
                                     
 

Ledendag Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek 

 

Publieksgerichte communicatie vanuit de 

Mediëvistiek 
 

 

Vrijdag 21 april 2017 

Katholieke Universiteit Leuven, Hogenheuvelinstituut, Zaal Auditorium, 

Naamsestraat 69, 3000 Leuven 

 

 
 

Onderzoekers hebben vandaag, meer dan ooit, de mogelijkheid om rechtstreeks te 

communiceren met een breed en geïnteresseerd publiek. Omgekeerd wordt outreach 

ook steeds meer een vereiste en graadmeter voor succesvolle onderzoeksprojecten. Op 

haar tweejaarlijkse Ledendag wil de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek dit thema dan 

ook graag belichten: hoe vertaal je als academisch onderzoeker je resultaten best naar 

een breder publiek? Hoe bereik je dat publiek? Welke kanalen, strategieën en 

hulpmiddelen bestaan er? Kan je de niet-academische wereld ook laten participeren in 

je onderzoek?  

 



Programma 
 

10u00: verwelkoming en inleiding door Paul Trio (KUL) 
 

10u10-12u10: getuigenissen van wetenschapscommunicatie 

• Jonas Roelens (historicus, Ugent) – Korte zinnen, sexy prentjes. Historisch 

onderzoek en de commerciële uitgeverij  

• Véronique Lambert (historicus, zaakvoerder Verbo Vero) – Schrijven om gelezen 

te worden. De moeilijke vertaalslag van historisch onderzoek naar een breed 

publiek 

• Bart Robberechts (archeoloog-diensthoofd Dienst Archeoloog Stad Mechelen) – 

titel te bevestigen 

• Samuel Mareel (neerlandicus, curator in het Museum Hof van Busleyden in 

Mechelen en Ugent) – Een historisch letterkundige in tentoonstellingsland 
  

12u10-13u30: lunch 
 

13u30-15u30: voorstel en bespreking van projecten tot wetenschapscommunicatie door 

onderzoekers van Vlaamse Universiteiten 

• Micol Long (Ugent) – Beyond the classroom: investigating alternative forms of 

learning in medieval monasteries 

• Hannelore Franck (KU Leuven)  –  Politieke recuperatie versus wetenschappelijk 

onderzoek: armenzorg in de middeleeuwen 

• Jeremiah Lasquety-Reyes (KU Leuven) –  Mariology and Flemish Art: A 

Multimedia Experience 

• Veerle Uyttersprot (Ugent) –  (Oude) literatuur, een zaak van belang 

• Tim Soens (UA) – Hofstad. Simulatie Historisch Proefveld Stadslandbouw 

• Stefan Meysman (Ugent) – Het lichaam: en dan? Middeleeuwse ideeën over 

geslachten, genders en diversiteit en waarom deze voor ons (nog) interessant 

zijn 

• Julie Van Bogaert (Ugent) –  Radio maken zonder omroep: hoe Geheugenissen 

podcastgeschiedenis schrijft 
 

15u30-16u00: koffiepauze 
 

16u00-17u00: panelgesprek over de uitdagingen van wetenschapscommunicatie 

gemodereerd door Peter Stabel (UA) 

• Karl Drabbe (Uitgever bij Uitgeverij Vrijdag) 

• Jan-Frederik Abbeloos (Journalist bij De Standaard) 

• Ilse Frederickx (redacteur wetenschapsnieuws, KUL) 
 

17u00: receptie 
 

 

Praktisch  

Deelname is gratis voor VWM-leden. Niet VWM-leden betalen 15 euro bij aankomst. 

Aanmelden is verplicht vóór 14 april 2017 via pieterjan.deckers@vub.ac.be of 

lies.vervaet@ugent.be.  


