
	
 
PRIJSVRAAG ONLINE VISUALISATIES NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA 
 
Op dit moment wordt een Nationale Wetenschapsagenda voor Nederland opgesteld, die de 
thema’s en onderzoeksvragen gaat bevatten waar Nederland zich de komende jaren op gaat 
richten. Een groot aantal individuen en organisaties in Nederland heeft in totaal 11.700 
vragen aan de wetenschap ingediend die hier het fundament voor gaan vormen. De vragen 
zijn door jury’s gebundeld, en worden nu bediscussieerd door het publiek. Het proces tot nu 
toe heeft een rijkdom aan materiaal opgeleverd die het secretariaat van de Nationale 
Wetenschapsagenda op een aantrekkelijke manier voor verschillende doelgroepen 
toegankelijk wil maken. Om dit te realiseren schrijft de Nationale Wetenschapsagenda een 
prijsvraag uit onder studenten, onderzoekers, marktpartijen en andere geïnteresseerden die 
op dit terrein deskundig zijn. 
 
Over de Nationale Wetenschapsagenda 
In de Nationale Wetenschapsagenda komen de thema’s en onderzoeksvragen waar de 
wetenschap zich de komende jaren op gaat richten. De Nationale Wetenschapsagenda 
bundelt de krachten van verschillende partijen en stimuleert daarmee samenwerking tussen 
wetenschappers, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. 
De agenda zal bestaan uit een aantal veelbelovende wetenschappelijke thema’s. Een groot 
aantal vragen aan de wetenschap ligt aan de basis van die thema’s. De vragen kunnen van 
belang zijn voor de wetenschap zelf, voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken 
of voor het benutten van economische kansen. 
 
In april van dit jaar is een publieke oproep tot het indienen van vragen aan de wetenschap 
gedaan. Tot 1 mei 2015 kon iedereen in Nederland zijn of haar vragen aan de wetenschap 
stellen via www.wetenschapsagenda.nl. In totaal hebben individuen en partijen uit de 
wetenschap, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties meer dan 11.000 vragen 
ingediend. 
 
Vijf wetenschappelijke jury’s hebben de ingediende vragen gebundeld en per bundel 
(cluster) van overkoepelende vragen voorzien. De jurering is op 5 juni 2015 afgerond en 
resulteerde in het rapport ‘Elfduizend vragen in perspectief. Rapportage jurering Nationale 
Wetenschapsagenda’. Alle vragen en overkoepelende vragen zijn inmiddels ook in te zien 
via https://vragen.wetenschapsagenda.nl. 
 
Tijdens drie conferenties op 16, 17 en 18 juni zijn de ingediende vragen verrijkt, gebundeld 
en met elkaar in verbinding gebracht, elke dag vanuit een ander perspectief: de 
wetenschap, het bedrijfsleven en de maatschappij. De conferenties vormen het startpunt 
van een dialoog over de vragen. Kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties zullen de komende maanden het gesprek over de vragen aangaan met 
vragenstellers en andere geïnteresseerden. 
 
Parallel hieraan wordt de Nationale Wetenschapsagenda opgesteld. Hierbij zal tevens 
rekening worden gehouden met de bestaande nationale en internationale agenda’s voor 
onderzoek, kennis en innovatie. Eind november 2015 wordt de Nationale 
Wetenschapsagenda gepresenteerd.  
 
Meer informatie over het proces van agendaontwikkeling vindt u via 
www.wetenschapsagenda.nl. 



	
 
 
Over de gegevens (het materiaal) 
Deelnemers wordt gevraagd met de volgende datasets te werken: 

‐ De 11.700 ingediende vragen aan de wetenschap; 
‐ de ongeveer 250 overkoepelende vragen die de jury’s hebben geformuleerd;  
‐ het overzicht van bestaande nationale en internationale agenda’s voor onderzoek, 

kennis en innovatie. 
Dit materiaal is beschikbaar vanaf 15 juli op www.wetenschapsagenda.nl/prijsvraag  
 
Wat wij van u vragen 
Wij vragen u om de verzamelde gegevens op zo aantrekkelijk en toegankelijk mogelijke 
manier te ontsluiten, waarbij het mogelijk moet zijn om een middels ruimtelijke weergave 
(3D) binnen de gegevens te navigeren. Met deze ontsluiting moet een brede groep 
geïnteresseerden eenvoudig en intuïtief door de (geclusterde) vragen kunnen lopen en zien 
welke onderzoeksagenda’s dit raakt. We zijn op zoek naar creativiteit en innovatieve 
analyse- en visualisatietechnieken. 
 
Inzendingen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 

‐ aandacht voor de individuele ingediende vragen, voor de overkoepelende vragen en 
voor de bestaande onderzoeksagenda’s; 

‐ gebruiksvriendelijke interface; 
‐ eindresultaat is online toegankelijk en interactief. 

 
Voor wie? 
Deze prijsvraag is bedoeld voor individuen en partijen die op dit terrein deskundig zijn. We 
denken bijvoorbeeld aan studenten, onderzoekers en marktpartijen binnen de ICT, kunsten, 
gaming, taaltechnologie. Deelname staat open voor iedereen.  Samenwerkingsverbanden 
zijn van harte uitgenodigd om gezamenlijk een inzending voor te bereiden. 
 
Jurering 
De inzendingen worden beoordeeld door een vakkundige jury bestaande uit experts uit 
wetenschap en media.  
 
Deelname na aanmelding 
Deelname na aanmelding. Aanmelden kan tot 15 september 2015 via mail: 
prijsvraag@wetenschapsagenda.nl. De mogelijkheid tot inzenden van visualisaties sluit op 
zondag 1 november 2015; alle inzendingen dienen online toegankelijk te zijn. 
 
Voor de winnaar 
De winnende visualisatie wordt beloond met een bedrag van 2500 euro alsmede een rol in 
het afsluitende festival waar de Nationale Wetenschapsagenda wordt gepresenteerd.  
 
Meer weten? 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot  
Hans Suijkerbuijk (06-81458050, A.G.C.A.Suijkerbuijk@tudelft.nl) 
Margriet Jansz (06-29072812, m.jansz@stw.nl) 


