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Beste onderzoekers,

In september begint Research Priority Area (RPA) Yield, een nieuw facultair zwaartepunt, voor onderzoek
op het gebied van human development. Uit verschillende disciplines worden de beste onderzoekers op
het gebied van human development samengebracht. Op de website (http://cde.uva.nl/research/rpayield) wordt het zwaartepunt als volgt geïntroduceerd:
RPA Yield conducts multidisciplinary research on the bioecology of human development, from infancy to
young adulthood, with perspectives from Medicine, Psychology, Pedagogics, Education, Communication,
Economics, and Psychometrics.
De initiatiefnemers van RPA Yield vertegenwoordigen verschillende onderzoeksprogramma’s. Op
alfabetische volgorde: Susan Bögels (Child Development), Denny Borsboom (Quantitative Methods),
Hilde Geurts (Brain & Cognition), Martha Grootenhuis (Pediatric Psychology), Hilde Huizenga
(Developmental Psychology), Peter de Jong (Education), Han van der Maas (Quantitative Methods),
Henriëtte Maassen van den Brink (Human Capital), Frans Oort (Methods & Statistics), Geertjan Overbeek
(Child Development), Maartje Raijmakers (Developmental Psychology), Geert Jan Stams (Child
Development), Patti Valkenburg (Youth & Media), Monique Volman (Education) en Reinout Wiers
(Developmental Psychology).
Om jullie te informeren over de doelen en werkzaamheden binnen Yield, organiseren we een
startbijeenkomst op 3 oktober om 16:00 uur, in de CREA Theaterzaal, waarvoor je hierbij van harte bent
uitgenodigd.
Na een introductie waarin meer verteld wordt over het doel en de organisatie van RPA Yield, zullen de
initiatiefnemers elk kort hun voornaamste onderzoeksinteressen presenteren, en hun ideeën voor
interdisciplinair onderzoek die we binnen Yield kunnen verwezenlijken.
De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel, waar we met elkaar kunnen kennismaken en over
toekomstige samenwerking spreken.
Na deze startbijeenkomst zullen er maandelijks lab meetings plaatsvinden, en in januari een “heidag”. Wij
hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht je vragen hebben, dan kun je uiteraard
altijd contact opnemen, met ons of met een van de andere initiatiefnemers.
Graag zien we je bij de eerste Yield bijeenkomst 3 oktober!
Met vriendelijke groet,
Frans Oort – directeur Yield
Helle Larsen – coördinatie Yield
Mariëlle de Reuver – secretariaat Yield
Yield: http://tinyurl.com/opkhq7y

