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Programma werkconferentie ‘Naar een Nationale Kennisagenda Sport’ 

 

09.00- 

09.30 uur 

INLOOP Registratie, koffie & thee 

10.00- 

11.00 uur 

PLENAIR  Welkom door het College van Bestuur van Universiteit Utrecht  

 Introductie op de opdracht van de Nationale Kennisagenda Sport door  

Harry van Dorenmalen, voorzitter Topteam Sport (Sportinnovator)  

 In gesprek met initiatiefnemers Louis Vertegaal (NWO) en Remco Boer 

(Kenniscentrum Sport) 

 Keynote door prof. dr. Alexander Rinnooy Kan, één van de voorzitters van de 

Nationale Wetenschapsagenda, over de unieke totstandkoming van die 

agenda en de samenhang met de nieuw te ontwikkelen kennisagenda voor  

de sport. 

11.15-

12.30 uur 

WERKSESSIE 1 
 

Tussen 11.00 en 15.00u gaan we uiteen in vier werksessies rond de thema’s 

waarlangs de kennisagenda wordt opgesteld: 

 

1 1% meer performance 

2 Een leven lang bewegen 

3 Maatschappelijke en economische waarde van sport 

4 
Samenwerking WO/HBO (samenwerking WO/HBO in onderzoeks-
call NWO-NRPO SIA met Brazilië in 2016) 

 

12:30-

13.30 uur 

NETWERK 

LUNCH 

Netwerklunch 

13.30-

15.00 uur 

WERKSESSIE 2 Tussen 13.30 en 15.00u gaan we opnieuw uiteen in één van de vier werksessies  

15:00 - 

15:30 uur 

PLENAIR  Terugkoppeling uit de vier werksessies 

 Reactie door Cees Vervoorn (lector topsport en onderwijs, HvA) namens de 

schrijfcommissie nationale kennisagenda sport 

 Toelichting geven op het vervolgproces 

15.30-

16.30 uur 

NETWERK 

BORREL 

Netwerkborrel 

 

 
Datum 

Woensdag 3 februari 2016 

 

Aanmelding 

Aanmelding voor de werkbijeenkomst verloopt via het digitale inschrijfformulier 

  

https://nl.surveymonkey.com/r/3S6SJYT
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Locatie en route 

Universiteit Utrecht 
Academiegebouw Domplein 
Domplein 29 

512 JE Utrecht 

Route informatie 

 

Annuleren workshop 

Geef een annulering van deelname tijdig door via lotte.jansen@kcsport.nl om onnodige kosten voor catering te 

beperken.  

 

Achtergrondinformatie 

 De innovatieagenda van het Topteam Sport 

 De HBO kennisagenda 

 Onderzoeksprogramma Sport 

 Het sectorplan Sport 2011-2016 

 Een best practice van een kennisagenda Arts & Science 

 Nationale Wetenschapsagenda 

http://www.uu.nl/organisatie/academiegebouw/bezoekersinformatie/route
mailto:lotte.jansen@kcsport.nl
http://www.sportinnovator.nl/wp-content/uploads/2015/04/DEF-Sportinnovator-kennis-en-innovatieagenda-sport.pdf
http://www.regieorgaan-sia.nl/nieuws/agenda-praktijkgericht-sportonderzoek
http://sportonderzoek.com/
http://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=5703&m=1450440904&action=file.download
http://www.nicas-research.nl/about/publications-nicas/publications-nicas.html
http://www.wetenschapsagenda.nl/digitale-nationale-wetenschapsagenda/

