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Rudy van Belkom
Lezing
De jeugd heeft de toekomst: wat jongeren ons leren over nieuwe technologieën.
Jongeren van nu zijn verwend, slecht geïnformeerd, verslaafd aan hun telefoon en
geobsedeerd door selfies. Althans, dat is het beeld dat sommige volwassenen van jongeren
hebben. Maar kloppen deze aannames wel? Rudy van Belkom doet namens Stichting
Toekomstbeeld der Techniek (STT) onderzoek naar de mogelijke invloed van technologie op
de toekomst van de democratie. Uit zijn onderzoek blijkt dat jongeren veel bewuster omgaan
met informatietechnologieën dan vaak wordt gedacht. Zo zijn ze veel beter dan hun ouders
in staat om nepnieuws te herkennen en nemen ze niet alles klakkeloos over wat ze horen of

lezen. In zijn lezing gaat Van Belkom dieper in op zijn onderzoek en laat hij zien wat we van
jongeren kunnen leren als het aankomt op het gebruik van nieuwe technologieën.
Bio
Rudy van Belkom is toekomstonderzoeker en spreekt en schrijft over de impact van
technologie op onze samenleving. De vraag is volgens hem niet welke toekomst we krijgen,
maar welke toekomst we willen. ‘Geen standaard plaatjes en praatjes over drones en robots,
maar een inhoudelijk onderbouwd verhaal dat je aan het denken zet’, aldus een van zijn
opdrachtgevers. Momenteel doet hij namens Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT)
onderzoek naar de impact van technologie op de toekomst van de democratie. Voor de
afgelopen Tweede Kamerverkiezingen ontwikkelde hij de Technologie Kieswijzer, een
speciale stemhulp over tech-gerelateerde onderwerpen zoals privacy, nepnieuws en de
macht van Big Tech. Maar liefst 30.000 mensen maakten gebruik van deze stemhulp. Deze
inzichten vormden de basis voor zijn nieuwe boek: ‘Alive and Clicking: Er is hoop voor de
democratie’. Eerder onderzocht hij namens STT de toekomst van artificiële intelligentie (AI).
Binnen dit onderzoek bracht hij drie publicaties uit (waaronder 'AI heeft geen stekker meer') en
ontwikkelde hij een Ethisch Ontwerpspel voor AI ('Ethics Inc.').

Pedro De Bruyckere
Lezing
We moeten allemaal ICT gebruiken in het onderwijs, ook al lijken sommige ouders,
leerlingen en leraren het wel beu na het heftige gebruik tijdens de pandemie. In zijn bijdrage
staat Pedro De Bruyckere (Arteveldehogeschool/Utrecht Universiteit) stil bij de kansen én
de uitdagingen. Waar moeten we best nu bij stilstaan nu de druk wat van de ketel raakt?

Pedro De Bruyckere
Pedro De Bruyckere is onderzoeker en pedagoog aan de Arteveldehogeschool in Gent en
verdiept zich al jaren in de leefwereld van jongeren en is een zelfverklaarde verslaafde aan
populaire cultuur. Hij doctoreert aan de universiteit van Antwerpen over authenticiteit in het
onderwijs.
Als spreker streeft hij er steeds naar om moeilijke theorieën zo helder mogelijk te verklaren en
te vertalen naar de praktijk aan de hand van ontelbare voorbeelden. Hierover sprak hij de
voorbije jaren bij onder andere KBC, Rabobank, en verschillende universiteiten, hogescholen
en secundaire (middelbare) scholen in Vlaanderen en Nederland. Hij sprak ook bij de Gouden
Apenstaart uitreiking 2011, Europese conferenties in oa Firenze in 2014 en won in 2011 de
prijs voor de beste lezing over onderwijs op "Noordhoff: Kunst van het inspireren". In 2013
werd Pedro de Bruyckere door Vrij Nederland omgeschreven als een van de beste
Onderwijsvernieuwers in Nederland.
Over onderwijs
Dit heeft te maken met het boek uit 2013 dat De Bruyckere samen schreef met Casper Hulshof,
psycholoog en docent onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht: 'Jongens zijn slimmer dan
meisjes, en andere mythes over het onderwijs'. In deze regelrechte bestseller gaan de twee
auteurs de hardnekkige clichés over leren, technologie in de klas, neurologie en onderwijs te
lijf. Een nieuwe versie van dit boek verschijnt in 2015 wereldwijd onder de titel ‘Urban Myths
About Learning and Education bij Academic Press.
Over jongeren
Samen met Bert Smit schreef hij 'Is het nu generatie X, Y of Einstein?' (2009, Wolters/plantyn)
en ‘De jeugd is tegenwoordig’ (LannooCampus, 2011, ondertussen 6de druk), waarin mythes
over de nieuwe generatie jongeren worden ontkracht. In hun toegankelijke en spitse stijl
hangen Pedro De Bruyckere en Bert Smits een herkenbaar beeld op van de jongere van nu.
Alles wat werknemers, leerkrachten en ouders moeten weten over de nieuwe generatie
jongeren. Compleet met tips en aanbevelingen. Ook schreef Pedro in 2013 met Linda Duits
het boek 'Meisjes kijken', waarin ze onder andere beschrijven of het klopt wat voor beeld de
media van meisjes in de puberteit schetst.
In zijn lezingen doorprikt Pedro De Bruyckere enkele hardnekkige mythes en verklaart hij de
belangrijkste tendensen. Hij schetst een genuanceerd en soms grappig beeld waarin je vaak je
zoon of dochter, je leerling, klant of werknemer zult herkennen.

