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Toen ze tien was, typte Marieke Huisman
programmaregels uit een boek over op haar
Commodore-computer. Nu ontwerpt ze
gereedschap dat programmeurs helpt om
software vrij van fouten te maken.
TEKST DAVID REDEKER FOTO FJODOR BUIS
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Op 23 oktober reikte staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Sander Dekker de Academische Jaarprijs
(AJP) 2013 uit. Biologe Judy Shamoun
Baranes van de Universiteit van
Amsterdam ontving samen met haar
onderzoeksteam de prijs van 100.000
euro. De AJP Publieksprijs ging naar
Wiendelt Steenbergen (hoogleraar
Biomedische optica) van de Universiteit
Twente. Zijn onderzoeksgroep komt met
een vraag in de Nationale
Wetenschapsquiz 2013.
De AJP beloont een groep onderzoekers
voor het beste plan om wetenschappelijk
onderzoek onder de aandacht van een
groot publiek te brengen. Zo ontwikkelde
Shamoun Baranes een GPS-rugzakje waar-
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Experiment NL 2013 verschijnt eind
november. In het tijdschrift (dat een
uitgave is van NWO en Quest) staan
verhalen over fascinerend, spannend en
grensverleggend onderzoek in Nederland.
De ruim 80.000 Quest-abonnees ontvangen het tijdschrift en het is ook
tot 19 december verkrijgbaar in de Bruna,
in combinatieverkoop met de Quest.
De artikelen in het tijdschrift beslaan
de volle breedte van de wetenschap. Van
misdaad tot de enorme databases en
krachtige computers die wetenschappers
gebruiken. De veelzijdige artikelen geven
antwoorden op vragen als: Waarom blaast
een crimineel de ene overval af en voert
hij de andere uit? Hoe kunnen wetenschappers spitten in hun onderzoeksgegevens; is dat zoeken naar naalden in
hooibergen?
Experiment NL is ook gratis te downloaden via www.nwo.nl/experimentnl.

‘Met de Vernieuwingsimpuls blijft NWO
de vernieuwing van wetenschappelijk
onderzoek stimuleren. De drive en creativiteit van jonge onderzoekers is essentieel
voor de hoge kwaliteit van de Nederlandse wetenschap’. Dit benadrukte
NWO-voorzitter Jos Engelen in zijn
openingswoord op de jaarlijkse VI-dag
op vrijdag 15 november.

Na de plenaire discussie werd onder
andere het belang van mobiliteit in een
wetenschappelijke carrière, het belang
van werken in het buitenland en het
verwerven van met name Europese beurzen, en de vermaatschappelijking van
wetenschap besproken. Vervolgens waren
er sessies over onder andere carrièreplanning, publiek private samenwerking,

mee ze van minuut tot minuut het doen
en laten van een vogel kan volgen. Met

managen van een onderzoeksgroep en
communi-ceren over onderzoek.

het geldbedrag zal zij een app en een
website bouwen zodat mensen kunnen
meewerken aan het onderzoek.
De Academische Jaarprijs werd dit jaar
voor de achtste keer uitgereikt en is een
initiatief van NWO samen met NRC,
KNAW en VPRO/NTR.

In 2012-2013 financierde NWO 273 onderzoekers met een Veni, Vidi of Vici.
De VI-dag is in het leven geroepen om
VI-laureaten kennis met elkaar en NWO te
laten maken, aan de hand van een bij hun
behoeftes passend inhoudelijk programma.
Meer informatie: www.nwo.nl/vi.

Colofon
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