Laudatio KNAW Onderwijsprijs 2018 Economie & Maatschappij
De jury voor de werkstukken van het profiel Economie & Maatschappij bestond uit:
• Prof. dr. Arthur van Soest, hoogleraar econometrie, Universiteit van Tilburg (voorzitter)
• Dr. Dora Matzke, onderzoeker mathematische psychologie, Universiteit van Amsterdam
• Dr. Barbora Hola, onderzoeker internationaal recht, Vrije Universiteit Amsterdam
• Dr. Marleen Damman, onderzoeker sociologie, NIDI-KNAW

De jury is onder de indruk van het niveau van de inzendingen van dit jaar. We hebben met veel
plezier de werkstukken beoordeeld. We waarderen de inzet en het enthousiasme van de
leerlingen en bewonderen de inventieve wijze waarop men eigen onderzoek opzet, uitvoert en
toepast. De winnende werkstukken vielen verder op door de eigen ideeën, de heldere
formulering en de focus. Daarbij was de begeleiding van de docenten duidelijk van hoog niveau.

De eerste prijs gaat naar 'The Boy Problem' van Lucia Otten
Lucia, zou je even kunnen zwaaien, dan weet ik waar je zit
Sinds de jaren negentig zijn jongens steeds vaker ondervertegenwoordigd op hogere
schoolniveaus. Ze presteren minder goed en doen langer over hun studie. Lucia onderzocht dit
'jongensprobleem'. Ze benoemt oorzaken, beschrijft mogelijke oplossingen, toetst deze en
interviewt experts. Lucia bedacht een speciaal lesprogramma voor jongens en meisjes en testte
dat in twee vierde klassen van haar economieleraar en begeleider Otto Nijenhuis. De aangepaste
lesprogramma’s leiden helaas niet tot de oplossing, maar ja, zo gaat dat wel vaker in de
wetenschap.
Lucia, zou je kunnen gaan staan?
Lucia, je schreef je werkstuk met vaart en met gevoel voor de wetenschappelijke praktijk. Het
onderzoek is goed gedocumenteerd, wetenschappelijk van opzet en uitvoering en zeer goed
leesbaar.
De jury kent je graag de eerste prijs toe. Van harte gefeliciteerd!
De tweede prijs is voor 'Circular Cell' van Ajuna Soerjadi en Joske Wein
Ajuna en Joske, waar zitten jullie?
Ajuna en Joske onderzochten of jongeren bereid zijn de huidige lineaire economie te verruilen
voor de circulaire economie van tijdelijkheid, huren en leasen. Ze voerden testen uit onder
jongeren tussen de vijftien en achttien jaar en ze probeerden ongeveer de helft van de jongeren
via een website over te halen om een telefoon te huren in plaats van te kopen. Bijna alle
onderzochte jongeren onderkennen de noodzaak van duurzaam consumeren, maar bijna
niemand wil zelf iets inleveren. Ook niet na het websitebezoek. Ajuna en Joske, jullie hebben de
bestaande literatuur nauwkeurig bestudeerd en zelf een veldexperiment opgezet. De jury is
onder de indruk van de originaliteit en de moderne invulling en opzet van het experiment. Knap
gedaan! Daarnaast zijn we te spreken over het hoge niveau en de heldere statistische analyse
van de resultaten.
Ajuna en Joske, zouden jullie kunnen gaan staan?
Ajuna en Joske, de jury prijst jullie inzicht in de beperkingen en implicaties van jullie zeer
gedegen én creatieve onderzoek. Gefeliciteerd!
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De derde prijs is voor 'Politiek begint thuis aan tafel' van Noa Schaafsma, Marit Marinus
en Claudia Dijkstra
Noa, Marit en Claudia, zouden jullie even je hand kunnen opsteken?
850.000 jongeren mochten bij de recente Tweede Kamerverkiezingen voor het eerst een stem
uitbrengen. Dat is in theorie goed voor twaalf zetels. Politici haalden dan ook alles uit de kast om
deze aantrekkelijke doelgroep te bereiken. Noa, Marit en Claudia, jullie mochten zelf nog net niet
stemmen, maar jullie wilden weleens weten of Haagse jongeren meer betrokken zijn bij de
politiek dan hun Groningse leeftijdgenoten. Er bleek weinig verschil. Jullie lieten je daardoor niet
uit het veld slaan. De jury was onder de indruk van jullie uitgebreide onderzoek, jullie
inventiviteit, jullie doorzettingsvermogen en jullie enthousiasme. De motivering voor de keuze
van de twee steden en de mate waarin deze mogelijkerwijze van elkaar zouden verschillen, is
interessant en had wat ons betreft nog wel iets meer uitgewerkt mogen worden.
Noa, Marit en Claudia, kunnen jullie gaan staan, alsjeblieft?
Noa, Marit en Claudia, jullie interviewden deskundigen uit de kring van wetenschap, openbaar
bestuur, politiek en journalistiek, onder wie minister-president Mark Rutte. Heel bijzonder!
Jullie hebben de interviews goed uitgevoerd en de resultaten van de enquête goed
geïnterpreteerd en helder opgeschreven. Noa, Marit en Claudia, gefeliciteerd met de derde prijs.

