiek is
onbekend. Is daar iets tegen te doen?
Sprekers: hoogleraar theorie en geschiedenis van
de psychologie Trudy Dehue en Folkert Kuipers,
decaan en vice-voorzitter RvB van het UMCG

20.00 - 20.30 uur
Inleiding crisis op de universiteiten
Wat staat er allemaal ter discussie tijdens de crisis op
de Nederlandse universiteiten? En hoe komt het dat
de kritiek op onderwijs, onderzoek en bestuursstijl zo
gelijktijdig klinkt?
Rudolf Dekker – auteur van Het excellentietraject.
Discussies over wetenschap, onderwijs en de universiteit.

8.45 - 9.15 p.m.
Debate - Sweatshop University?
The PhD student system allows the University to hire
more PhD students. Is this a form of cheap labor? Or
does this create new opportunities and gives more
students the possibility to achieve a PhD degree?
Speakers: Associated Professor at the Research
Center Arts in Society, Konstantin Mierau (column),
Dean of the Faculty of Mathematics and Natural
Sciences Jasper Knoester, and PhD-student Niké
Wentholt (Contemporary History)
Chair: Jan Blaauw

20.45 - 21.30 uur
Debat Onderwijs
Hoe vinden we een nieuw evenwicht tussen massaonderwijs en Bildung? Is er een gulden middenweg
tussen contacturen en MOOC’s?
Met filosoof Ad Verbrugge, rector magnificus Elmer Sterken, docent psychologie Evelien Wolthuis,
student psychologie en wijsbegeerte Tristan Looden
en columnist Matthijs van Wolferen (onderzoeker
rechten)
1e rij: Hans van Ees, Dean University College Groningen en Alexander van ‘t Hof, voorzitter studentenfractie
SOG in de Universiteitsraad
21.45 - 22.30 uur
Debat Onderzoek
Wat is kwalitatief goed onderzoek? Waarom is de
huidige kwaliteitsmeting zo dominant geworden? Wie
bepaalt eigenlijk de onderzoeksagenda en is er nog
plaats voor onderzoekers die hun eigen nieuwsgierigheid volgen?
Met Frank Miedema (oprichter Science in Transition),
afgetreden NWO-bestuurder Bert Meijer, collegevoorzitter Sibrand Poppema, hoogleraar scientometrie
Paul Wouters en columnist Jan-Willem Romeijn
(hoogleraar theoretische filosofie)
1e rij: wetenschapsfilosoof Hans Radder en Maarten
Keulemans, wetenschapsredacteur de Volkskrant
22.45 - 23.45 uur
Debat Maatschappij en Universiteit
De universiteit kan in de samenleving drie rollen vervullen: cultureel (Bildung, academische vrijheid, fundamenteel onderzoek), economisch ( kennismaatschappij,
valorisatie-in-enge-zin) en politiek/publiek (kritische
universiteit, publieke intellectuelen, citizen science).
Welke van de drie willen we? Een combi?
Met hoogleraar theorie en geschiedenis van de psychologie Trudy Dehue, VSNU-voorzitter Karl Dittrich,
wetenschapsfilosoof Hans Radder, onderzoeker en
cultureel ondernemer Chandra Frank en columnist
Jurre van den Berg (correspondent de Volkskrant)
1e rij: collegevoorzitter Sibrand Poppema en
SP-kamerlid Jasper van Dijk

21.00 - 21.20 uur
Twistgesprek Nederlands is passé
Dankzij de internationalisering is Engels de lingua
franca van de Academie. De voordelen zijn duidelijk.
Maar zijn er ook nadelen? Zijn we mans genoeg in
het Engels voor echt begrip en hoe houden we contact met de Franse en Duitse onderwijstradities en de
Nederlandse samenleving?
Sprekers: hoogleraar geschiedenis van de psychologie Douwe Draaisma en hoogleraar logica Barteld
Kooi
21.30 - 21.50 uur
Twistgesprek Massa en Elite in het onderwijs
Massale hoorcolleges en multiple-choicetentamens
deden hun intree in de jaren ‘70. Excellente studenten kwamen niet erg aan hun trekken. De nieuwste
trend: Honours programmes en University colleges
met intensief, kleinschalig onderwijs. Is het onderwijs
voor de elite terug van weggeweest?
Sprekers: SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk en
Hanny Elzinga, Dean van het Honours College van
de RUG
22.00 - 22.20 uur
Twistgesprek Democratisering
Studenten en docenten hebben grote moeite met de
top-down bestuursstijl op de Nederlandse universiteiten. Is er eigenlijk iets mis met de democratie op
de Academie? Er zijn toch verkiezingen? Maken de
critici wel genoeg gebruik van hun democratische
rechten?
Sprekers: historicus Jan Blaauw, afgelopen jaren lid
van de Universiteitsraad en filosoof Pieter Boele van
Hensbroek, actief bij ReThink
22.30 - 22.50 uur
Twistgesprek Rendementsdenken
Een renderende universiteit, daar is niemand tegen.
Maar wat gaat er mis als er rücksichtslos wordt gesaneerd? Hoe ga je als universiteit creatief en productief om met teruglopende studentenaantallen?
Sprekers: hoogleraar literatuurwetenschap Liesbeth
Korthals Altes en Frans Rutten, Associated Dean
for International Affairs bij de Faculteit Economie en
Bedrijfskunde

20.30 - 20.50 uur
Lezing: Universiteit en Media
Gaan de Nederlandse media gemakkelijk mee in de
scoringsdrift van universiteiten en onderzoekers? Hoe
scheiden ze universitair wishful thinking van echte
innovaties en echte successen?
Maarten Keulemans – wetenschapsredacteur van
de Volkskrant
21.00 - 21.20 uur
Bildung-lezing: Martha Nussbaum
Wat heeft de beroemde Amerikaanse filosoof Martha
Nussbaum ons te zeggen? Kunnen we iets opsteken
van haar betoog “Democracy needs the Humanities”?
Liesbeth Korthals Altes – hoogleraar literatuurwetenschap
21.30 - 21.50 uur
Lezing: Academische Vrijheid
Volgens Universiteitshistoricus Klaas van Berkel gaat
de huidige crisis op de Nederlandse universiteiten
eigenlijk om de vraag: wat is Academische Vrijheid
en hoe beschermen we haar tegen aanvallen van
buitenaf?
Klaas van Berkel – hoogleraar Geschiedenis en
Wetenschapsgeschiedenis
22.00 - 22.20 uur
Bildung-lezing: Wilhelm von Humboldt
Wat kunnen we ook nu nog leren van de Duitse
filosoof en humanist Wilhelm von Humboldt? Hoe
zagen zijn eigen onderwijshervormingen eruit?
Thomas van de Ven – masterstudent filosofie,
schrijft een scriptie over Bildung bij Von Humboldt en
Nietzsche

9.45 - 10.30 p.m.
Debate - Diversity
Why is our University white and are 90% of our
professors male? Can Dutch universities do more to
make foreign students and female researchers to feel
comfortable and respected in Academia?
Speakers: Patricia Schor, researcher at the Institute
for Cultural inquiry Utrecht, Floor Rink, Associated
Professor of Economics and Business and Kevin
Haines, member of the Groningen International
Classroom Project Team
Chair: Tamer Nawar
10.45 -11.15 p.m.
Debate - The (ir)relevance of PhD-research
Doing a PhD is an investment, resulting in a certificate of one’s special abilities. However, it is not a
passport into an academic career. Are many PhD
students going to end up overqualified and inexperienced in the run for a job outside the Academia?
Speakers: PhD candidate Philosophy Sjoerd
Griffioen (column), PhD candidate Molecular Genetics Rieza Aprianto and Dean of the Faculty of
Mathematics and Natural Sciences Jasper Knoester
Chair: Jan Blaauw

