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C O N G R E S

Prof. Jan Smits (Universiteit Maastricht)
 

 

Welkom en introductie door Werkgroep Rechtswetenschap
 

Prof. Henk Kummeling (Universiteit Utrecht) - presentatie en vragen & korte discussie
 

Henk Kummeling gaat op verzoek van de Werkgroep Rechtswetenschap in op de vraag of we ons naar buiten

toe nadrukkelijker en/of anders zouden moeten presenteren en waarom, en ook op welke punten naar zijn

ervaring bij niet-rechtswetenschappers onduidelijkheid of onbegrip bestaat ten aanzien van onze discipline. 

 

Prof. Jacobine van den Brink (Universiteit van Amsterdam)
 

Koffie/thee
 

Prof. Willem van Boom (Universiteit Leiden)
 

Jacobine van den Brink en Willem van Boom geven een visie op de vraag die de Werkgroep Rechtswetenschap

hen naar aanleiding van ons vorige congres voorlegde: wat verbindt ons als rechtswetenschappers? Wat is

onze ‘common ground’?

 

Lunch
 

Vragen aan sprekers & discussie o.l.v. Prof. Gijs van Dijck (Universiteit Maastricht)
 

Break out sessies 
 

Koffie/thee
 

Terugkoppeling en discussie o.l.v. dagvoorzitter
 

Borrel

Dagvoorzitter

 

 

10.30-10.40

 

10.40-11.20

 

 

 

 

 

11.20-11.45

 

11.45-12.00

 

12.00-12.30

 

 

 

 

 

12.30-13.30

 

13.30-14.00

 

14.00-15.00

 

15.00-15.15

 

15.15-16.30

 

16:30

De Werkgroep Rechtswetenschap is een platform van rechtswetenschappers die in verschillende wetenschappelijke functies werkzaam zijn aan

een van de Nederlandse universiteiten. Aanleiding voor het vormen van de Werkgroep Rechtswetenschap is de gedeelde opvatting dat de

toegenomen nadruk op het verwerven van externe onderzoeksfinanciering, onder andere door teruglopende rijksfinanciering, ertoe noopt de

taak en inhoud van de rechtswetenschap te (her)formuleren. Hoe kunnen wij een onafhankelijke en open wetenschapscultuur behouden, waarin

helder is wat wij verstaan onder kwalitatief hoogstaand juridisch onderzoek? De missie van de Werkgroep is om vanuit de rechtswetenschap zelf

te reflecteren op deze vragen. Wij richten ons daarbij in eerste instantie op twee concrete doelen: het reflecteren op de vragen wat de

rechtswetenschap ‘eigen’ maakt, en aan welke criteria goed onderzoek in die context zou moeten voldoen; en de praktische vraag hoe wij als

juristen zelf de regie kunnen houden over financiering van onderzoek. 

 

VOOR ANMELDING (TOT 20 FEBRUARI ): HTTPS://WERKGROEPRECHTSWETENSCHAP.NL/

OVER DE WERKGROEP RECHTSWETENSCHAP


