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Agenda 

• Intro  

– RRI in hogeronderwijscurricula?  

– EnRRICH  

– Vlaamse & verdere voorbeelden 

• pauze 

• mini World Café + conclusie  

• Vervolg? Tools? Hulp?  
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Process requirements 

 

Diversity and 

Inclusion 

Anticipation 

and Reflection 

Openness 

and 

Transparency 

Responsiveness 

and Adaptive  

Change 

Hoe R&I de toekomst 

vormen  reflectie over 

toekomstige uitdagingen 

R&I moet vertaald worden 

naar de maatschappij op 

een eerlijke en 

betekenisvolle manier 

Uiteenlopende stakeholders 

betrekken vanaf 

ontwikkeling om onderzoek 

& resultaten zo divers 

mogelijk te maken 

R&I heeft waarden en 

processen nodig om aan te 

passen aan nieuwe kennis 

en noden 



Drempels bij onderzoekers/docenten 

Maar ons 
onderzoek 

is al 
excellent! 

Duur & 
tijdsintensief om 
samen te zitten 

met 
maatschappij 

Hoezo ik ben 
niet 

‘verantwoor
delijk’? 

Ah maar ik doe 
fundamenteel 
onderzoek hè 

Ik kan daar 
niet over 

publiceren in 
een HI 

journal! 

We doen 
dat toch op 
het einde? 



RRI in hoger onderwijs 

Hoger onderwijs heeft vitale rol, i.s.m. externen 

 Skills aanleren voor RRI  

°volgende generatie beleidsmakers, 
ondernemers, onderzoekers… 

Meeste studenten naar society, enkelen 
university 

 

Pre-RRI fase  hoe veranderen?  

 

 

maatschappij 

onderwijs onderzoek 



RRI in hoger onderwijs  

experimenten 
die klein starten 

en langzaam 
verandering 

teweegbrengen 

via beleid en 
brede 

maatschappelijke 
trends  



Opportuniteiten in hoger onderwijs 

• RRI inbedden in strategisch plan etc. 
• Wetenschapswinkels, citizen science… participatief 

onderzoek i.s.m. maatschappij 
• Nieuwe generatie opleiden via lessen over RRI-principes of 

over hoe ze te gebruiken (i.s.m. externe stakeholders) 
• Financieringsvoordelen van RRI (bv. Winning Horizon2020 

with Open Science?) 
• Link met duurzaamheid (Ecocampus) 
• Wetenschapscommunicatie 
• Onderzoeksethiek, bv. training aan onderzoekers om fraude 

te vermijden  
• … ? 



CBPR tools 

• Action catalogue 

• Participation Compass 

• Participedia 

• Citizen science Toolkit 

• Iedereen Wetenschapper 

• Science Shop Toolbox 

 http://www.rri-tools.eu/how-to-stk-rc-co-create-
community-based-participatory-research 

http://actioncatalogue.eu/search
http://actioncatalogue.eu/search
http://www.participationcompass.org/planning/index
http://participedia.net/en/about
http://www.birds.cornell.edu/citscitoolkit/toolkit
http://www.birds.cornell.edu/citscitoolkit/toolkit
http://www.birds.cornell.edu/citscitoolkit/toolkit
http://www.birds.cornell.edu/citscitoolkit/toolkit
http://www.iedereenwetenschapper.be/
http://www.livingknowledge.org/resources/toolbox/
http://www.livingknowledge.org/resources/toolbox/
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EnRRICH: RRI in curricula 

Aanbevelingen vanuit  
 
• integreren in curriculum op elk niveau 
• start jong: (PhD-)studenten 
• via samenwerking met stakeholders 
 
Focus op  
Hogeronderwijscurricula 
Onderzoek i.s.m. organisaties (‘Public Engagement’, 

community based participatory research)  



              

• 2014-2015 - 16. Science With and For Society (CSA) 

• juli 2015 - december 2017 

• 13 consortium partners uit 10 landen  

• 10 adviesraadleden uit alle werelddelen 

• 1.500.000€  

 



                     doelen  

1. Vat krijgen op RRI in het curriculum 

2. RRI-onderwijspraktijken & hulpmiddelen 
ontwikkelen en uitwisselen 

3. Wetenschapswinkels testen als manier om RRI in 
curriculum te integreren 

4. Dialoog & beleid stimuleren   

5. Uitwisselen, samenwerken en leren van elkaar 



Concrete EnRRICH output 

Definitie, competenties, leeruitkomsten van 
RRI in curricula 

Nieuwe vakken die public engagement van 
studenten i.s.m. organisaties stimuleren 

Drie gloednieuwe Wetenschapswinkels 

Beleidsaanbevelingen (institutioneel, 
(inter)nationaal) 

Conferentie (juni 2016, Dublin) 

 



VUB-voorbeelden van RRI in curricula 



Wetenschapswinkels 

• Werkwijze 

• Naar Nederlandse voorbeelden (‘70) 

• Pilootproject VUB/UAntwerpen sinds 2003 

• Nu honderden Winkels wereldwijd (LK)  

• 3 in Vlaanderen: Gent, Antwerpen, Brussel 

  

https://youtu.be/rdgdMfrVykM


Wetenschapswinkel Brussel 

• 250 afgeronde onderzoeksrapporten 

• 400 organisaties in databank 

• 182 openstaande actuele onderzoeksvragen 

• 2015-2016: 15 afgeronde onderzoeken  
– Hoe ervaren vluchtelingen leven, hulp- & dienstverlening 

in Vlaanderen vertrekkende vanuit culturele achtergrond? 

– Beeldvorming van depressie in De Standaard & HLN 

– Hoogopgeleide migranten in het volwassenenonderwijs in 
Vlaanderen en hun inburgeringsproces 

– Noden/behoeften van 25-45-jarige Brusselse alleenwoners 



Verder voorbeeld RRI in curricula: ACT 
(WU) 

• opdrachtgevers: business (43%), publieke sector 
(34%), NGO’s (16%) 

• 26/32 MA-opleidingen aan WU 

• Kennisoverdracht + studentontwikkeling 

• vak van 8 weken (252u) 

• Multidisciplinaire teams (5-7 stud) + coaches 

• Evaluatie: voorstel, eind- 
product, team- &  
individueel proces  

 

 



ACT (WU), (2014-2015) 

• 950-1000 students 

• 150-165 projects 

• 75 different process coaches (unique persons) 

• 100 content coaches 

• 2 academic coordinators 

• 4 period coordinators (5 educational periods) 

• 1 financial supervisor 

• 1 staff responsible for logistics 



Verder voorbeeld RRI in curricula: 
CBPR module (UCC) 

• PhD studenten 

• Interdisciplinair 

• I.s.m. non-profitorganisatie 

• 4 plaatsbezoeken 

• Samen onderzoeksvraag & -voorstel ontwikkelen 

• Studenten leren  
– hoe nuttig & betekenisvol CBPR project voeren 

– hoe eigen skills en van vzw uitgewisselen voor 
voordelen aan beide kanten én hele samenleving 



EnRRICH tool voor docenten 



RRI in hoger onderwijs  

“Fostering RRI in higher education curricula is 
about equipping learners to care for the future 
by means of responsive stewardship of scientific 
and innovation practices that address the grand 
challenges of our time in a collaborative, ethical, 
sustainable and socially desirable way.” 

 

(EnRRICH D2.3) 



 
sleutelprincipes  

 
1. Onderwijs voor de maatschappij 

2. Onderwijs met de maatschappij 

3. Onderwijs voor “complete 
individuen” 

1. Leren kennen (cognitief) 

2. Leren om te zijn (affectief) 

3. Leren doen (fysiek) 

 



RRI-competentiekader 

• Set van competenties, elk een wisselwerking van 
kennis, vaardigheden & attitudes (inclusief waarden) 

• Over dimensions anticipation, reflexivity, inclusiveness, 
responsiveness 

• Dynamische interacties tussen competenties & 
dimensies maken overkoepelende & multi-
dimensionele RRI-competentie en zo ook RRI mogelijk 

• Bedoeld als gids voor docenten  personaliseer 
toepassing binnen eigen onderwijs-, wetenschappelijke 
en maatschappelijke context   



RRI competence framework 



leeruitkomsten 

= wat student weet, begrijpt, waardeert en 
waartoe zij/hij in staat is aan einde leerperiode  

 Richtlijnen om die te articuleren 



Voorbeelden modules 

• focus op specifieke competentie 

Bv. Wetenschapscommunicatievak op einde van 
BA-studie die focust op “multi-perspectief & 
inter-culturele communicatie” 

• focus op meerdere RRI competenties 

Bv. Ontwikkeling transdisciplinair project voor 
MA-studenten 



Beoordeling & onderwijsmethode 



Leeruitkomsten & aansluitende 
beoordelings- en onderwijsmethodes 



Meer info & RRI support 

• Eigen European Liaison Office 

• NCP (FWO)/SIS.net 

• EnRRICH: www.enrrich.eu  

• RRI Toolkit: www.rri-tools.eu + community 

• Per aparte policy agenda 
– OpenAIRE (open access) 

– WIN-netwerk (public engagement) 

– Ecocampus (sustainability) 

• … 

http://www.enrrich.eu/
http://www.rri-tools.eu/
http://www.rri-tools.eu/
http://www.rri-tools.eu/


Swafs (EC) 

• http://ec.europa.eu/research/swafs (e-library) 

• https://ec.europa.eu/programmes/horizon20
20/en/h2020-section/science-and-society  

• http://cordis.europa.eu/ (RRI projects) 

• Network of Swafs NCPs (SIS.net): 
http://www.sisnetwork.eu/about/  

– FWO: ncp_fwo@fwo.be  
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Interactive part 

1) Bemerkingen voorgaande? Linken met eigen 
werk? 

2) Drempels & uitdagingen (korte aanzet), hoe 
ze overkomen? 

1) Studenten 

2) Organisaties 

3) Onderzoekers/docenten/promotoren  



 

 

   Wetenschapswinkel 

organisatie 

student promotor 



Hoe organisaties optimaal 
ondersteunen/betrekken? 

Drempels 

• Snel verloop in organisaties belemmert 
structurele samenwerking 

• Na het onderzoek gebeurt er soms niets meer 
met het (academische) onderzoek 

• Studenten kunnen afhaken of werk van 
mindere kwaliteit leveren 

• Organisaties hebben andere verwachtingen 
van het eindresultaat dan onderzoeker 

 



Hoe studenten optimaal 
betrekken/ondersteunen?  

Drempels 

• haken af of leveren werk van slechte kwaliteit 

• beseffen meerwaarde van onderzoek i.s.m. de 
maatschappij niet, te weinig doen het 

• communiceren niet goed met organisatie 
tijdens het onderzoek 

• Keuze uit veel thema’s en gaan eerder voor 
thema waar al promotor bij hoort  

 



Hoe onderzoekers optimaal 
betrekken/ondersteunen?  

Drempels 

• Thema’s matchen niet altijd met eigen thema’s 

• Communicatie/interactie met organisatie vereist meer 
tijd en consensusvorming, waarom het doen? 

• Wordt er niet echt voor beloond, derde missie hoger 
onderwijs wordt niet gevaloriseerd/erkend/gemeten 

• Onderwijs en onderzoek (ook departementen) vaak 
nog zeer gescheiden 

• Vakken hoeven niet samen te werken met externen of 
real life cases, waarom zouden ze extra moeite doen? 

 



Contact 

Jozefien De Marrée 

Vrije Universiteit Brussel 

R&D – wetenschapscommunicatie 

Pleinlaan 2, 1050 Elsene 

02/629.18.34 

Jozefien.de.marree@vub.ac.be 

www.enrrich.eu 

 

mailto:Jozefien.de.marree@vub.ac.be
http://www.enrrich.eu/
http://www.enrrich.eu/

