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Geesteswetenschappen en wetenschapsbeleid
1. Geesteswetenschappen zijn niet zo als de
natuurwetenschappen.
2. Geesteswetenschappen zijn ook wetenschap, en het zou
goed zijn als ze zich aanpassen.
3. Ontwikkel van beleidsinstrumenten die geschikt zijn voor
geesteswetenschappen.
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https://www.qrih.nl/nl/
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Maatschappelijke waarde
Uitdaging
Maatschappelijke waarde laten zien door
goede combinatie van:
- producten, waarin de resultaten van het
onderzoek zichtbaar zijn,
- gebruik van die producten door anderen,
- erkenning van de waarde door anderen.
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REF case studies 129 cases on religion & religious studies
Ancient History Beyond the Academy:
Herodotus, Persia and the Greeks
•

•

Teaching and learning of Ancient History in UK
Classrooms
• contributed to the professional development of
secondary teachers of Ancient History;
• improved the educational experience of
secondary students (indirectly through CPD,
and directly through the provision of resources),
• increased the uptake of Ancient History as a
school subject in the UK.
Public understanding of Ancient History outside
the Classroom
• through popular publications, exhibitions,
webinars, tand through influence on popular
historians.

Evidence
References to the research
• Six scientific publications,
including monographs and
contribution to books.
from 2000 onwards
Details of the impact
• Description of activities to train school
teachers and the use of material within
schools
• Description of dissemination to wider
audience

Evidence for the impact
• Statistics on website visits, downloads,
musea visits available etc.
• Stakeholder testimonials

http://impact.ref.ac.uk/CaseStudies/
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Maatschappelijke waarde

Maatschappelijke
producten
•
•
•

Professionele producten
Populariserende
producten
Hybride producten

Gebruik door maatschappelijke
doelgroepen
• Projecten met
maatschappelijke partijen
• Contractonderzoek
• Gebruik in onderwijs
• Gebruik van voorzieningen
door maatschappelijke partijen
• Recensies van producten in
publieksmedia
• Verwijzingen in het
professionele en publieke
domein
• Deelname aan netwerken van
professionele en overige
gebruikers
• Overig maatschappelijk gebruik

Erkenning door
maatschappelijke doelgroepen
• Publieke prijzen
• Lidmaatschap van
maatschappelijke
organisaties
• Medebenoemingen
maatschappelijke
organisaties
• Uitnodigingen voor publieke
lezingen of optredens
• Maatschappelijke financiële
en materiële ondersteuning
• Overige maatschappelijke
erkenning

