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CKI bestaat al een heel behoorlijke tijd, sinds 1988 

om precies te zijn. Dat betekent onder andere dat 

de studie zich sinds vorig jaar volwassen mag 

noemen. En hoewel die volwassenheid onder 

meer wordt getoond door internationaal ge-

reputeerd onderzoek dat door afgestudeerde 

CKI’ers wordt gedaan bij de aan CKI 

meewerkende groepen, was er helaas erg 

weinig onderzoek waaraan meerdere par-

ticiperende groepen tezamen meewerkten. 

Helaas, omdat een van de eigenschappen 

die CKI nu juist zo bijzonder maakt, is dat de 

studie wordt georganiseerd door onderzoeks-

groepen van de faculteiten Wijsbegeerte, Lette-

ren, Informatica en Sociale Wetenschappen. Dit 

levert breed georiënteerde studenten op, die goed uit 

de voeten kunnen in de academische wereld, wat zich uit in 

het opvallend hoge percentage CKI’ers die na hun studie het 

onderzoek in gaan. Ze doen dit met succes zowel binnen als 

buiten de genoemde groepen. Om het gezamenlijke karakter 

van CKI te benadrukken, en om de zichtbaarheid hiervan bij 

de studenten te bevorderen, vond men dat er CKI/AIO-onder-

zoek georganiseerd moest worden waarbij aan een onderzoek 

meerdere groepen actief  zouden meewerken.

Een aantal onderzoeken werd ingediend en een voor de ge-

legenheid in het leven geroepen selectiecommissie bestaande 

uit afgevaardigden van de verschillende meewerkende facul-

teiten en een CKI-student in de persoon van mijzelf, bekeek 

de ingediende onderzoeksvoorstellen. Hierbij werd met name 

getoetst of  in de voorstellen aan de genoemde voorwaarden 

werd voldaan. Concreet hield dit in dat de onderzoeken wa-

ren bedacht en uitgewerkt door duo’s van CKI-kerndocenten 

uit de verschillende onderzoeksgroepen. Uiteindelijk keurde de 

commissie vier voorstellen goed, waarmee inmiddels vier jonge 

onderzoekers van start zijn gegaan. Door te kiezen voor deze 

opzet zijn er een aantal interessante combinaties ontstaan.

Het eerste onderzoek, getiteld: “Representing and modeling 

the visual world: A multi-scale neurocomputational approach”, 

is opgezet door CKI-kerndocenten Ignace Hooge en Marco 

Wiering van respectievelijk de faculteiten sociale wetenschap-

pen (onderzoeksgroep Psychonomie) en informatica (onder-

zoeksgroep Intelligent Systems). Het uiteindelijke doel van 

dit onderzoek is menselijk visueel zoekgedrag en menselijke 

zoekstrategieën te modelleren, waarmee machine vision tech-

nieken voor objectherkenning en -detectie verbeterd kun-

nen worden.”

“Logical Models for the Dynamics of  Motivational 

Attitudes” is een onderzoek dat is opgezet door in-

formaticus Jan Broersen (onderzoeksgroep Intelli-

-

geerte). Dit onderzoek heeft als doel de dynamiek 

van motieven, zoals verlangens, intenties en gebon-

denheid, te modelleren. Men wil erachter komen 

welke logische modellen het beste bruikbaar zijn om 

deze houdingen formeel te beschrijven, en welke lo-

van die motieven in aanmerking komen.

Het derde onderzoek is opgezet door logicus Vincent 

van Oostrom (Wijsbegeerte) en taalkundige Michael Moortgat 

(Letteren, onderzoeksgroep UiL-OTS). Hun onderzoek is geti-

teld “Grammars, terms and types”. Dit onderzoek komt voort 

uit reeds bestaand onderzoek en is onderdeel van een groter 

project dat samen met de Universiteit van Nancy wordt ge-

een zo compleet mogelijke formele beschrijving te geven van 

natuurlijke taal. Deze formele beschrijving is alleen niet op-

gebouwd via klassieke regel gebaseerde grammatica’s, maar 

in plaats daarvan via categoriale grammatica’s. Dit houdt in 

dat de natuurlijke taal opgebouwd en gecontroleerd wordt met 

behulp van bewijsnetten voor zogenaamde symmetrische Lam-

bek calculus.1

Het laatste onderzoek dat begin dit jaar van start ging is opgezet 

door taalkundige Henriëtte de Swart (Letteren) en logicus Her-

man Hendriks (Wijsbegeerte). CKI Master Marieke Schouw-

stra is met dit onderzoek, genaamd “Temporality over Time”, 

net van start gegaan. Over dit onderzoek zal ik verder niet veel 

verklappen omdat Marieke je op de volgende twee pagina’s zelf  

uitgebreid zal uitleggen wat dit onderzoek inhoudt. ø

1. Lambek calculus kan worden beschreven als een intuïtionisti

sche vorm van het gebruik van logische implicaties, met een aantal 

restricties op de boekhoudingsregels voor de aannames die in de 

perspectief van splitsing en fusie van de grammaticale composities.


