
Uitnodiging
Kohnstamm lezing

Samenwerkingsverband 

Onderwijs en Opvoeding 

Amsterdam

XUvA
XHvA
XVU

Maandag 21 november 2022  

Aanvang 20.00 uur 

Aula UvA 

(Oude Lutherse Kerk)

Hoe talent op zijn 
plek valt

door  
Robbert Dijkgraaf

➝

➝

➝



Ieder jaar vindt de Kohnstammlezing plaats, aan alle belangstellenden gratis aangeboden door het    

Samen werkingsverband Onderwijs en Opvoeding Amsterdam in de Aula van de Universiteit van Amsterdam.  

De lezingenreeks is geïnspireerd door het werk van Philip Kohnstamm en is uniek in haar soort: op het grensvlak 

van het maatschappelijk debat, het wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van onderwijs en opvoeding.  

De lezing wordt gepubliceerd in een speciale reeks, uitgegeven door de Vossiuspers UvA Amsterdam.  

De tweeëntwintigste Kohnstammlezing wordt verzorgd door Robbert Dijkgraaf, de huidige minister van  

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
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Hoe talent op zijn plek valt

Op welk moment in de geschiedenis bevinden we ons momen

teel? Leven we in een gouden tijd, vol kansen en mogelijkheden? 

Of staat onze manier van leven, leren en werken onder druk en 

ligt er een opdracht om hier samen iets aan te doen?  

Beide, betoogt minister Robbert Dijkgraaf (OCW, D66) in zijn 

Kohnstammlezing.

Ons onderwijs leidt voortreffelijke wetenschappers en vak

mensen op. Kennis en technologie hebben ons gezonder en  

welvarender gemaakt. Toch kan de wereld van nu veeleisend zijn 

en ook zo aanvoelen. In de toekomst kijken gaat soms lijken op 

het staren naar een blinde muur. Studeren wordt stressen  

richting de finishlijn en onderzoek een ratrace om fondsen en 

posities. Dit is simpelweg onhoudbaar.

Hoe brengen we ondanks de veeleisendheid van het bestaan, 

meer licht en lucht in de levens van (jonge) mensen? Hoe helpen 

we mensen hun plek in de samenleving vinden en hoe waarde

ren we álle talent? Hoe zorgen we ervoor dat we onze energie 

richten op het potentieel in plaats van op het pessimisme?  

Het zijn vragen die de minister iedere dag bezighouden.  

In deze Kohnstammlezing neemt hij de luisteraar mee in zijn 

zoektocht naar antwoorden.



ONLINE INSCHRIJVING

Voor het bijwonen van de Kohnstammlezing kunt u zich online inschrijven via de website van 

de Universiteit van Amsterdam.  

Zie: www.uva.nl/kohnstammlezing/aanmelding

Indien u na registratie onverhoopt bent verhinderd, kunt u een email sturen naar:  

www.uva.nl/kohnstammlezing

Let op! De folder en de lezing verschijnen uitsluitend in digitale vorm.  

Indien u per email voor de Kohnstammlezing van volgend jaar (en die daarna)  

wilt worden uitgenodigd, kunt u dit mailen naar bovengenoemd emailadres. 

De Kohnstammlezing is ook te volgen via een livestream: 

https://webcolleges.uva.nl/Mediasite/Play/e1f541e56bea4d9aa4faca45b5adb4391d

Prof. dr. R.H. (Robbert) Dijkgraaf (1960) is sinds januari 2022 minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap. Hij was van 2012 tot 2021 directeur van het Institute for Advanced Study (IAS) in 

Princeton en daarvoor was hij van 2008 tot 2012 president van de Koninklijke Nederlandse 

Akademie van Wetenschappen (KNAW). Daarnaast was hij van 2005 tot 2022 als universiteits

hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam met als vakgebied de theoretische 

natuurkunde. Dijkgraaf studeerde natuurkunde en wiskunde aan de Universiteit Utrecht waar 

hij in 1986 cum laude afstudeerde en in 1989 cum laude promoveerde bij Nobelprijswinnaar 

Gerard ’t Hooft. Zijn onderzoek betreft de snaartheorie, kwantumgravitatie en diverse onder

werpen op het grensvlak van wiskunde en deeltjesfysica. De snaartheorie wordt soms wel de 

theorie van alles genoemd. Natuurkundigen proberen met deze theorie een brug te slaan tus

sen de relativiteitstheorie en de quantummechanica met als doel het beschrijven van alle 

elementaire deeltjes en de krachten daartussen. In 2003 ontving hij voor zijn onderzoek de 

NWOSpinozapremie, de hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland.

NA AFLOOP BORREL

Aulacomplex Universiteit van Amsterdam 

Tetterodebibliotheek 

Singel 411 
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Aula UvA (Oude Lutherse Kerk) 

Singel 411 / hoek Spui 

1012 WN Amsterdam

 

Per openbaar vervoer

Wij raden u aan met het openbaar vervoer te komen, aangezien de parkeergelegenheid  

bij het Aulacomplex beperkt is.

 

Tijdelijke omleidingen hebben momenteel gevolgen voor de bereikbaarheid van de Aula UvA.

Zie o.a.: https://www.amsterdam.nl/projecten/werkzaamheden/nieuwezijds/omleiding/  

DE VOLGENDE INSTELLINGEN MAKEN DEEL UIT  

VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND ONDERWIJS EN  

OPVOEDING AMSTERDAM:

• Faculteit Onderwijs en Opvoeding  Hogeschool van Amsterdam

• Afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen  Universiteit van Amsterdam

• Kohnstamm Instituut UvA BV

•  LEARN! Onderzoeksinstituut  Vrije Universiteit Amsterdam

Voor meer informatie kunt u een email sturen naar:  

Kohnstammlezing-fmg@uva.nl
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