WAT ZIJN WE?

WAT BIEDEN WE?

NADR is

Twee keer per jaar organiseert NADR een

1. de sparring- en gesprekspartner voor

grote netwerkbijeenkomst en ca. 8x per jaar

instanties/stakeholders, om daarmee invloed

een werkbijeenkomst in kleiner verband.

uit te oefenen op beleidsvorming, o.a. bij

Jaarlijks organiseert NADR Work in Progress:

CLICKNL, NWO, OCW en EZ;

de tentoonstelling van ontwerpend onderzoek

2. het platform voor professionalisering van
praktijkgericht designonderzoek;

van hogescholen op de Dutch Design Week in
Eindhoven.

3. de promotor van praktijkgericht

HET PLATFORM VOOR PROFESSIONALISERING
EN ZICHTBAARHEID VAN PRAKTIJKGERICHT
DESIGNONDERZOEK.

designonderzoek met als doel herkenning

Als deelnemer van NADR

en begrip te vergrotende bij de diverse

•

stakeholders zoals bedrijven en financiers.

waarbij kennis en ervaring over lopende

4. het podium om resultaten van het hbo

onderzoeken binnen het netwerk wordt

designonderzoek te demonstreren aan een
breed publiek.

neemt u deel aan inspirerende werksessies

gedeeld;
•

wordt u betrokken bij nieuwe
onderzoeksinitiatieven en krijgt u inzicht in
(inter)nationale financieringsmogelijkheden
voor designonderzoek;

•

kunt u deelnemen aan peer reviews en
intervisie m.b.t uw eigen onderzoek en een
studiereis;

•

kunt u deelnemen aan de tentoonstelling
Work in Progress, zie www.wrknprgrss.nl.

BOVEN

Biobrug demonstreert nieuwe materialen en technieken,
Avans
MIDDEN

Materiaal onderzoek naar biobased materialen, CLICKNL Next
Fashion
ONDER

Werksessie Creating 010

WAAROM EN VOOR WIE?

VERSTERK ONS NETWERK

AGENDA 2017

Actuele vraagstukken zijn die niet meer vanuit één

Wilt u aansluiten? Dat kan! Kom naar een van

Werksessies 2017

expertisegebied op te lossen, ondanks de vele

onze volgende bijeenkomsten en werk mee aan

Utrecht: 23-01; 06-03; 15-05; 26-06; 11-09;

geavanceerde technologische ontwikkelingen

de professionalisering en zichtbaarheid van ons

20-11; 18-12.

en toenemende wetenschappelijke kennis.

onderzoek. Meld u aan bij Ina Wijkstra, secretaris

Designonderzoek binnen het hbo kenmerkt zich

NADR: h.wijkstra@saxion.nl.

Netwerk bijeenkomsten

door een creatief proces waarin wetenschappelijke
en praktische kennis vanuit verschillende
disciplines worden gekoppeld aan concrete

10 april en oktober

AANGESLOTEN LECTORATEN

Studiereis

vraagstukken uit de praktijk. Daarmee vormt

Nader te bepalen.

dit praktijkgerichte, ontwerpend onderzoek een

Lectoraten van diverse hogescholen hebben zich

belangrijke spil in innoverend Nederland.

al aangesloten: Fontys, Hanze, HU, HvA, Avans,
HR, NHL, ArtEZ en Saxion. De actuele lijst van

Een kerngroep van actieve lectoren heeft in 2016

aangesloten lectoraten is op te vragen bij de

het Netwerk Applied Design Research (NADR)

secretaris NADR.

opgericht met als doel het designonderzoek
binnen hogescholen te professionaliseren en uit te
dragen. NADR staat open voor alle lectoren die zich
bezighouden met ontwerpend onderzoek.

Taskforce for
Applied Research

NADR wordt financieel ondersteund door SIA RAAK.

BOVEN

Tentoonstelling Work in Progress
ONDER LINKS

Composing the New Carpet, ArtEZ Future Makers
ONDER RECHTS

Digital Patterns, netwerk CLICKNL Next Fashion

BOVEN

Werksessie NADR
ONDER LINKS

Gebruiksonderzoek. tillift voor thuisgebruik, Saxion
ONDER RECHTS

Tentoonstelling Work in Progress

