
 
Symposium  

 

H4H:  The Humanities for Humanity  
- over community-based research in de geesteswetenschappen -  

 

Datum : donderdag 13 juni 2019 

Tijd  : 16.00 – 18.00 uur 

Locatie : Cultuurcentrum Parnassos (Kruisstraat 201 Utrecht) 

Voor  : BA en MA-studenten en docenten van de Faculteit Geesteswetenschappen 

en maatschappelijke stakeholders 

 

Dit symposium heeft als doel docenten en studenten van de geesteswetenschappen en 

vertegenwoordigers van externe organisaties met elkaar in contact om ideeën over 

samenwerking uit te wisselen. Hoe kunnen de inzichten en kennis van 

geesteswetenschappers maatschappelijke stakeholders verder helpen met de vragen die 

zij hebben? Hoe kunnen stakeholders een betekenisvolle rol krijgen in onderwijs en 

onderzoek in de geesteswetenschappen? Door hierover met elkaar in gesprek te gaan, 

kunnen ideeën voor vruchtbare samenwerking tot stand komen. Co-creatie zorgt ervoor 

dat in behoeftes van maatschappelijke organisaties voorzien kan worden door het 

toepassen van wetenschappelijke kennis. Daarmee zijn zowel (student-)onderzoekers als 

community stakeholders gebaat, en wordt de verbinding tussen de academische wereld en 

de samenleving versterkt. 

 

Ter inspiratie wordt tijdens het symposium speciale aandacht besteed aan ‘eregasten’:  dit 

zijn docent-onderzoekers en student-onderzoekers die community-based projecten hebben 

uitgevoerd, en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties die denken iets aan 

samenwerking met onderzoekers te hebben. Deze eregasten gaan in gesprek met het 

publiek over hun ervaringen, inzichten en behoeftes.  Docent-onderzoekers, bachelor en 

master studenten kunnen op deze manier inspiratie opdoen over de mogelijkheden van 

onderzoeksstage- en scriptieprojecten met maatschappelijke impact.   

 

Het symposium is onderdeel van een onderwijsproject van Faculteit 

Geesteswetenschappen en University College Utrecht, Community-based research for the 

Humanities.  Dit Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs project faciliteert vormen van 

onderwijs dat studenten in staat stelt om onderzoeksprojecten uit te voeren in 

samenspraak met maatschappelijke partners, en steunt studenten en hun begeleiders in 

dat proces.  Vragen?  Neem contact op met projectleider Jocelyn Ballantyne 

(j.c.ballantyne@uu.nl) 

 

 

Dit symposium is een samenwerking van de Faculty of Humanities, het Centre for the 

Humanities en het University College Utrecht. 
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