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De dertiende editie van het Kennisfestival wordt dit jaar volledig digitaal georganiseerd! 
Van maandag 22 tot en met donderdag 25 maart zullen verschillende online lezingen en presenta-
ties plaatsvinden rondom het thema ‘Kansen voor kennis?’. 

De coronacrisis zorgt voor een enorme kennisbehoe�e in de hoop meer grip te krijgen op de 
nieuwe werkelijkheid en dat men lessen leert voor de toekomst. Dit biedt nieuwe mogelijkheden 
voor kennis, maar kan ook nadelige gevolgen hebben. Niet iedereen hee� toegang tot dezelfde 
kennis, waardoor bestaande kloven mogelijk nog groter worden. 

Daarbij wordt vooruitgeblikt op een nieuwe regeerperiode waarin de economie weer moet 
worden opgebouwd en waarbij mogelijk een andere rol is weggelegd voor de overheid. Hoe wordt 
bepaald welke kennis leidend is in (politieke) besluit- en beleidsvorming? Via verschillende online 
sessies wordt stilgestaan bij deze vraagstukken. Check hieronder het programma!

Programma

Maandag 22 maart: Kansen voor Kennis?

3  11:30-13:00 
- Opening Kennisfestival SG Marjan Hammersma
- Sessie 'De kracht van verbeelding in crisistijd' door gastspreker Philipp Blom

Philipp Blom is historicus, journalist en auteur van verschillende boeken (over oa politiek en �loso�e). 
Hij is een groot kenner van de eerste hel� van de 20e eeuw, jaren waarin de westerse samenleving op 
zijn kop werd gezet. Beleven we nu vergelijkbare tijden? Komen er weer ‘roaring twenties’ aan? Recent 
verscheen zijn boek 'Het Grote Wereldtoneel, over de kracht van verbeelding in crisistijd’ (augustus, 
2020). Daarin beschrij� hij dat het Westen niet ondanks, maar juist vanwege vrede en welvaart in een 
crisis verkeert. Het ontbreekt ons echter aan de taal om een nieuw perspectief te schetsen. Maar er is 
een e�ectief wapen, dat velen over het hoofd zien: de verbeelding. We hebben een gemeenschappelijke 
verbeelding nodig om de voorbij de grote vraagstukken van deze tijd, zoals het klimaatprobleem en 
corona te denken en een wenkend perspectief te schetsen. Kunstenaars zijn daarvoor onmisbaar. De 
strijd voor de toekomst wordt ook een strijd om een nieuw groot verhaal, voor eenieders ogen, op het 
podium van het wereldtoneel.



 

3  14:30-15:45
De ontwikkeling van democratische kernwaarden in de onderbouw van het VO
Paula Thijs en Herman van de Wer�orst – Universiteit van Amsterdam

Hoe ontwikkelt de steun voor de kernwaarden van de democratische rechtsstaat zich bij jongeren in de 
eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs? Hoe kijken zij naar thema’s als vrijheid van me-
ningsuiting, gelijke rechten, politieke besluitvorming en stemmen bij verkiezingen? Welke verschillen 
zien we tussen leerlingen naar opleidingsniveaus, en nemen deze verschillen toe of af? 
 
Het meerjarige onderzoek Adolescentenpanel Democratische Kernwaarden en Schoolloopbanen (ADKS) 
biedt een antwoord op deze vragen. Het ADKS is een meerjarig onderzoek waarbij enkele duizenden 
Nederlandse leerlingen gedurende het voortgezet onderwijs worden gevolgd om de ontwikkeling van 
democratische kernwaarden bij jongeren in kaart te brengen en te onderzoeken welke rol scholen 
kunnen spelen in de vorming van burgers. De nieuwste bevindingen van de eerste twee rondes van het 
ADKS-onderzoek worden gepresenteerd.

Dinsdag 23 maart: Iedereen doet mee

3  12:00-13:30
Schuldig en Klassen - de systemen nader verklaard
Ester Gould en Sarah Sylbing

Sarah Sylbing en Ester Gould maken al 15 jaar documentaires over sociale ongelijkheid. Voor ieder �lm-
project kozen zij voor een nieuwe invalshoek - Hollandse armoede, schulden, kansenongelijkheid in het 
onderwijs - maar wat is de rode draad die hun werk verbindt? In deze presentatie nemen ze ons mee in 
hun �lmisch onderzoek naar verhalen over armoede, schulden en onderwijskansen. Wat zijn de mecha-
nismen - psychologisch en sociologisch - die de ongelijkheid in Nederland in stand houdt? Hoe kijken we 
met onze calvinistische inborst aan tegen schuldenaren, schoolgaande kinderen en de kansen in het 
leven van een mens? Leggen we de schuld bij het systeem of toch bij het individu: het kind dat niet wil 
leren, de schuldenaar met een gat in zijn hand, de armlastige ouder die niet wil deugen? Als je het niet 
redt, dan moet je toch wel iets fout doen. Hoe waarachtig is onze meritocratische rechtsstaat?

3  15:00-16:30
Hoe kan AI helpen kansengelijkheid in het onderwijs te vergroten?
Sennay Ghebreab - Civic AI Lab

Sociale ongelijkheid en discriminatie zijn veelkoppige monsters die zich lastig laten temmen. Helaas 
krijgen ze nu ook poot aan de grond in de digitale wereld. Het Civic AI Lab, een samenwerking tussen de 
Universiteit van Amsterdam (UvA), de Vrije Universiteit Amsterdam (VU),  gemeente Amsterdam, en het 
ministerie van Binnenlandse Zaken, wil daar verandering in brengen. Het lab maakt deel uit van het nati-
onale Innovation Center for Arti�cial Intelligence (ICAI) en de Amsterdamse AI coalition 'AI Technology 
for People'. In het lab wordt AI-technologie ontwikkeld om aan de ene kant kansenongelijkheid in de 
maatschappij bloot te leggen, en aan de andere kant kansengelijkheid proactief te bevorderen. In sa-
menwerking met de gemeente Amsterdam pakt het lab stedelijke problemen aan in verschillende do-
meinen: onderwijs, gezondheidszorg, welzijn, mobiliteit en omgevingsfactoren. Met het ministerie 
wordt gekeken naar brede opschaling van overheidstoepassingen en onderzoeksbevindingen. 



 

Woensdag 24 maart: Creativiteit, wetenschap en innovatie

3  12:00-13:00
Sleutelmethodologieën voor maatschappelijke transities
Paul Hekkert en Nynke Tromp – Topsector Creatieve Industrie / TU Del�

De afgelopen jaren is er veel aandacht voor de grote maatschappelijke transities op het gebied van zorg, 
energie, landbouw, onderwijs, etc. Ten onrechte is vaak gedacht dat we deze kunnen realiseren met 
enkel technologische innovatie. Creatieve professionals, zoals ontwerpers, weten al veel langer dat er 
meer voor nodig is om mensen te bewegen en recht te doen aan maatschappelijk waarden. Zij maken 
intensief gebruik van methoden en strategieën om een visie te ontwikkelen, mensen te betrekken en 
systeemverandering te stimuleren. Veel van deze methoden zijn nu samengebracht in de onderzoeksa-
genda “Sleutelmethodologieën (KEM’s) voor missiegedreven innovatie”. De agenda zal worden toege-
licht en geïllustreerd met een voorbeeldproject uit de geestelijke gezondheidszorg.

3  15:00-16:00
Navigeren in een complexe wereld
Peter Sloot - Institute for Advanced Study (IAS)

We moeten leren omgaan met de dynamiek van een snel veranderende wereld, die bovendien geken-
merkt wordt door een toenemende mate van verwevenheid. Voor diverse grote uitdagingen, zoals de 
coronapandemie, sociaaleconomische ongelijkheid en klimaatverandering, is complexiteit een kernbe-
grip. De verleiding ligt op de loer om dergelijke ‘wicked problems’ op te knippen in kleinere behapbare 
elementen en om die aan experts in een speci�eke discipline voor te leggen, maar hiermee lopen we 
juist het risico dat we het grotere geheel missen.

In deze lezing gaat Peter Sloot in op de vraag hoe fundamentele inzichten en methodieken uit de com-
plexiteitswetenschap nieuwe inzichten voor beleid kunnen verscha�en; en hoe wetenschap en beleid in 
co-creatie nieuwe wegen van interventie kunnen onderzoeken.

Donderdag 25 maart: Sturen op kwaliteit

3  12:00-13:15
School improvement. The Norwegian approach to team based professional development
Elaine Munthe - University of Stavanger

Elaine Munthe neemt ons mee in de Noorse manier om de verbindingen te versterken tussen onderwij-
spraktijk, professionele ontwikkeling van leraren, en lerarenopleiders en onderzoekers. Via het zogehe-
ten Dekomp-model komen middelen voor professionele ontwikkeling van leraren bij scholen terecht, 
onder meer voor hun recente curriculumherziening, en sinds dit jaar ook voor speciaal onderwijs. Kerne-
lementen zijn partnerschappen tussen scholen, besturen en lerarenopleidingen; de vorming van regio-
nale platforms om gezamenlijk prioriteiten te stellen; en de verbinding van kennis met professionele 
ontwikkeling. Daarnaast presenteert Elaine Munthe de werkwijze en uitdagingen van het Noorse kennis-
centrum voor onderwijs, waarvan ze sinds vorig jaar directeur is.



 

3  13:30-15:00
Masterclass sociale innovatie
- ter gelegenheid van het afscheid van H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden
als UNESCO Speciaal Gezant Gele�erdheid voor Ontwikkeling

Een mix van bijzondere sprekers vertellen vanuit hun vakgebied over het belang en de randvoorwaarden 
van sociale innovatie. De sessie is prikkelend en activerend. Sprekers delen hun inzichten vanuit hun 
ervaring met de innovatieve aanpak van prinses Laurentien, in de context van de SDGs. Aanwezigen 
delen hun ervaringen en ideeën aan de hand van een poll die is ontwikkeld op basis van speerpunten 
van 11 jaar Unesco Gezantschap, waarin prinses Laurentien op uiteenlopende internationale podia werd 
gevraagd om haar visie te delen op het gebied van onderwijs, taalontwikkeling en jongerenparticipatie. 
In een openhartig vraaggesprek deelt prinses Laurentien haar persoonlijke geleerde lessen.

3  15:00-17:00
Onderzoek voor onderwijs. Samen verder bouwen aan sterke verbindingen tussen onderwijs en 
kennis
Werksessie, met onder meer de Galan Groep

Zo goed mogelijk gebruik maken van alle kennis om het onderwijs te verbeteren, wat is daarvoor nodig? 
Wat is er al? Wat missen we nog? Hoe organiseren we dat? Recent publiceerde de Galan Groep een ver-
kenning over hoe we de kennisinfrastructuur in en rond scholen kunnen versterken. In verschillende 
subsessies gaan we aan het werk om goede voorbeelden uit te wisselen, en concrete stappen te ontwer-
pen die de sterke kennisinfrastructuur dichterbij brengen. Ben je geïnteresseerd en wil je graag meeden-
ken? Sluit dan aan!

Inschrijven

Meld je via deze link aan voor de verschillende sessies van het Kennisfestival 2021.

Contact

Voor vragen over het programma of de inschrijving kan je contact opnemen via 
kennisfestival@minocw.nl

h�ps://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/evenementen/kennisfestival


