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Wil jij Nederland slimmer maken? 
 
Stichting Nederland Kennisland heeft komend najaar voor 15 gemotiveerde studenten 
plaats in een uitdagende collegereeks over innovatie en creativiteit in Nederland. In 
zeven werkcolleges worden diverse elementen van de Nederlandse kenniseconomie 
besproken en bediscussieerd. Je gaat met experts uit het netwerk van Kennisland aan de 
slag om Nederland slimmer te maken, waaronder Mark Rutte, Frans Nauta, Erik Gerritsen, 
Arre Zuurmond en Martijn van Dam. 
 
KLAS 
Kennisland is een onafhankelijke denktank die zich inzet om van Nederland een slimmer 
land te maken. Dat willen we nu ook samen met studenten doen. Daarvoor biedt 
Kennisland de KLAS: de Kennisland Academie voor Studenten. Tal van inspirerende 
mensen uit ons netwerk verzorgen een college over hun expertise. Dit zijn geen 
hoorcolleges. De colleges staan open voor discussie en samen met de docenten ga je aan 
de slag om je idee voor een nieuw project om Nederland slimmer te maken uit te werken. 
Bovendien bouw je op deze manier aan je netwerk.  
 

 
De colleges van de KLAS vinden plaats op 
vrijdagmiddag en gaan over de thema’s waar 
Kennisland zich mee bezig houdt: 
Kenniseconomie, Innovatiesystemen, 
Ondernemerschap, Technologie, Slimme 
Overheid, Creatieve Economie. De KLAS wordt 
afgesloten met een slotevent op zaterdag. 
Tijdens die bijeenkomst wordt ook de 
‘winnaar’ bekend gemaakt: degene die het 
beste projectvoorstel uitgewerkt heeft.   
 
 

 
Meedoen? 
Wil jij dit najaar meedenken over het slimmer maken van Nederland? De KLAS is voor 
studenten die naast hun studie een extra uitdaging zoeken. Herken jij jezelf hierin? Stuur 
dan vóór 13 augustus a.s. jouw idee voor een nieuw project op een van onze vier 
thema’s (maximaal 2 A4) en een  C.V. aan Lobke van der Meulen 
(lvandermeulen@kennisland.nl). Beschrijf in het voorstel naast wat het project behelst 
ook waarom je dit thema gekozen hebt en hoe het volgens jou bijdraagt aan een slimmer 
Nederland.  

 
Uiterlijk17 augustus 2007 hoor je of je voor de KLAS 
geselecteerd bent. Als je geselecteerd bent nodigen 
we je op vrijdag 24 augustus aan het einde van de 
middag uit bij Kennisland voor een kennismaking. De 
colleges vinden plaats op de volgende 
vrijdagmiddagen (13.00 – 17.30 uur): 31 augustus, 14 
september, 28 september, 5 oktober, 26 oktober, 9 
november & 23 november. De slotbijeenkomst vindt 
(ovb) plaats op zaterdag 8 december 2007.  
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Deelname aan de collegereeks is kosteloos, maar na selectie is deelname verplicht. 
Tijdens de collegereeks werk je aan het uitwerken en aanscherpen van het projectidee, 
dat je geschreven hebt voor de selectie. Ook kunnen de docenten artikelen aanleveren 
ter voorbereiding van hun college. Ieder college vergt daarom enige voorbereiding 

 
 
 
Meer informatie 
Wil je meer informatie hebben over Kennisland, bezoek 
dan onze website www.kennisland.nl. Heb je daarna 
nog vragen of heb je specifieke vragen over de KLAS, 
neem dan contact op met Lobke van der Meulen (020-
5756720 of lvandermeulen@kennisland.nl).  

 


