
This project received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and 
innovation programme under grant agreement No 824586.

Empowerment in RCR Onderwijs

12 nov 2019, Utrecht

NVBE Onderwijs symposium

Mariëtte van den Hoven



Voorbeelden…. 

Voorbeeld 1



Voorbeeld 2: Jouw onderzoek en de gedragscode

Dit doe ik! Dit vraagt aandacht…

Eerlijkheid

Zorgvuldigheid

Transparantie
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Wetenschappelijke integriteit

FFP 

• Fraude

• Falsificatie

• Plagiaat

QRP

• ‘grey areas’

• Detrimental of 
‘normal
(mis)behavior’?

RCR

• Goed en 
verantwoord gedrag

• waardegeoriënteerd



9 onderwerpen door ORI (US regie orgaan)

(1) data verzameling, datamanagement, delen en eigenaarschap van data, 

(2) promotor/promovendus relatie, 

(3) Publicatiepraktijken , 

(4) peer review, 

(5) collaborative science,

(6) mensgebonden onderzoek

(7) Dierexperimenten , 

(8) Wetenschappelijk wangedrag

(9) Betrokkenheid en belangenconflicten



Onze insteek: empower (aankomende) onderzoekers

• Door de focus te leggen op wat goed onderzoeksgedrag is, en wat ‘normal (mis)behaviour’ is

• Door bewustwording te creëren over het onderwerp (niet naïef zijn wat je kan overkomen)

• Door handreikingen te geven hoe je met dilemma’s om kunt gaan

• Door aandacht voor dynamische praktijken te hebben (voortdurend nieuwe vraagstukken en 
mogelijkheden)



Hoe gaan we dat doen? 

• Pedagogische visie in een ‘teaching philosophy’ en checklist quality criteria

• Co-creatie met docenten en studenten (student convention, diner-pensants)

• Aandacht voor formeel, informeel en nonformeel onderwijs 

• Online tools ontwikkelen (Spocs, en MOOC, webpage on RI, … Escaperoom?), manuals, Open ACCES!

• Evidence-based werken: 

• literatuur review naar effectiviteit, assessment van RCR,

• Survey naar behoeften van studenten (middelbare school/ba/basc/ma/msc, Phd)

• Testen van designs en tools



Ontwikkelingen rond Responsible conduct of research: veel is 

geregeld, maar onderwijs is nog onderontwikkeld



Wat weten we over onderwijs in RCR?

AANBOD

• Weinig Nederlandse universiteiten hebben verplicht
programma voor alle studenten in alle opleidingen
mbt RI/RCR

• Focus vooral op PHD onderwijs en dan vooral in Life 
Sciences en Natural Sciences

• Tov andere Europese landen is er relatief veel
ontwikkeld in Nl, DK, GB. Bv: Integrity Factor, On being 
a scientist (Mooc en film). Erasmus Dilemma Game, 
Printeger tool

• DOCENTEN

• Frequent ethici/filosofen die dit onderwijs
verzorgen/ontwikkelen

• Expertise met onderzoeksveld lijkt wel belangrijk



Goed en effectief onderwijs? 

Assessment van RCR onderwijs (2010-2018 search):

prevalence Learning aims (abbr)

A  default course evaluation 1 K (1) S( 1) C (1)

B specific course evaluation 9 K (9) S (7) P (1) A (5)
C (1)

C test on moral education 4 K (3) S (4) P (1) A (1) 
C (1) MD (1)

D test (pass/fail) 4 K (2) S (4) P(1) Aw (1) C (1)

E other 11 -
F institutional 2 -
NA 27 -
Total 60





Trends: 

• Meer samenwerking om tot een goed onderwijsaanbod te komen

• Wetenschap ontwikkelt zich steeds meer als een professie

• Een kwalitatief goed aanbod zal aan minimumeisen moeten gaan
voldoen

• Naast PhD’s zullen undergraduates en supervisoren meer getarget
worden, net als de context waarin onderzoek wordt gedaan (DORA 
principes bv), + rol informeel onderwijs

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

http://www.thebluediamondgallery.com/wooden-tile/i/integrity.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Meedoen? 

• NRIN Netwerk onderwijsontwikkelaars (en 
docenten) komt op 5 FEB 2020, 13:00-16:30 
bij elkaar. Sluit aan bij dit landelijke netwerk!

• Meedoen met H2020? 

• Questionnaire binnen jouw organisatie uitzetten

• (als docent) ontwikkelen en Testen van onderwijstools

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.nrin.nl/wp-content/themes/bureauvet/images/logo.svg&imgrefurl=https://www.nrin.nl/&docid=TYsgTrK2ZRa7ZM&tbnid=XDAXCwLDpE7stM:&vet=10ahUKEwiDnteT-dflAhW2AxAIHa7QCAoQMwhAKAAwAA..i&w=1472&h=523&bih=859&biw=1200&q=nrin&ved=0ahUKEwiDnteT-dflAhW2AxAIHa7QCAoQMwhAKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.nrin.nl/wp-content/themes/bureauvet/images/logo.svg&imgrefurl=https://www.nrin.nl/&docid=TYsgTrK2ZRa7ZM&tbnid=XDAXCwLDpE7stM:&vet=10ahUKEwiDnteT-dflAhW2AxAIHa7QCAoQMwhAKAAwAA..i&w=1472&h=523&bih=859&biw=1200&q=nrin&ved=0ahUKEwiDnteT-dflAhW2AxAIHa7QCAoQMwhAKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://h2020integrity.eu/wp-content/uploads/2019/06/INTEGRITY_color_horizontal_website-1.png&imgrefurl=http://h2020integrity.eu/&docid=Vk5K-Ywrimwb8M&tbnid=IAxa14qEK3LaLM:&vet=10ahUKEwiSmYm3-dflAhXlo4sKHQE2CDYQMwhBKAAwAA..i&w=1431&h=285&bih=859&biw=1200&q=H2020 Integrity&ved=0ahUKEwiSmYm3-dflAhXlo4sKHQE2CDYQMwhBKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://h2020integrity.eu/wp-content/uploads/2019/06/INTEGRITY_color_horizontal_website-1.png&imgrefurl=http://h2020integrity.eu/&docid=Vk5K-Ywrimwb8M&tbnid=IAxa14qEK3LaLM:&vet=10ahUKEwiSmYm3-dflAhXlo4sKHQE2CDYQMwhBKAAwAA..i&w=1431&h=285&bih=859&biw=1200&q=H2020 Integrity&ved=0ahUKEwiSmYm3-dflAhXlo4sKHQE2CDYQMwhBKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.enrio.eu/wp-content/uploads/2018/12/the-embassy-of-good-science.jpg&imgrefurl=http://www.enrio.eu/news-activities/eu-project-entire/the-embassy-of-good-science/&docid=MfmefmyjL-jtzM&tbnid=QeeLWrZuY0AekM:&vet=10ahUKEwip-p_K-dflAhUQtIsKHZvXBowQMwg-KAAwAA..i&w=526&h=527&bih=859&biw=1200&q=embassy of good science&ved=0ahUKEwip-p_K-dflAhUQtIsKHZvXBowQMwg-KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.enrio.eu/wp-content/uploads/2018/12/the-embassy-of-good-science.jpg&imgrefurl=http://www.enrio.eu/news-activities/eu-project-entire/the-embassy-of-good-science/&docid=MfmefmyjL-jtzM&tbnid=QeeLWrZuY0AekM:&vet=10ahUKEwip-p_K-dflAhUQtIsKHZvXBowQMwg-KAAwAA..i&w=526&h=527&bih=859&biw=1200&q=embassy of good science&ved=0ahUKEwip-p_K-dflAhUQtIsKHZvXBowQMwg-KAAwAA&iact=mrc&uact=8


Afronding

Stelling 1: elke zichzelf respecterende universiteit in Nederland moet 
in 2021 integriteitsonderwijs in alle PhD programma's, 
masterprogramma's en bachelorprogramma's ingebed 
hebben.

Stelling 2: RCR onderwijs is er niet ter preventie van wangedrag, maar 
ter versterking van de onderzoeker. Dat is heel hard nodig.

Stelling 3: het wordt tijd dat docenten met elkaar een visie (gaan) 
delen op RCR onderwijs en van daaruit hun onderwijs vorm 
geven.


