Laudatio KNAW Onderwijsprijs 2019 Economie & Maatschappij
De jury voor de werkstukken van het profiel Economie & Maatschappij bestond uit:
• Prof. dr. ir. Erwin Bulte, hoogleraar Ontwikkelingseconomie, WUR, voorzitter
• Prof. dr. Tatiana Filatova, hoogleraar Milieu economie, UT
• Prof. dr. Tineke Fokkema, hoogleraar Sociale en gedragswetenschappen NIDI/KNAW
• Dr. ir. Jasper Deuten, Bedrijfskunde, Rathenau Instituut

Wat was het een leuke klus om de 10 genomineerde werkstukken te lezen en te beoordelen! We
waren echt onder de indruk van de kwaliteit van deze werkstukken met heel verschillende
onderwerpen.

De derde prijs is voor: Jumbo: groot, groter, grootst? Door Hannah van Arkel en Evelien
van Meeteren!

Hannah en Evelien, de jury werd enorm enthousiast van jullie werkstuk. Het is goed en duidelijk
geschreven waardoor het heel prettig was om te lezen. Jullie hebben een heel persoonlijke
benadering gebruikt. Jullie hielden diepte-interviews met een leuke mix van experts. De enquête
onder 247 mensen heeft duidelijk een toegevoegde waarde en brengt zowel de sterke als
zwakke punten aan het licht.
Het werkstuk is helder en kernachtig geschreven, met duidelijke, concrete conclusies. Jullie
hebben het onderwerp heel goed onder de knie. Van harte gefeliciteerd met deze prijs!

De tweede prijs is voor Durable housing alternative for Dharavi, door Imre Lokhorst en
Floriaan Troost!
Imre en Floriaan, de jury heeft genoten van dit ambitieuze project. Wat dit werkstuk
indrukwekkend maakt, is het belang van het onderwerp. Jullie willen mensen helpen. Jullie
hebben een grondige analyse gemaakt van de situatie in Dharavi en bieden verschillende
ontwerp-oplossingen die uitgaan van lokale materialen. Jullie presenteren niet alleen de
tekeningen maar ook het stevige prototype.

De jury was onder de indruk van het niveau van het Engels waarin jullie werkstuk is geschreven.
De jury hoopt dat het in het Engels is geschreven, omdat jullie het project daadwerkelijk naar
India willen brengen. Imre en Floriaan, jullie worden uitstekende ingenieurs! Gefeliciteerd met
deze prijs!

De eerste prijs van de KNAW Onderwijsprijs, profiel Economie en Maatschappij gaat naar:
Genderneutraal onderwijs, van Susana Arias en Anna van Delden!
Susana en Anna, jullie onderwerp is heel actueel. Jullie werkstuk verbindt genderneutraal
onderwijs met de kwesties van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en zoomt in op de
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statistieken daarover. De jury heeft veel waardering voor jullie onderzoek en bewondert de
creatieve aanpak. De eigen mening maakt het leuk en transparant. Jullie hebben grondig
literatuuronderzoek gedaan, interviews gehouden én onderzoek gedaan op twee scholen.

De resultaten zijn goed opgeschreven en netjes uitgewerkt. De kleurrijke tekeningen maakten
het werkstuk nog leuker om te lezen. Van harte gefeliciteerd met de eerste prijs!
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