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VERANTWOORDING
Conform het reglement van De Jonge Akademie zoals vastgesteld door de KNAW,
presenteert het bestuur van De Jonge Akademie hierbij het werkplan 2017 van De Jonge
Akademie. Dit werkplan is besproken en goedgekeurd in de algemene ledenvergadering
van De Jonge Akademie, gehouden op 22 september 2016 te Wageningen.
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1. INLEIDING
In dit werkplan geeft De Jonge Akademie zo concreet mogelijk aan hoe zij verder
invulling wil geven aan haar doelstellingen en welke activiteiten zij in 2017 wil
ontplooien. Informatie over activiteiten van De Jonge Akademie in voorgaande jaren is
te vinden in de jaarverslagen, gepubliceerd op http://www.dejongeakademie.nl.

Het werkplan 2017 is opgezet op basis van tracé-indeling, die de hoofdthema’s van De
Jonge Akademie weerspiegelt. Hoofdstukken 3 tot en met 6 geven een overzicht van
doelstellingen, voorgenomen activiteiten en thema’s per tracé. Hoofdstuk 7 bevat de
beknopte communicatiestrategie. Een agenda voor 2017 (Bijlage 1) en een korte lijst
van voorgenomen activiteiten (Bijlage 2) zijn toegevoegd aan dit werkplan.
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2. AMBITIES EN UITGANGSPUNTEN 2017
De Jonge Akademie is in 2016 haar tweede decennium ingegaan. De eerste 10 jaar is De
Jonge Akademie uitgegroeid tot een bekend en gerespecteerd platform: een
veelgevraagde gast bij media, serieus gesprekspartner voor bestuur en beleid en actief
betrokken bij wetenschapsbewustwording op scholen en publieksevenementen. De
kracht van De Jonge Akademie is de diep gevoelde passie voor wetenschap en de wens
die te delen met de samenleving.

De opzet van De Jonge Akademie heeft sterk bijgedragen aan haar succes. Door de in- en
uitstroom van nieuwe leden is er een voortdurende beweging van nieuwe plannen en
ideeën. De leden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor wat De Jonge Akademie is en
wil zijn; de betrokkenheid van de leden is dan ook groot. Het streven is deze
betrokkenheid en actieve inzet van alle leden in 2017 nog verder te stimuleren en
versterken.
De Jonge Akademie zal meer dan voorheen onderzoekers van andere instellingen en de
KNAW-instituten betrekken bij haar activiteiten, onder meer door ledendagen bij
universiteiten of instituten te houden. Ook met de Akademie van Kunsten wordt de
samenwerking geïntensiveerd, door gezamenlijke projecten, zoals vervolmaking van de
datingwebsite voor kunstenaars en wetenschappers.
De Jonge Akademie
De Jonge Akademie is binnen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
(KNAW) een zelfstandig forum van vijftig jonge, gedreven wetenschappers die
internationaal tot de voorhoede van hun vakgebied behoren. Leden van De Jonge Akademie
zijn op het moment van hun benoeming minder dan tien jaar geleden gepromoveerd. Ze
vertegenwoordigen samen een breed spectrum van wetenschappelijke disciplines en zijn
werkzaam bij Nederlandse universiteiten en een groot aantal onderzoeksinstituten. Een
benoeming is voor vijf jaar. Elk jaar stromen tien leden in en uit.
Door de selectie van nieuwe leden wordt ook de komende jaren gewaarborgd dat in het
ledenbestand voldoende balans is tussen de verschillende wetenschapsgebieden en dat
recht wordt gedaan aan diversiteit (gender, culturele achtergrond).
De Jonge Akademie, heeft tot doel om activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren om jonge
onderzoekers:
• actief in aanraking te brengen met vakgebieden buiten het eigen specialisme en met
de mogelijkheden van interdisciplinair onderzoek;
• aan te moedigen visie te ontwikkelen en uit te dragen op de toekomst van het eigen
vakgebied en de samenwerking met andere vakgebieden, alsmede op het te voeren
wetenschapsbeleid;
• te stimuleren hun wetenschappelijke inzichten in de maatschappij uit te dragen;
• te steunen in hun eigen ontwikkeling als wetenschapsbeoefenaar;
• te stimuleren internationaal samen te werken met leden van andere Jonge
Akademies of organisaties met een vergelijkbare doelstelling.
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De Jonge Akademie ontplooit elk jaar een waaier aan activiteiten –van mediaoptredens
tot onderwijsactiviteiten, adviesrapporten, bijeenkomsten en theater. Belangrijke
thema’s voor de komende jaren zijn: onderwijs; de precaire arbeidsmarktpositie van
jonge wetenschappers; diversiteit; talentbeleid; en de positie van (kleine) vakgebieden.
Daarnaast wil De Jonge Akademie:
•
uitwisseling en samenwerking bevorderen met alle onderdelen van de KNAW;
•
haar standpunten nadrukkelijk naar voren brengen in de media en bij overheid
en politiek;
•
belangrijke ontwikkelingen, zoals de implementatie van De Nationale
Wetenschapsagenda en de herinrichting van de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), kritisch volgen;
•
het debat over kwaliteit in de wetenschap en de publieke relevantie van
wetenschap blijven stimuleren met o.a. lezingen en symposia;
•
experimenteren met manieren om enthousiasme voor en kennis van wetenschap
over te brengen op kinderen, jongeren en het brede publiek;
•
ideeën blijven ontwikkelen voor interdisciplinaire samenwerking en een advies
uitbrengen over interdisciplinariteit in het wetenschappelijk onderwijs;
•
meer aandacht besteden aan internationalisering, onder meer door uitwisseling
met andere jonge academies en internationale organisaties.
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3. TRACÉ WETENSCHAPSBELEID
De Jonge Akademie wil haar positie aanwenden om, ook in 2017, proactief invloed uit te
oefenen op beleidsontwikkeling en besluitvorming. De Jonge Akademie zal daarbij haar
bijdrage blijven leveren vanuit het perspectief dat wetenschap vele waarden heeft intrinsiek, maatschappelijk, economisch en cultureel- die alle van belang zijn. Deelname
aan het debat is er dan ook primair op gericht dit brede palet van waardevolle vormen
van wetenschapsbeoefening onder de aandacht te brengen, overeind te houden en te
bevorderen.

De Jonge Akademie zal telkens aansluiten bij de actualiteit, maar ook aandacht blijven
geven aan onderwerpen die niet direct op de politieke agenda staan. Daarnaast zal zij
haar netwerk van partners in de wetenschappelijke wereld (CvB’s, decanen, NWO,
VSNU, PNN, Rathenau) verder verstevigen. Leden van De Jonge Akademie zullen in 2017
actief blijven participeren in (advies)commissies, raden en jury’s van de KNAW. Het
Tracé Wetenschapsbeleid richt zich in 2017 op de volgende onderwerpen en projecten:

Debat over de kwaliteit in de wetenschap
In 2017 zal het laatste symposium plaatsvinden rondom de vraag wat
wetenschappelijke kwaliteit is. Na jaren van beleidsvisies is het goed ook een meer
inhoudelijke bezinning op deze kernvraag te faciliteren. Genodigden zijn
wetenschappers, stakeholders, journalisten en beleidsmakers. Het eerste symposium
(2014) richtte zich op totstandkoming van kwaliteit/ het wetenschappelijk proces, het
tweede (2015) over evaluatie van wetenschappelijke kwaliteit. Het derde en laatste
symposium uit deze reeks (2017) is gewijd aan de verhouding tussen wetenschappelijke
kwaliteit en de publieke rol van wetenschap. Centraal staat onder meer de vraag onder
welke voorwaarden participatie van niet-academische publieksgroepen bij het proces
van onderzoek en onderwijs medebepalend is voor wetenschappelijke kwaliteit.
Wetenschapsfinanciering
De financiering van het wetenschapssysteem in Nederland is een onderwerp dat op de
agenda zal blijven staan. De Jonge Akademie zal daarbij onverminderd blijven pleiten
voor ongebonden door nieuwsgierigheid gedreven onderzoek. De ruimte hiervoor,
vooral binnen de vrije competitie van NWO, is door de financiering van het
topsectorenbeleid op een onaanvaardbare manier verkleind. Verder is de vraag wat de
consequenties van de Nationale Wetenschapsagenda voor de wetenschapsfinanciering
zullen zijn.

Visie van De Jonge Akademie op wetenschapsbeleid
In 2014 heeft De Jonge Akademie haar visie op wetenschapsbeleid samengevat in
een visiedocument. Dit visiedocument zal up-to-date gehouden worden aan de hand van
nieuwe standpunten die De Jonge Akademie inneemt.
Parlement en Wetenschap
De Jonge Akademie wil haar contacten met parlementariërs intensiveren en zal zich
hierbij richten op de woordvoerders wetenschap en hoger onderwijs. Leden van De
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Jonge Akademie zullen parlementariërs van verschillende partijen bezoeken en actuele
onderwerpen op het gebied van wetenschapsbeleid bespreken.
De Jonge Akademie zal zich blijven inzetten voor het project Parlement en Wetenschap,
tezamen met VSNU, KNAW en NWO. Centraal doel is wetenschappelijke kennis een
grotere rol te laten spelen in het parlementaire debat.

Loopbaanbeleid
Het Jonge Akademie-advies van Rendement van Talent (2010) zal de leidraad blijven
vormen in gesprekken in Den Haag en met CvB’s van universiteiten. Speciale aandacht
gaat uit naar de kwaliteit van promotietrajecten en carrièreperspectieven van jonge
onderzoekers.
In 2016 heeft de Jonge Akademie op verzoek van minister Bussemaker aanbevelingen
gedaan op het gebied van talentbeleid en diversiteit als input voor een geplande
Kamerbrief.
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4. TRACÉ WETENSCHAP EN MAATSCHAPPIJ
Doelstelling van het tracé Wetenschap en Maatschappij is de kennis van en de
belangstelling voor wetenschap te vergroten in de samenleving. De doelgroep is het
brede publiek in Nederland, waarbij De Jonge Akademie zich niet wil beperken tot de al
in wetenschap geïnteresseerde lezer van wetenschapsbijlages en opiniebladen. Daarbij
zal vooral de interconnectiviteit, als leidraad worden genomen: wat verbindt de
verschillende leden uit diverse vakgebieden en hoe ontwikkelt De Jonge Akademie
vanuit deze gedachte inspirerende activiteiten.
De volgende activiteiten en projecten staan op de agenda van 2017 binnen het tracé
Wetenschap en Maatschappij:

Visiedocument wetenschapscommunicatie
De Jonge Akademie werkt aan een visiedocument, waarin beschreven wordt hoe De
Jonge Akademie wil omgaan met wetenschapscommunicatie: wat vindt De Jonge
Akademie belangrijk om zich mee te verbinden. Hierbij zullen ook de verschillen per
vakgebied worden meegenomen.

Verkenning nieuwe middelen en doelgroepen
Een van de projecten die op stapel ligt, is het ontwikkelen van microblogs – toegankelijk
geschreven, korte luchtige blogs over wetenschappelijke vragen - in samenwerking met
een op het algemeen publiek gerichte mediapartij. Daarnaast is het idee van
wetenschapsdoosjes (Science Boxes) verder uitgewerkt: proefjes en/of testjes die je in
korte tijd kunt doen en die kinderen (en hun ouders) aanzetten tot het nadenken over
wetenschap. Voor dit project is samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen
gezocht. De Jonge Akademie lichting 2015 ontwikkelt een stripboek en eventueel vlogs
voor jongeren met als doel het stereotype beeld van de wetenschapper te doorbreken.

Samenwerking (media)partijen
De Jonge Akademie neemt deel aan de commissie Wetenschap en Media van de KNAW,
en denkt daarin onder meer mee over nieuwe programmaformats rondom wetenschap
in de media. Waar het gaat om optreden op festivals is het belangrijkste criterium of
deelname inhoudelijk aansluit bij eerder genoemde uitgangspunten van Wetenschap en
Media. Ook in 2017 zullen leden van De Jonge Akademie deelnemen aan diverse radioen tv-programma’s, publieksfestivals en blogs. De Jonge Akademie zal weer deelnemen
aan Oerol in 2017 na goede ervaringen met Oerol in de zomer van 2015 en 2016.
Theater en wetenschap worden via Oerol-lezingen op een interessante wijze aan elkaar
gekoppeld en het geeft de mogelijkheid om een ander publiek te bereiken.
In 2017 zal een samenwerking met de Universiteit van Nederland opgezet worden.

Voortzetting Kennis op Straat
Met Kennis op Straat wil De Jonge Akademie op een laagdrempelige manier met korte
lezingen het bijzondere en het belang van wetenschap en het enthousiasme van jonge
wetenschappers onder aandacht te brengen van allerlei publieksgroepen; scholen, maar
ook een sportvereniging of een buurthuis. Voor de non-profit sector zijn aan de lezingen
geen kosten verbonden (behalve de reiskosten van de spreker). Via de
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website www.kennisopstraat.nl kan een lezing of een combinatie van lezingen worden
besteld. Kennis op Straat wordt de komende periode met een nieuwe website verbeterd
en verder gepromoot.

Voortzetten serie videoportretten leden van De Jonge Akademie
In voorgaande jaren zijn korte, toegankelijke video’s over het onderzoek van De Jonge
Akademie-leden geproduceerd. In 2017 zal opnieuw een serie videoportretten worden
gemaakt, die via verschillende websites/online kanalen toegankelijk is. Belangrijkste
doel is een brug te slaan naar de samenleving om wetenschap op een aansprekende
wijze te presenteren. De doelgroep is breed, van journalist, beleidsmedewerker,
bedrijfsleven, tot student of patiënt.

Voortzetting Faces of Science in samenwerking met de KNAW
De Jonge Akademie zal ook in 2017 kandidaten nomineren voor Faces of Science en
waar mogelijk een bijdrage leveren aan dit project. Faces of Science is bedoeld om
scholieren en studenten kennis te laten maken met de wereld van promovendi en te
enthousiasmeren voor de wetenschap. Het biedt de promovendus de kans om zichzelf
en zijn of haar onderzoek op allerlei manieren te presenteren. Faces of Science is een
online-omgeving waar bezoekers aan de hand van filmpjes, blogs en andere informatie
over het onderzoek een kijkje in de wereld van de onderzoeker krijgen. Promovendi
nemen de bezoekers mee op een digitale reis naar hun onderzoek, waardoor zij terecht
kunnen komen in bijvoorbeeld een laboratorium, een bibliotheek of op een bijzondere
locatie ergens in de wereld.
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5. TRACÉ INHOUD EN INTERDISCIPLINARITEIT
Het tracé Inhoud en Interdisciplinariteit vormt een platform voor inhoudelijke
uitwisseling en samenwerking. Het stimuleert leden en anderen over grenzen van
vakgebieden heen te kijken om te laten zien dat dit meerwaarde en wederzijdse
inspiratie kan opleveren. Daarnaast is er aandacht voor overkoepelende
wetenschapsthema’s en worden mogelijkheden en methoden van interdisciplinair
onderzoek en onderwijs onder de loep genomen.

In 2017 heeft De Jonge Akademie de ambitie de inhoud, het wetenschappelijk onderzoek
(van de leden) een prominente rol te blijven geven bij ledenvergaderingen door middel
van korte lezingen door leden. Daarnaast zullen De Jonge Akademie-leden onderwerpen
blijven aandragen voor de succesvolle dispuutsavonden van de KNAW.
Steeds gaat De Jonge Akademie op zoek naar nieuwe vormen en inspirerende concepten
om interdisciplinariteit concreet gestalte te geven, variërend van een minilezingenmarathon tot duo-presentaties en socratische gesprekken en in 2017 mogelijk weer
nieuwe formats. In 2017 wil het tracé Inhoud en Interdisciplinariteit zich concentreren
op de volgende onderwerpen:
Interdisciplinariteit in het wetenschappelijk onderwijs
De Jonge Akademie is in 2016 begonnen met een inventarisatie van de verschillende
vormen van interdisciplinaire opleidingen en de voordelen en nadelen hiervan. Het
streven is in 2017 een advies uit te brengen over het organiseren van
interdisciplinariteit in het (hoger) onderwijs.

InterScience
De reeks van interdisciplinaire symposia onder de koepeltitel InterScience De Jonge
Akademie zal worden gecontinueerd. Doel van de publieksbijeenkomsten is het
belichten van een breed, aansprekend thema vanuit verschillende disciplines. Voor 2017
staan (onder voorbehoud) de onderwerpen Licht en Waarneming op de agenda. Ook zal
samenwerking met de Akademie van Kunsten gezocht worden in deze reeks.

Kunst en Wetenschap
In 2015 is een experimentele datingwebsite voor kunstenaars en wetenschappers
opgezet, in samenwerking met de Akademie van Kunsten. De matchingssite
Mingler.network die de contactlegging faciliteert tussen kunstenaars en wetenschappers
binnen en buiten de KNAW met als doel samenwerkingen te stimuleren, zal eind 2016
live gaan. In 2017 zal de website gepromoot en geëvalueerd worden.

Ethiek van wetenschapsbeoefening
Het theaterdiscussieprogamma Gewetenschap over dilemma’s in de wetenschap en de
ethiek van wetenschapsbeoefening kan ook in 2017 - op aanvraag van universiteiten en
instellingen - opnieuw ten tonele worden gevoerd. De bedoeling is dat wetenschappers,
bestuurders en beleidsmedewerkers na de uitvoering samen de discussie aangaan over
morele dilemma’s in de dagelijkse praktijk van de wetenschapsbeoefening.
Gewetenschap is inmiddels ook in het Engels vertaald (‘Conscience’).
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Science buddies: gevluchte wetenschappers
De Jonge Akademie heeft in 2016 het initiatief genomen om de netwerken van haar
leden open te stellen voor wetenschappers en academici die hun land zijn ontvlucht. De
Jonge Akademie wil een bemiddelende rol spelen en vluchtelingen de kans bieden om
Nederlandse universiteiten van binnen te leren kennen, bijvoorbeeld door middel van
mogelijkheden om deel te nemen aan onderzoeksseminars, toegang tot online databases
op basis van speciale gastovereenkomsten en advies over manieren om aan een
studiebeurs of onderzoeksbaan te komen. In 2016 zijn 11 vluchtelingen in contact
gebracht met wetenschappers. In 2017 zal dit project in samenwerking met NWO,
voortgezet en verder geprofessionaliseerd worden.
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6. TRACÉ INTERNATIONALISERING
Het tracé internationalisering heeft als doelstelling het bevorderen van internationale
samenwerking met onder andere buitenlandse jonge academies en internationale
organisaties op het gebied van wetenschap, zoals de Global Young Academy (GYA), het
InterAcademy Council (IAC) en InterAcademy Panel (IAP), de Europese Commissie en
Europese organisaties. Zij wil openstaan voor contacten met wetenschappers
wereldwijd. Dit tracé wil De Jonge Akademie een internationaal gezicht geven en kijken
hoe vanuit Nederland een Europese en/of internationale bijdrage kan worden geleverd.
In 2017 zal dit tracé en bijbehorende activiteiten verder worden uitgebouwd.
Organisatorisch zal het tracé vertegenwoordigd zijn in de andere drie tracés zodat een
matrix structuur ontstaat in verband met overlap van onderwerpen. Het tracé richt zich
in 2017 op de volgende activiteiten:

Informatie over het wetenschapssysteem en –cultuur in Nederland: Expat Guide
De Jonge Akademie ontwikkelt een Expat Guide; een handboek met vooral feitelijke
informatie over het wetenschappelijk systeem in Nederland. Hiervoor is onder andere
een enquête uitgezet onder leden en expat onderzoekers in de omgeving van de leden
van De Jonge Akademie. Met dit handboek hoopt De Jonge Akademie een bijdrage te
leveren aan het verbeteren van de informatie voor onderzoekers die nieuw
binnenkomen in Nederland, zodat zij snel hun weg kunnen vinden in het Nederlandse
wetenschappelijke systeem en de Nederlandse wetenschappelijke cultuur.

Samenwerking binnen Europa
Het netwerk met andere Europese Jonge Academies is van belang voor het opzetten van
activiteiten in Europees verband, onder andere op het gebied van wetenschapsbeleid.
De Jonge Akademie wil beter op de hoogte raken van hoe Europees Wetenschapsbeleid
tot stand komt en hier de stem van jonge onderzoekers laten horen.
In samenwerking met andere Europese Jonge Academies is de informatievoorziening
over projecten geïntensiveerd. Zo worden overzichten gegeven van projecten waarbij
andere landen zich kunnen aansluiten, projecten die Europese Jonge Academies
gezamenlijk kunnen ondernemen en inspirerende voorbeeldprojecten.
Het wetenschapsspel Mundus is een voorbeeld van een project dat andere (Jonge)
Academies en/of wetenschappelijke organisaties kunnen overnemen van Nederland.
Het is inmiddels vertaald in het Duits, Zweeds, Hebreeuws en Arabisch.
De Jonge Akademie bouwt contacten met andere organisaties zoals de Young Academy
Europe, Neth-er en de Europese Commissie verder uit in 2017. Daartoe worden
vertegenwoordigers van deze organisaties onder meer uitgenodigd op
ledenvergaderingen.

Informatievoorziening vanuit De Jonge Akademie
Voor het uitwisselen van informatie is het belangrijk om in het Engels informatie te
verschaffen over de activiteiten van De Jonge Akademie. Deze informatie kan een
inspiratiebron zijn voor jonge academies (in oprichting) in andere landen. De informatie
wordt verstrekt via het Engelstalige deel van de website, een jaarlijkse nieuwsbrief,
presentaties en aanwezigheid bij Europese en internationale bijeenkomsten met jonge
academies.
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7. COMMUNICATIE
De Jonge Akademie wil een aantal doelstellingen op communicatiegebied verder
verwezenlijken:

Extern:
• Neerzetten van duidelijk, herkenbaar beeld van De Jonge Akademie en haar
activiteiten naar organisaties binnen overheid, wetenschap en maatschappij.
• Optimaliseren van bereik en zeggingskracht van activiteiten van De Jonge
Akademie in elk tracé (aantal en kwaliteit deelnemers, genereren media spin off)
door heldere formulering van de boodschap, keuze van doelgroepen en juiste
inzet van communicatiemiddelen;
• Uitdragen van een realistisch beeld van wetenschap als interessant, zinvol en
uitdagend ‘mensenwerk’ naar een breed publiek (jongeren en volwassenen)
Intern:
• Optimaliseren van informatie over en inhoud van activiteiten voor leden van De
Jonge Akademie
• Verder ontwikkelen van het alumnibeleid De Jonge Akademie
• Optimaliseren van informatie over visie en activiteiten van De Jonge Akademie
voor KNAW (leden, Bureaumedewerkers, KNAW-instituten).

Waar nodig wordt een communicatieplan per activiteit opgesteld. Elk plan omvat
nadrukkelijk meer dan mediabewerking/publiciteit, maar impliceert van meet af aan
nadenken over doelgroepen, boodschap en communicatiemiddelen in samenwerking
met afdeling Communicatie. De afdeling communicatie van de KNAW wordt dan ook in
een vroeg stadium betrokken bij de vorming van ideeën over nieuwe activiteiten en de
uitvoering daarvan. Hierbij zal ook steeds aandacht worden besteed aan de
mogelijkheden van Twitter en Facebook en andere sociale media.
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Bijlage 1: Tijdslijn 2017
Agenda van terugkerende activiteiten voor De Jonge Akademie.
Maand

Ledenvergaderingen

Nieuwe leden & selectiecommissie

januari

31 januari

11 januari: Welkom bestuur nieuwe leden en foto’s
& voorbereidingen installatievergadering

februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

29 maart
1 april: Bestuurswisseling
7/8 april: Ledenweekend

1 april: ingang lidmaatschap DJA; Start indiening
aanbevelingen voor kandidaatstelling DJA

16 juni

8 juni: Installatie nieuwe leden

18 september

Selectie nieuwe leden

1 juli: deadline indienen aanbevelingen DJA

28 november

Werkplan De Jonge Akademie 2017 | 23 september 2016

Cyclus jaarstukken

Commissie DJABeurzen

Voor 1 april: Jaarverslag 2015
Conceptbegroting 2017 goedkeuren op
ledenvergadering

Goedkeuring conceptwerkplan in
ledenvergadering
Voor 1 oktober bij KNAW: definitieve
werkplan

1

Deadline 1e ronde: 15
mei
Toekenning beurzen

Deadline 2e ronde, 15
november
Toekenning beurzen

Bijlage 2: Activiteiten 2017
Activiteiten

Tracé’s

Derde symposium Kwaliteit van Wetenschap: ‘Wetenschap en zijn publieken’
Wetenschapsfinanciering
Loopbaanbeleid (zoals bursalen-systeem)
Ronde langs parlementariërs
Science Boxes
Microblogs
Tv-programma/vlogs voor tieners met als doel het doorbreken stereotypebeeld wetenschapper
Deelname Oerol
Kennis op Straat
Serie videoportretten
Faces of Science
InterScience
Interdisciplinariteit in het Hoger Onderwijs
Kunst en Wetenschap
Gevluchte wetenschappers
Expat Guide
Europese en internationale samenwerking
Discussie over thema’s vanuit internationaal perspectief
Informatievoorziening vanuit De Jonge Akademie
Bezoeken CvB’s universiteiten
Alumnibeleid

Wetenschapsbeleid
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Wetenschap en Maatschappij

Inhoud en Interdisciplinariteit
Internationalisering
Algemeen
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