
 
Call for papers 

door het Instituut voor Filosofische en Sociaal-wetenschappelijk Educatie 

voor de jaarlijkse conferentie en het bijhorend boek 

 

   Wetenschap in perspectief 

 
over de maatschappelijk meerwaarde 

van humane en sociale wetenschappen en hun methodologie 

 

 

Onderzoeksgebieden 

 

Recht, sociologie, politieke wetenschappen, filosofie, economie, geschiedenis, psychologie, 

taalkunde, letterkunde, criminologie, theologie en andere humane en sociale wetenschappen 

inclusief interdisciplinair onderzoek. 

 

Onderzoeksvragen voor de conferentie en het boek 

 

We verwelkomen vijf soorten bijdragen. De methodologische bijdragen beantwoorden 

minstens enkele van de vragen onder de eerste titel. De overige bijdragen kunnen inspiratie 

vinden in de vragen onder de tweede, derde en vierde titel.  

 

1. De meerwaarde van uw wetenschap 

▪ Op welke wijze dragen verschillende methodologische scholen en subdisciplines bij aan 

uw wetenschap? 

▪ Wat is de aard van de claims indien men deze methodologische scholen of 

subdisciplines volgt? 

▪ Wat is de maatschappelijke meerwaarde van uw wetenschap? 

 

2. De meerwaarde van de wetenschap volgens uw discipline 

▪ Hoe schept het instituut van de wetenschap een meerwaarde volgens uw wetenschap?  

▪ Hoe droeg uw wetenschap bij aan de geschiedenis of meerwaarde van dit instituut? 

▪ Hoe kunnen we de bijdrage van uw wetenschap aan dit instituut verhogen? 

 

3. De limieten van de wetenschap 

▪ Wat is de aard van de claims die uw wetenschap wel/niet kan maken? 

▪ Welke beperkingen ziet uw wetenschap voor wat de wetenschap kan bijdragen aan de 

samenleving? 

▪ Op welke wijze houdt uw wetenschap rekening met de inzichten van andere disciplines?  

 

4. Topics over de wetenschap 

▪ Wat is de geschiedenis van (uw) wetenschap? 

▪ Is er een verschil in hoe (uw) wetenschap in verschillende landen wordt beoefend? 

▪ Wat zijn de beperkingen op en vrijheden van de wetenschap? 

▪ Hoe zijn onderzoek en educatie gefinancierd en georganiseerd in verschillende landen? 

 



5. Varia 

 

We verwelkomen tevens alle andere bijdragen die betrekking hebben op aspecten van 

intra- of interdisciplinariteit, de geschiedenis en/of evolutie van wetenschap, 

wetenschapsterminologie, het onderwijs over en binnen wetenschappelijke disciplines, 

methodologie, waarheid en perceptie, epistemologie, deontologie en de relatie tussen 

wetenschap, retoriek en waarheid. 

 

Ifese zal hierbij zowel inleidende artikels (die de structuur van een wetenschap of 

wetenschappelijk raamwerk/interdisciplinaire benadering of theoretische problemen 

uitleggen), case studies (die nieuw onderzoek of veldwerk presenteren en focussen op een 

specifiek onderwerp) als interdisciplinaire benaderingen van bepaalde sociale en 

wetenschappelijke problemen in overweging nemen. 

 

Wetenschap in perspectief 

 

De humane en sociale wetenschappen trachten elk op hun eigen manier een bijdrage te leveren 

aan de samenleving. De conferentie en het bijhorende boek trachten beiden toegankelijk te 

maken 1° hoe elke discipline gelooft bij te dragen aan de levenskwaliteit in een samenleving en 

hoe ze menen dat hun methodologie helpt die bijdrage te leveren, 2° hoe elke discipline meent 

dat de wetenschap in het algemeen een meerwaarde schept, 3° wat de wetenschap niet zal 

kunnen bereiken en 4° enkele bijkomende specifieke onderwerpen over de wetenschap. In 

andere woorden, de conferentie kijkt naar de meerwaarde van de wetenschap vanuit het 

perspectief van verschillende disciplines van de humane en sociale wetenschappen, alsook de 

wetenschappelijke problemen waarmee deze verschillende disciplines geconfronteerd worden. 

 

Onderzoeksprogramma van Ifese 

 

De conferentie en het boek maken deel uit van het intra- en interdisciplinaire 

onderzoeksprogramma van het Instituut voor Filosofische en Sociaal-wetenschappelijke 

Educatie (Ifese) hoe waarden en instituties de overlevingskansen en levenskwaliteit kunnen 

beïnvloeden. Ifese nodigt daartoe onderzoekers van alle humane en sociale wetenschappen uit 

om de inzichten uit hun discipline met elkaar te delen. Deze inzichten omvatten 1° de bijdrage 

die waarden en instituties leveren aan de samenleving, 2° hoe deze waarden en instituties 

ontstonden en 3° hoe we hen verder kunnen ontwikkelen. Dit jaar wordt het instituut van de 

wetenschap zelf onder de loep genomen. 

  



 

Inhoud 

 

Abstract 

Een abstract bevat tussen de 500 en 1000 woorden, exclusief bibliografie en voetnoten. Het 

licht minstens toe wat het onderwerp en de doelstelling van de bijdrage zal zijn evenals de 

methodologie/deontologie die gebruikt zal worden. Het abstract zelf is anoniem. De inhoud van 

de mail daarentegen bevat wel de naam van de auteur, diens associatie en functie en een korte 

bio.  

 

Papers 

De finale versie van de bijdrage start met een introductie en stand van de wetenschap die 

toegankelijk en eenvoudig leesbaar is voor onderzoekers van andere wetenschappen.  

 

Conferentie 

In de lente van 2020 organiseert Ifese een conferentie waarop de verschillende deelnemers hun 

onderzoek kunnen presenteren en feedback ontvangen. 

 

Deadlines 

 

Abstract 

15/12/2019 Deadline voor het abstract 

15/01/2019 Feedback (aanvaard/niet-aanvaard) 

 

Bijdrage aan het boek 

15/04/2020  Deadline eerste versie van de bijdrage 

05/06/2020 Feedback eerste versie van de bijdrage 

10/07/2020 Deadline finale versie van de bijdrage 

 

Indienen 

 

De auteurs sturen hun abstract aan vince.liegeois@ifese.be. Ifese verwelkomt in het bijzonder 

artikels van jonge onderzoekers. Professoren, postdoc-onderzoekers en assistenten kunnen een 

masterstudent als co-auteur opnemen. Artikels worden in het Nederlands of het Engels 

geschreven.  

 

Voor bijkomende informatie kan u het hierboven vermelde e-mailadres contacteren. 


