
BLOGREEKS 
 

DAAR WAAR HET RAAKT 
 
 
 
 
Disability Studies (DS) beweegt zich daar waar het raakt. Als subject en object, als datgene wat wil 
raken, geraakt wordt of raakvlakken zichtbaar maakt. Als Disability Studies onderzoeker ben je hier 
eveneens subject en object in. Jij bent de schrijver die zichtbaar maakt waar raken leidt tot 
vermengen, waar tot botsen en waar het gewoon is wat het is: een raakvlak. En in dit proces kun je 
zelf ook geraakt worden. Immers: niets gehandicapts is ons vreemd. Als je maar lang genoeg leeft, 
komen de gebreken of  beperkingen vanzelf.  
 
Wat heeft jou geraakt in jouw onderzoek? Deel het met ons via onze blog-reeks: “Daar waar het 
raakt”. Een blogreeks geschreven door Disability Studies onderzoekers over datgene wat hen raakte 
in hun onderzoek. Datgene wat inspireerde, knelde of schuurde. Met jezelf, met de maatschappij, 
met wetenschappelijke kaders. Raakvlakken. Daar waar het raakt. 
 
We zijn in 2016 met deze blogs gestart. Eerdere blogs kun je op onze website teruglezen: 
https://disabilitystudies.nl/blogs 
 

MEESCHRIJVEN? 
 
We zouden het leuk vinden als jij mee zou willen doen aan dit schrijfproject. 
 
De bedoeling is dat je een blog schrijft over iets dat jou geraakt heeft in jouw onderzoek. Iets 
waardoor je emotioneel geraakt werd, of waardoor je aan het denken werd gezet. Dit kan een 
dilemma zijn waar je mee worstelde, of iets dat je om een andere reden heeft beziggehouden. 
Omdat het wrong, schuurde, spanning opriep of juist inspireerde. 
 
We vragen aan diverse Disability Studies onderzoekers of ze een blog willen schrijven. Dit kunnen 
promovendi zijn, studenten, stagiaires en wie er nog meer onderzoek doet of heeft gedaan voor DS. 
 
Praktische informatie 
 
Het is de bedoeling dat we elke maand een blog gaan publiceren op de DSiN-website. Hiervoor 
maken we een planning op basis van de aanmeldingen. Zo weet je wanneer jouw blog uiterlijk 
aangeleverd moet worden.  
 
Jouw blog wordt in eerste instantie gelezen door mij en evt. Irene. Misschien hebben we na het lezen 
nog vragen. Dan laten we dat aan je weten. Na goedkeuring plaats ik het online. 
(Laat je niet afschrikken. We stellen geen hoge eisen. Wel letten we op aantal woorden (niet te lang), 
en dat het echt een blog is, en niet bijvoorbeeld een onderzoeksverslag). 
 
Je hoeft maar 1 blog te schrijven (meer mag natuurlijk altijd), van ca. 500 woorden. 
 
We bieden geen financiële vergoeding.  
 

https://disabilitystudies.nl/blogs


Als je een blog wilt schrijven, geef dat dan aan mij door, door een email te sturen naar 
karinvandenbosch.dsin@gmail.com 
 
We hopen dat je mee doet! 
 
Karin, ook namens Irene en Jacqueline 
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