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Redactioneel
Op 2 december van het afgelopen jaar 
was het dan zo ver: na een voorbereiding 
op internet kwamen De Vrienden bijeen 
om als wetenschappers, studenten, 
ondernemers, bestuurders, politici en 
andere stakeholders de dialoog aan te 
gaan en zo wetenschap op de agenda te 
zetten. Ik heb me in de discussies op internet gemengd en gepoogd om een 
lans te breken voor de stelling dat wetenschappers maatschappelijke actoren 
zijn, dat kennisproductie dus een maatschappelijk verschijnsel is en dat het 
onderzoekend vermogen van een samenleving niet beperkt blijft tot 
universiteiten en andere kennisinstituten. Zo heb ik bijvoorbeeld aandacht 
gevraagd voor de positie van de buitenpromovendus, die moet investeren in het 
creëren van een eigen netwerk, vaak op de grenzen stuit van toelatingseisen 
van met publiek geld gefinancierde instellingen, nogal eens te maken heeft met 
dedain van hoogleraren (je bent te oud, te praktisch; wat heb ik eraan voor m’n 
publicaties?) en onbegrip van reguliere promovendi (wat zeur je nou over druk, 
jij hebt tenminste een normaal salaris); maar die gedreven en op wilskracht ook 
relevante kennis weet te produceren, desondanks. Over motivatie gesproken. 

Welgeteld drie mensen reageerden, allen met instemming. Aldus voorbereid 
toog ik 2 december naar Den Haag om de andere vrienden van wetenschap te 
ontmoeten. Daar is het niet van gekomen. Ik had vooraf op dezelfde locatie een 
goed gesprek met een potentieel lid van de campus en zag onderwijl De 
Vrienden toestromen. Mij zonk de moed in de schoenen. Ze zagen er helemaal 
niet onvriendelijk uit hoor; integendeel. Maar hun bestaande vriendschappen 
leken al zo hecht. Een haastig op elkaar afstappen, ferme klappen op 
schouders, een diep ha ha ha bij het weerzien. Her en der een fronsend 
onderonsje. Duidelijk Vrienden, maar waarvan eigenlijk? Ging ik hier wel gehoor 
vinden voor mijn statement over de menselijke kant van wetenschap? Over de 
in- en uitsluitingsmechanismen die erbij horen en die contraproductief kunnen 
zijn? Gaat het deze Vrienden, kortom, wel om nieuwe vriendschappen? Door 
die heftigheid van de onderlinge insluiting zag ik het somber in en heb ik 
rechtsomkeer gemaakt nog voordat premier Balkenende zijn – ook vast heel 
vriendschappelijke – openingswoorden kon uitspreken. Later las ik op 
www.vriendenvanwetenschap.nl de resultaten, die mijn eerdere vermoedens 
bevestigden: veel aanbevelingen voor ‘de wetenschap’, nauwelijks aandacht 
voor ‘de wetenschapper’. Vandaar het voornemen van de campus voor dit jaar 
en de jaren die volgen: vriend zijn voor wetenschappers. Klinkt dat niet wat 
klef? Nou ja, doet er niet toe, het is gewoon zo. En zoals het vrienden betaamt, 
wens ik jullie vanaf deze plek een gelukkig en productief Nieuwjaar.

CO Times

Floor Basten  

http://www.vriendenvanwetenschap.nl/
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Kalender

26 februari 2010, 15.00-17.00 u: workshop Academisch Ondernemerschap*

Hoe maak je optimaal gebruik van je lidmaatschap van de campus? Hoe schrijf 
je een pakkende tekst over wat je te bieden hebt? In deze workshop staan we 
stil bij effectief gebruik van de website voor het aanbieden van je diensten.
Locatie: informatie volgt na aanmelding.

26 maart 2010, 15.00-19.00 u: congres Zin in Onderzoek*

Het congres van [campus]OrléoN begint vaste vormen aan te nemen en de jury 
voor de bijbehorende prijsvraag is bijna voltallig. De eerste aanmeldingen voor 
het verzorgen van workshops en presentaties zijn binnen en het belooft een 
gevarieerd programma te worden over economische kansen gebaseerd op 
krimp en duurzaamheid, jongeren en creativiteit in de wijk, vrijplaatsen, de stad 
als leernetwerk, beschouwingen over onze tijd en nog veel meer. Heb je ook 
iets gemaakt of in de maak waar je anderen een plezier mee kunt doen? Stuur 
dan je voorstel voor een bijdrage naar campus@orleon.nl. Als je alleen wilt 
komen voor de sfeer en de leer, dan is dat natuurlijk ook geen probleem.
Hou voor meer informatie www.campusorleon.nl/congres2010 in de gaten.

Nieuwe ontwikkelingen op de virtuele campus

Twitter
Het is sinds kort mogelijk om nieuws op de campus te volgen via Twitter. Ga 
hiervoor naar http://twitter.com/campusorleon en klik op Join today!

RSS
Binnenkort versturen we wekelijks een update van de activiteiten op de website. 
Op de hoogte blijven van het laatste campus-nieuws wordt zo heel gemakkelijk.

Ook interessant 
Op LinkedIn is een groep ‘buitenpromovendi’.

* Deze bijeenkomsten maken deel uit van de 2-uit-6-serie, een zestal 
bijeenkomsten waaruit leden van [campus]OrléoN er twee kunnen kiezen om 
gratis bij te wonen en op de andere vier 50% korting krijgen. Niet leden betalen 
€ 60,= (excl. BTW) per bijeenkomst. Voor alle bijeenkomsten geldt: aanmelden 
via campus@orleon.nl. 

http://www.campusorleon.nl/congres2010
mailto:campus@orleon.nl
http://twitter.com/campusorleon
mailto:campus@orleon.nl
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Onderzoek buitenpromovendi …

Het lijkt alsof er geen groep in de wetenschappelijke bedrijvigheid zo in nevelen 
gaat gehuld als die van de buitenpromovendi. Is er eigenlijk wel sprake van een 
groep? Vooralsnog heeft de VSNU geen cijfers paraat en de specifieke noden 
van deze onderzoekers zijn niet systematisch geïnventariseerd. Hierdoor 
kunnen de belangen van buitenpromovendi niet goed gediend worden. Reden 
voor mij als initiatiefnemer van [campus]OrléoN om in 2010 te starten met een 
onderzoek naar buitenpromovendi. Om hoeveel mensen gaat het eigenlijk? In 
welke vakgebieden zijn zij veelal actief? Wat voor problemen komen zij tegen bij 
hun onderzoek? Hebben zij tips voor andere buitenpromovendi? 

Doel van het onderzoek is enerzijds kennis over deze onderzoekers te 
produceren en anderzijds deze kennis in te zetten bij het structureel verbeteren 
van het werken als buitenpromovendus.

Ben of ken je een buitenpromovendus? Ben of ken je iemand die zin zou 
hebben om deel te nemen aan het onderzoek? Neem dan contact op met mij 
via campus@orleon.nl. 

Zin in Onderzoek

Kijk op www.campusorleon.nl/content/zin-onderzoek
voor meer informatie over de prijsvraag

Uiterste inzenddatum: 1 maart 2010

Prijsuitreiking: tijdens het congres 

Zin in Onderzoek 
op 26 maart om 18.00 uur

De jury bestaat tot nu toe uit

prof.dr. Michel van Eeten, hoogleraar Public Administration (TUDelft), auteur 
van de roman Tegennatuur en actieve blogger op www.bijzinnen.com.
prof.dr. Robert Zwijnenberg, hoogleraar History and theory of contemporary 
art in relation to the sciences and technology (Universiteit van Leiden en 
Universiteit van Maastricht) en verbonden aan The Arts & Genomics Centre.

mailto:campus@orleon.nl
http://www.campusorleon.nl/xpo/content/zin-onderzoek
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Lid worden van 
[campus]OrléoN?

Dat kan voor slechts € 150,= per 
jaar (excl. BTW). Leden kunnen 
hun eigen vraag en aanbod op de 
website kwijt en komen voor 
interessante kortingen in 
aanmerking.

Even iets anders: het betere 
sloven

In informele sfeer bereidt u met 
andere leden van de campus onder 
begeleiding van een ervaren kok 
een diner voor dat u vervolgens 
samen nuttigt. Geanimeerde 
gesprekken sluiten we niet uit! 

Afnemen interviews

Ervaren interviewers gaan voor u 
op pad om in (semi-)open 
gesprekken de data te verzamelen 
die u nodig hebt. Indien gewenst 
ook ondersteuning bij het opstellen 
van uw interviewguide.

Cursus Narratieve Analyse

Krijg in acht modules de kneepjes 
van het ambachtelijk analyseren van 
narratieve interviews onder de knie. 
Eerste bijeenkomst is op 23 maart. 
Meer info op 
www.campusorleon.nl/annonce/curs
us-narratief-onderzoek.

Kill your darlings

Tekst af maar te lang? Kun je, door 
de warme relatie die tussen jou en 
je tekst is ontstaan, niet kiezen 
welke geliefde passages te 
schrappen? Vraag dan een ander 
om dat met de kille blik van de 
buitenstaander te doen. 

M&T van ruimtelijk oz

In een vierdaagse cursus gaan we 
in op de methoden en technieken 
voor onderzoek van ruimtelijke 
beleving. We combineren 
narratieve en visuele analyses om 
in kaart te brengen hoe mensen 
betekenis geven aan ruimte. 

Ga voor het complete overzicht van annonces naar 
www.campusorleon.nl, 

daar zijn ook alle contactgegevens te vinden

Colofon
CO Times verschijnt vijf keer per jaar.

Leden van [campus]OrléoN kunnen gratis
adverteren. Niet-leden die willen adverteren

kunnen contact opnemen via campus@orleon.nl.

http://www.campusorleon.nl/
mailto:campus@orleon.nl
http://www.campusorleon.nl/annonce/cursus-narratief-onderzoek
http://www.campusorleon.nl/annonce/cursus-narratief-onderzoek

