
Faculteit Economie en Bedrijfskunde 
 

 (foto: Ineke Oostveen) 
 
Dorinth van Dijk (sectie Finance) 
Bestemming 
Boston (VS), Massachusetts Institute of Technology 
Doel van bezoek 
Onderzoek met gebruik van internationale data op het gebied van commercieel vastgoed, en het 
volgen van onderwijs, in het kader van promotieonderzoek naar de Nederlandse 
woning- en hypotheekmarkt. 
 
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen  
 

 
 
Mae Nuijs (Developmental Psychology) 
Bestemming 
Perth (Australië), University of Western Australia 
Doel van bezoek 
Uitvoering van een experiment in het Cognition and Emotion lab van de UWA, met expertise in 
aandachtsprocessen bij angstproblematiek. In dit experiment zal worden onderzocht hoe de 
emotionele staat waarin aandachttraining wordt uitgevoerd, invloed heeft op de effectiviteit van 
deze aandachttraining in het verminderen van angst. Deze studie is onderdeel van haar 
promotieonderzoek naar moderatoren die invloed hebben op de effectiviteit van aandacht-
trainingen voor sociale angst.  
 

 
 
Lisanne de Pauw (Social Psychology) 
Bestemming 
Los Angeles (VS), Institute for Creative Technologies, University of Southern California 
Doel 
Uitvoeren van experimentele studie naar interpersoonlijke emotieregulatie. Met behulp van 
geavanceerde technieken die het Emotions & Cognitions lab te bieden heeft, zullen participanten 
hun emoties delen met een avatar, waardoor kan worden onderzocht hoe mensen reageren op 
verschillende typen steun. 
 



 
 
Jolien van Aar (Preventieve Jeugdhulp en Opvoeding) 
Bestemming 
Minneapolis (VS) University of Minnesota 
Doel van bezoek 
Samenwerking opzetten met een expert op het gebied van initiëren en vasthouden van 
gedragsverandering, in het kader van promotieonderzoek naar langetermijneffecten van 
opvoedinterventies. 

  (foto: Hennie Marks) 
 
Lisanne de Blok (Challenges to Democratic Representation) 
Bestemming 
Götenburg (Zweden), Quality of Governance (QoG) institute 
Doel van bezoek 
Bezoek aan instituut met expertise op het gebied van kwaliteit van governance en samenwerking 
met vooraanstaand deskundige op het gebied van policy feedback, in het kader van 
promotieonderzoek naar de relatie tussen government performance evaluations en political trust. 
 

 
 
Minh Hao Nguyen (Communicatiewetenschap, Persuasieve Communicatie) 
Bestemming 
Universiteit van Kentucky (Verenigd Koninkrijk), Lexington KY, de VS 
Doel bezoek 
Samenwerking met toonaangevende experts op het gebied van gezondheidscommunicatie, met als 
doel in kaart te brengen hoe online informatie-op-maat door middel van computertechnologie kan 
worden ingezet om de communicatie met oudere patiënten met kanker te verbeteren.  
 

  



 

  (foto: Monique Kooijmans) 
 
Çisem Gürel (Opvoeding, Opvoedingsondersteuning en Grondslagen) 
Bestemming 
Stanford (VS), Stanford University 
Doel bezoek 
Samenwerking met vooraanstaand deskundige op het gebied van motivatie en persoonlijkheid, om 
een nieuwe interventie te ontwikkelen die narcisme bij jongeren vermindert.  
 

 
 
Willy Sier (Moving Matters: People, Goods, Power and Ideas) 
Bestemming 
Oxford (Verenigd Koninkrijk), Oxford University 
Doel bezoek 
In Oxford University's China Research Centre werken aan dissertatie en artikelen voor publicatie op 
het gebied van ruraal-urbane relaties in China.  

 

Judith Zijlstra (Political Sociology: Power, Place and Difference) 
Bestemming 
Verenigde Staten (Texas, Los Angeles, Chicago, Arizona)   
Doel bezoek 
Onderzoek naar het stapsgewijze migratieproces van Iraanse studenten en academici in de 
bètawetenschappen. Het veldwerk in de VS is de hekkensluiter van in totaal 150 interviews in 
Turkije, Nederland en de VS. 

  



Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
 

 
 
Clark Warren (Amsterdam Centre for Tax Law) 
Bestemming 
New York (VS), New York University en Hamburg (Duitsland), Bucerius Law School 
Doel bezoek 
Bestuderen hoe belastingrechters in de Verenigde Staten en Duitsland buitenlands recht toepassen 
in het kader van promotieonderzoek naar de uitleg en toepassing van buitenlands recht door de 
Nederlandse belastingrechter. 
 

 
Noëlle Payton  (Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies) 
Bestemming 
Ithaca, New York (VS), Cornell University 
Doel bezoek 
Dataverzameling, feedback op onderzoek (naar de keuzes van werkgevers in de organisatie van 
arbeid) door deskundigen op vakgebied, en congresbezoek.  
 

Faculteit der Geesteswetenschappen 
 

 
 
Arnoud Arps (Amsterdam School for Cultural Analysis | Mediastudies) 
Bestemming 
Melbourne (Australië), University of Melbourne 
Doel bezoek 
Onderzoeksperiode aan het gespecialiseerde The Asia Institute, waar experts op het gebied van 
Asian en Indonesian studies zijn samengebracht, in het kader van promotieonderzoek naar de 
manier waarop het geweld tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog wordt herinnerd door 
middel van Indonesische populaire cultuur. 
 
 
 
 



 
 
Sophie van Ginneken (Architectuurgeschiedenis) 
Bestemming 
Chicago (VS), Newberry bibliotheek 
Doel 
Het bestuderen van de meest complete collectie op het gebied van de geschiedenis van het 
(massa)toerisme, in het kader van promotieonderzoek naar de ontwikkeling van het toeristische 
beeld van Amsterdam, en de rol van architectuur daarin (sinds 1840). Centrale vraag is hoe dat beeld 
zich verhoudt tot de ruimtelijke ontwikkeling, het gebruik en het ontwerp van Amsterdam als 
toeristenstad. 

 
 
Mostafa Dehghani (Media & Cultuur) 
Bestemming 
Montreal (VS), Montreal Institute for Learning Algorithms (MILA) 
Doel 
Onderzoeksstage bij vooraanstaand instituut op zijn vakgebied, in het kader van promotieonderzoek 
naar Deep Learning for Information Retrieval. 
 

 

Lise Steyn (Conservering en Restauratie) 
Bestemming 
Los Angeles (VS), Getty Conservation Institute, en New York (VS), Guggenheim Museum en MoMA 
(Museum of Modern Art) 
Doel 
Meer inzicht verkrijgen in het materiaal en het oorspronkelijke uiterlijk van een schilderij van de 
Amerikaanse kunstenaar Robert Ryman, dat een centraal object vormt in haar promotieonderzoek 
naar criteria voor oppervlaktereiniging van moderne schilderijen.  

  



Faculteit der Tandheelkunde 
 

 
 
Carolyn Moonen (afdeling parodontologie, ACTA) 
Bestemming 
Québec (Canada), Centre de Recherche en Rhumatologie et Immunologie (CCRI), Université 
Laval 
Doel 
Stage in het kader van promotieonderzoek naar cellulaire interacties die leiden tot alveolaire 
botafbraak door botresorberende cellen (osteoclasten) bij parodontitis. Het doel van dit onderzoek 
is om verschillende laboratoriumtechnieken te leren om de rol van geactiveerde neutrofielen bij de 
vorming en activering van osteoclasten te onderzoeken. 
 

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 

 (foto:  Monique Kooijmans) 

Jurn Heinen (Computional Chemistry Group)  
Bestemming 
Livermore, California (VS), Sandia National Laboratories (SNL) 
Doel 
Experimenteel bepalen van mechanische eigenschappen van nanoporeuze materialen in een 
nationaal onderzoekslaboratorium, in het kader van zijn promotieonderzoek naar nanoporeuze 
materialen d.m.v. computersimulaties. 

 

Iris van de Pol (Institute for Logic, Language and Computation) 
Bestemming 
Stanford University (VS), Center for the Study of Language and Information (CLSI) 
Doel 
Bezoek aan instituut waar onderzoekers van verschillende disciplines (zoals logica, filosofie, 
cognitiewetenschap en psychologie) samenkomen. Dit in het kader van haar promotieonderzoek 



naar pragmatische communicatie tussen mensen: het begrijpen van elkaar zonder letterlijk te 
zeggen wat we bedoelen, door bijvoorbeeld de context of achtergrondkennis te gebruiken.  

Faculteit der Geneeskunde 

 

Eileen Daniels (Laboratorium Genetisch Metabole Ziekten, AMC Amsterdam) 
Bestemming 
Ottawa (Canada), Universiteit van Ottawa, Medische faculteit, Menzies lab (Metabole ziekten en 
Veroudering) 
Doel 
Een onderzoekssamenwerking met een toonaangevend specialist op het gebied van veroudering en 
metabolisme, om de rol van metabole routes, specifiek mitochondriale translatie, te bestuderen in 
de context van de gezonde metabole veroudering.  

 
 
Marit Lucas (Department of Biomedical Engineering and Physics) 
Bestemming 
Coventry (Verenigd Koninkrijk), University of Warwick 
Doel 
Stage bij Department of Computer Science, een van de meest vooraanstaande centra op het gebied 
van deep learning in digitale pathologie, in het kader van promotieonderzoek naar de automatische 
classificatie van tumoren in pathologie beelden. 
 

 

Nienke van Loon (Department of Medical Biochemistry) 
Bestemming 
Pennsylvania (VS), University of Pennsylvania 
Doel 
Bezoek aan laboratorium van een expert op het gebied van cholesterol metabolisme, in het kader 
van promotieonderzoek naar de rol van genen in het cholesterol metabolisme van muizen om meer 
inzicht te krijgen in de pathologie van atherosclerose in mensen. 
 



 
 
Marinka Hol (Academic Medical Center) 
Bestemming 
Florida (VS), UF Health Proton Therapy Institute 
Doel 
Samenwerking met dit instituut om een patiëntspecifieke behandeling voor kinderen met een 
rhabdomyosarcoom in het hoofdhalsgebied mogelijk te maken. Op dit moment is er in Nederland 
nog geen protonencentrum (vorm radiotherapie). Om ook deze behandeling te includeren is een 
samenwerking noodzakelijk. Bovendien heeft UFPTI de langste ervaring, met enorme 
patientenaantallen in de behandeling van hoofd- /halssarcomen bij kinderen.   
 


