
       
              

 

 

Dilemma’s in de Voedingswetenschap: 

Over idealen, belangen en integriteit 
 

Wageningen, 19 Februari 2016 
 

Georganiseerd door Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen  

in samenwerking met de Graduate School VLAG 

 

 
Achtergrond 

Nederland heeft een sterke naam op het gebied van de 

voedingswetenschappen maar de wetenschappelijke 

geloofwaardigheid staat echter nogal eens ter discussie. 

Bijvoorbeeld door ophef over gezondheidsclaims of over 

invloed van maatschappelijke organisaties en industrie 

op de uitkomsten van onderzoek. Die ophef is vaak veel 

groter dan bij binnen andere takken van wetenschap. Is 

dat terecht? En wat betekent het voor ons werk? 

Masterclass 
 

Tijdens deze besloten Masterclass reflecteren 

voedingswetenschappers, promovendi en ervaren 

onderzoekers en professionals uit universiteit, overheid 

en bedrijfsleven op praktische dilemma’s. Ze denken na 

over hun wetenschappelijke drijfveren en idealen, en 

formuleren een eigen visie op hoe om te gaan met 

maatschappelijke idealen, persoonlijke belangen en 

financiële krachtenvelden. 

 

In interactieve sessies bespreken we zowel algemene 

principes als concrete casuïstiek. Wat zijn kernwaarden 

en idealen van de wetenschap? Hoe kunnen die onder 

druk komen te staan, en wat betekent dat voor integriteit? 

Er is ruimte om concrete, persoonlijke dilemma’s te 

bespreken. 

 

 

 

 

Doelstellingen 
 
Deelnemers reflecteren op kernwaarden in de 

wetenschap en op hun eigen drijfveren; ze krijgen inzicht 

in de krachtenvelden in de voedingswetenschap en 

ontwikkelen bouwstenen voor een eigen visie hoe op 

verantwoorde wijze om te gaan met dilemma’s. 

 

Opzet 
 

De Masterclass omvat een aantal korte interactieve 

lezingen en discussies in kleine groepen.  

Deelnemers wordt gevraagd om (zo mogelijk) eigen 

casuïstiek in te brengen. 

Coördinatoren van de Masterclass 
 

Prof Dr Marianne Geleijnse,  

 Humane Voeding, Wageningen UR 

Dr Margreet Olthof,  

 Gezondheidswetenschappen, VU Amsterdam 

Prof Dr Marcel Verweij,  

Filosofie, Wageningen UR 

 

Programma   

voedingsacademie.nl/activities/masterclass-ethiek/    

http://voedingsacademie.nl/activities/masterclass-ethiek/


Praktische informatie 

 
Doelgroep  
De Masterclass is bedoeld voor zowel promovendi als 

gepromoveerde voedingsprofessionals, werkzaam 

binnen universiteit, bedrijfsleven of overheid.  

Het maximale aantal deelnemers is 25. 

Het minimale aantal deelnemers is 10. 
 

Studiepunten 

Voor VLAG promovendi levert deelname in deze 

Masterclass 0.3 ECTS op. 

 

Taal 
De voertaal tijdens de Masterclass is Nederlands.   

 

Datum 

De Masterclass vindt plaats op vrijdag 19 februari 2016.  

 

Locatie 

De Masterclass vindt plaats in IMPULSE, Stippeneng 

2, Wageningen  

 

 

 

 

 

 

Course fee 

Deelname aan de Masterclass bedraagt: 

€ 50 voor VLAG PhD’s 

€ 50 voor NAV leden 

€ 100 voor andere deelnemers 

 

Registratie  

Registratie verloopt via de NAV: 

info@voedingsacademie.nl 

Registreer a.u.b. zo snel mogelijk en voor  

maandag 25 januari 2016. 

 

Contact informatie 

Voor vragen over de inhoud van de Masterclass neem 

contact op met Marianne.Geleijnse@wur.nl. 

Voor vragen over registratie neem contact op met 

info@voedingsacademie.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

MEER INFORMATIE  

http://voedingsacademie.nl/activities/masterclass-ethiek/ 

REGISTRATIE via  

info@voedingsacademie.nl 

voor 25 januari 2016 
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