Het Centre for the Humanities nodigt u van harte uit voor de eerste debatavond over CITIZEN SCIENCE
Definitief Programma

Wat: Debatavond Citizen Science
Wanneer: 23 maart 2017, 17.00-18.30 uur, borrel na afloop
Waar: Academiegebouw, Belle van Zuylenzaal
Aanmelden: in verband met het aantal beperkte plaatsen is het raadzaam je zo spoedig mogelijk aan te melden via:
cfh@uu.nl (degenen die zich al hebben aangemeld, hoeven dat vanzelfsprekend niet nog een keer doen).
Citizen Science
Citizen Science is een relatief nieuwe maar snelgroeiende vorm van wetenschapsbeoefening, waarbij onderzoekers
een beroep doen op burgers bij hun projecten – van het digitaliseren van archieven tot het verzamelen van
straatpoëzie. De eerste debatavond van het Centre for the Humanities op 23 maart gaat over Citizen Science en
kwesties waar de wetenschapper gedurende een dergelijk project mee te maken krijgt: wat is het nut van Citizen
Science, wat zijn de voor- en nadelen etc.
José van Dijck (President van de KNAW en sinds kort Universiteitshoogleraar van de UU), zal de bijeenkomst met
enkele korte en prikkelende stellingen openen en als discussieleider optreden;
Tine De Moor (Hoogleraar Sociale en Economische Geschiedenis, UU), die veel ervaring met Citizen Science heeft,
zal de keynote verzorgen.
Voor het debat bestaat het panel uit de volgende leden:
Jos Bazelmans (Hoofd Archeologie, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Petra Schoenmaker (als "Citizen" medewerker van het 'Ja-Ik-Wil'-project van Tine De Moor)
Frank Kresin (Managing Director DesignLab, Universiteit Twente)
Kila van der Starre (Literatuurwetenschapper en Poëziecriticus, Promovendus, UU)
Liesbeth Gijsel (Wetenschapsjournalist en drijvende kracht achter het citizen science-platform Iedereen
Wetenschapper)
Zie onderaan, voor meer informatie over de sprekers.

Benieuwd geworden naar het fenomeen Citizen Science?
We verwijzen je graag naar "Citizen Science in Vlaanderen: U telt mee?!" (http://jongeacademie.be/wpcontent/uploads/2016/04/Standpunt-Citizen-Science.pdf) en de Leru Paper "Citizen Science at Universities”
(http:/www.leru.org/files/publications/LERU_AP20_citizen_science.pdf).

Het team van het CfH hoopt jullie op 23 maart te mogen verwelkomen.
Wiljan van den Akker, Frans Ruiter & Rosa Tigges

José van Dijck - Debat voorzitter
José van Dijck, President van de KNAW, is per 1
januari 2017 universiteitshoogleraar aan de
Universiteit Utrecht. Van Dijck doet onderzoek naar
digitale samenleving en cultuur, sociale media en
mediatechnologieën. In haar in 2013 verschenen
boek The Culture of Connectivity. A Critical History of
Social Media, geeft zij een historische en kritische
analyse van de opkomst van sociale
media. Recentelijk, in 2016, verscheen in
samenwerking met Thomas Poell en Martijn de Waal
het boek De Platformsamenleving. Strijd om publieke
waarden in een online wereld.
https://www.uu.nl/medewerkers/JFTMvanDijck
Tine De Moor – Keynote en panellid
Tine De Moor doet onderzoek naar het ontstaan,
functioneren en evolueren van instituties voor
collectieve actie, in verleden en heden, met de nadruk
op de vroegmoderne periode in Europa. Instituties
voor collectieve actie zijn vormen van organisaties die
van onderop, door de onmiddellijke stakeholders,
gevormd worden, met het doel om door
samenwerking een collectief belang na te streven, dat
van velerlei aard kan zijn. De Moor leidt het Vele
Handen-project ‘Ja ik wil!’. Door inzet van vrijwilligers,
een typisch Citizen Science project, worden (o.a.)
talloze Amsterdamse ondertrouwakten ontsloten –
die meer vertellen over de gemiddelde
huwelijksleeftijd en het leeftijdsverschil tussen man
en vrouw – waardoor een beter beeld gevormd kan
worden over de positie van de vrouw in de
vroegmoderne Amsterdamse en Hollandse
samenleving.

https://www.uu.nl/medewerkers/MdeMoor
http://www.collective-action.info/Ja-ik-wil

Jos Bazelmans – Panellid
Jos Bazelmans is antropoloog en werkzaam als Hoofd
van de afdeling Archeologie bij de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Daarnaast is hij
bijzonder hoogleraar archeologische
monumentenzorg aan de Vrije Universiteit,
Amsterdam. Bazelmans is sinds het midden van de
jaren zeventig actief binnen de Nederlandse
archeologie. Hij nam (langdurig) deel aan een groot
aantal opgravingen, eerst als amateur, later als
student en weer later als leidinggevende of als
initiator. Eind jaren negentig gaf hij een impuls aan
het sterk verwaarloosde onderzoek van de NoordNederlandse terpen.

http://www.josbazelmans.nl/Home/CV/

Petra Schoenmaker - Panellid
Petra Schoenmaker is invoerder/controleur bij het
project ‘Ja ik wil’. Naast haar baan, volgt zij aan de
Open Universiteit de studie Cultuurwetenschappen
en is zij een bedreven en ervaren autodidact in de
paleografie. Sinds 2007 is Schoenmaker
samensteller/beheerder van Genealogische databank
Maassluis onder auspiciën van stadsarchivaris H.J.
Luth/Vlaardingen.

Frank Kresin- Panellid
Frank Kresin was tien jaar verbonden aan Waag
Society, waarvan de laatste zeven jaar als research
director. Hij was verantwoordelijk voor het
onderzoeksprogramma dat bestaat uit zes lijnen en
richt zich op de zorg, het onderwijs, de culturele
sector, de maatschappij, de overheid en het
bedrijfsleven. Kresin heeft een achtergrond als
filmmaker, een master diploma Kunstmatige
Intelligentie (UvA) en was vijf jaar
programmamanager bij de Digitale Universiteit. Hij
stond aan de wieg van een groot aantal projecten en
programma’s en is nauw betrokken bij de thema’s
Digital Social Innovation, Citizen Science, Future
Internet en Open Data. Vanaf januari 2017 geeft hij
als managing director leiding aan het DesignLab van
de Universiteit Twente.

https://www.linkedin.com/in/kresin

Kila van der Starre- Panellid
Kila van der Starre is literatuurwetenschapper en
poëziecriticus. Ze doet aan de Universiteit Utrecht
een PhD-onderzoek naar ‘poëzie buiten het boek’,
waaronder poëzie op het podium, op het internet, op
lichamen, op gebruiksvoorwerpen en in de openbare
ruimte. In 2016 redigeerde ze samen met Jeroen Dera
en Sarah Posman het boek Dichters van het nieuwe
millennium. Nederlandse en Vlaamse poëzie in de 21e
eeuw. In 2017 lanceerde ze de website
www.straatpoezie.nl, waarop via crowdsourcing een
inventarisatie wordt gemaakt van poëzie in de
openbare ruimte van Nederland en Vlaanderen. Meer
info: www.kilavanderstarre.com.

https://www.uu.nl/medewerkers/KAvanderStarre/0

Liesbeth Gijsel- Panellid
Liesbeth Gijsel is de drijvende kracht achter
het citizen science-platform Iedereen
Wetenschapper. Ze stond eind 2015 samen
met de Vlaamse Jonge Academie aan de wieg
van dit platform, dat citizen science-projecten
in binnen- en buitenland bundelt. Daarnaast
is Gijsel hoofdredacteur van Eos
Psyche&Brein, een tweemaandelijks blad
over psychologie en hersenwetenschap.
Eerder was ze aan de slag als eindredacteur
bij zusterblad Eos. Al meer dan vijftien jaar is
ze actief in de (wetenschaps)journalistiek, na
een master Nederlands-Engels en een Master
in de journalistiek. Ze juicht de nieuwe trend
van citizen science toe en laat zich af en toe
verleiden om zelf deel te nemen aan een
project.

https://www.eoswetenschap.eu/liesbethgijsel & http://iedereenwetenschapper.nl/
https://www.linkedin.com/in/liesbethgijsel

