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Jonge onderzoekers worden aangespoord 
om naar het buitenland te gaan, want dat is 
goed voor ze. het heeft meerwaarde. Maar 
waar bestaat die meerwaarde uit? en wat 
verstaan we precies onder buitenland-
ervaring? twee jaar naar de verenigde staten 
(vs), of telt drie maanden in Kopenhagen 
ook? een gesprek met Martin everaert, hoog-
leraar taalwetenschap aan de Universiteit 
Utrecht; chris de Korte, universitair hoofd-
docent Medical Ultrasound techniques aan 
de radboud Universiteit nijmegen, tevens 
bestuurslid vereniging voor vernieuwings-
impuls Onderzoekers (vvviO); daniela Kraft, 
universitair docent natuurkunde aan de 
Universiteit Leiden en Wim van saarloos, 
directeur stichting voor fundamenteel 
Onderzoek der Materie (fOM). 
tekst mALoU VAN HINTUm  foto’s HARRy mEIjER

Buitenlandervaring: 
noodzakelijk of overschat?

inderdaad geen exclusiecriterium zijn. Ik denk dat we 
eerst eens moeten definiëren wat buitenlandervaring 
is. Een of twee jaar in de VS zitten? Veel werkbezoeken 
af leggen? Een breed internationaal netwerk hebben, 
en bij verschillende universiteiten op bezoek gaan? En 
wat is ‘meerwaarde’? Hoe kwantificeer je dat?

Martin Everaert (rechts): Ik zit in het bestuur van het 
Niels Stensen Fellowship dat beurzen geeft om naar 
het buitenland te gaan. Dat vind ik goed, want zo 
gemakkelijk krijg je niet een buitenlandbeurs. De hoe-
veelheid beurzen van NWO houdt niet over, en de uni-
versiteiten willen er geen geld in steken. Maar het 
belang van buitenlandervaring wordt wel overschat. 
Het ‘in de VS zijn’ bij Amerikanen die nauwelijks bui-
tenlandervaring hebben, gaat je niet helpen om de 
wetenschap in Singapore of Beijing te begrijpen.

Van Saarloos: Het buitenland kan ook Europa of 
Azië zijn.

De Korte: Ik denk dat Azië veel belangrijker is dan de 
VS. Ik werk heel veel samen met bedrijven: in Europa, 
in de VS, maar ook in Korea. Als ik naar het buiten-
land had moeten gaan, was Korea het beste geweest 
omdat daar de cultuur heel anders is. Dat zou dan echt 
meerwaarde hebben. Maar moet je er dan een jaar 
zitten? Kun je niet ook drie maanden naar Korea, drie 
maanden naar China en drie maanden naar de VS? 
Daar zou ik meer aan hebben dan op één plek zitten. 
Tenzij die plek het ultieme centrum is. 

Wim van Saarloos (tweede van rechts): Ik vind het 
heel belangrijk dat mensen naar het buitenland gaan. 
In de natuurkunde geldt als uitgangspunt, en dat vind 
ik terecht, dat je geen vaste universitaire aanstelling 
krijgt zonder buitenlandervaring. Het Nederlandse 
wetenschapssysteem verschilt sterk van het Franse, 
Duitse of Amerikaanse. Een tijd in zo’n andere onder-
zoekscultuur werken is heel anders dan een werkbe-
zoek af leggen van een paar maanden. Ik zou zelf niet 
gekomen zijn waar ik nu ben als ik niet acht jaar in de 
VS had gezeten. Nederland is zo’n klein stipje, het is 
heel vormend om ervaring op te doen in andere 
landen. Ook om te leren hoe het niet moet. 

Chris de Korte (tweede van links): Buitenlandervaring 
is heel goed, maar ik vind het nogal stevig om te 
zeggen dat iemand alleen een vaste aanstelling kan 
krijgen als hij buitenlandervaring heeft. Het mag 

Daniela Kraft (links): Ik ben vanuit Duitsland naar 
Nederland gekomen om te promoveren, en ben net met 
een Rubicon-beurs twee jaar in New York geweest. 
Daardoor is mijn netwerk nu heel sterk, ik ken veel 
mensen en ik ben zichtbaar. Dat is meerwaarde waar ik 
in de toekomst echt wat aan heb. Met een conferentie-
bezoek groeit mijn netwerk ook. Maar het duurt veel 
langer om het op te bouwen, en het is van een andere 
kwaliteit. Ik heb nu dagelijks met mensen gewerkt, in 
een topcentrum waar iedereen van belang langskwam.

De Korte: In mijn vakgebied (klinische fysica) is 
Nederland heel erg leidend. Zelf heb ik niet zoals jij 
een paar jaar in de VS gezeten. Ik heb wel veel contact 
met de belangrijkste groepen in de VS en in Europa, 
en ik ben er ook een paar keer geweest. Maar ik hoef 
daar heus niet een jaar te zitten om te weten wat ze 
doen en wat hun methodieken zijn. Dat weet ik heel 
goed. 

Van Saarloos: Ik wil het niet verplicht stellen, maar in 
de praktijk zie ik dat de mensen die het uiteindelijk 
maken, altijd buitenlandervaring hebben. 

De Korte: Zie je echt verschil in de aanpak van groeps-
leiders met en zonder buitenlandervaring?

Van Saarloos: Dat weet ik niet, ik ken vrijwel geen 
mensen die niet in het buitenland hebben gezeten. 
Bovendien hangt iemands aanpak erg van zijn
persoonlijkheid af. >> 
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vooraanstaand is in zijn vak, maar zich ook bekom-
mert om postdocs. Er zijn plekken die fantastisch 
lijken om naartoe te gaan, maar dan kom je aan en 
heeft de begeleider bedacht dat hij tegen alle afspra-
ken in toch maar een jaar op sabbatical gaat. Ik 
denk dat de onderzoeksomgeving van de uitgaande 
postdoc heel goed moet adviseren. Ik heb meege-
maakt dat iemands onderzoek werd gebruikt. Toen 
verschenen er opeens publicaties van die groep die 
heel erg op haar terrein hoorden.

Van Saarloos: Er moet iemand zijn die staat voor 
zijn mensen. Dat is inderdaad een valkuil, dat je 
naar een toonaangevende universiteit gaat waar 
niemand zich voor je inspant. De Rubicon-regeling 
bergt dat gevaar in zich. Want als je als postdoc 
wordt aangesteld met geld van de ontvangende 
groep, dan is het duidelijk dat de begeleider daar 
een zekere interesse heeft. Maar kom je op eigen 
kosten, dan zegt iemand niet zo gauw nee. Je moet 
dus van tevoren uitvinden of de ontvangende partij 
voldoende in je is geïnteresseerd. Daarom zeg ik 
vaak als iemand met een Rubicon komt: ga praten 
over meebetalen in het derde jaar. Je moet proberen 
uit te vinden of ze in je gaan investeren. 

De Korte: Ik denk dat buitenlandervaring op een 
mislukking uitloopt als je zonder goede drijfveer 
gaat, en het alleen maar doet omdat je onder druk 
wordt gezet. Dan is het misschien wetenschappelijk 
niet mislukt, maar persoonlijk wel. En dat is min-
stens zo belangrijk.

Van Saarloos: Als je voor twee jaar naar het buiten-
land gaat, moet je meestal al na een jaar op zoek 
naar een nieuwe plek. Sommige mensen kunnen 
moeilijk met die druk omgaan en verliezen de lol in 
het werk. Dan is het vrij snel einde verhaal. Dat zie 
ik nogal eens gebeuren. Sommige mensen zijn 
gewoon nog niet klaar voor een keiharde compe-

titie. Die moet je niet naar een plek sturen waar ze 
ten onder kunnen gaan. 
Ik vind buitenlandervaring heel belangrijk omdat je 
kennismaakt met een andere onderzoekscultuur en 
met de manier waarop wetenschappers in het bui-
tenland een lab opzetten, aanvragen doen, met col-
lega’s omgaan. In de VS zag ik hoe ze bezoekers van 
buiten met egards behandelden en voor hen een 
programma maakten met wie ze zouden spreken. 
Ook zoiets simpels leerde ik en bracht ik mee terug 
naar Nederland.

Kraft: De VS ligt ver op ons voor wat betreft scou-
ting en mensen de vrijheid geven om hun eigen 
onderzoek te ontwikkelen. Dat geldt ook voor het 
pushen van grensverleggend onderzoek. Maar als 
het gaat om begeleiding, vind ik het Nederlandse 
model aansprekender. In de VS moet je veel meer 
voor jezelf vechten, in Duitsland is er een veel ster-
kere hiërarchie. Zulke verschillen neem je mee, die 
veranderen je, en veranderen daardoor ook de 
manier waarop je wetenschap beoefent. 
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De Korte: Mijn ervaring is dat er geen essentiële 
verschillen zijn. En toch kun je geen groepsleider 
worden als je die ervaring niet hebt. Maar kijk nou 
eens naar de mogelijkheden die internet geeft. 
E-mail, Skype. Mijn promovendi werken samen met 
allerlei centra in Europa en de VS. Ze wisselen gege-
vens heel snel uit, ze vergaderen, er zijn gezamen-
lijke publicaties. En dan gaan ze er ook nog een 
paar weken naar toe. Ik denk dat buitenlanderva-
ring heel nuttig is als je met bepaald onderzoek in 
Nederland niet verder kunt, en elders wel specifieke 
kennis kunt opdoen. Maar wat ik nu heel veel zie is 
dat buitenlandervaring an sich al telt. Begeleiders 
dwingen promovendi naar het buitenland te gaan, 
want anders zou je niet verder komen in de weten-
schap. Ik ken mensen met wie dat gigantisch is mis-
gegaan. Hun gezinsleven werd ontwricht omdat die 
druk zo hoog is. Sommige mensen kunnen niet naar 
het buitenland, en voor anderen is het niet oppor-
tuun omdat ze al in een heel goede groep zitten.

Van Saarloos: ‘Naar het buitenland gaan’ is nu 
moeilijker dan in mijn tijd. Toen ging de man, en 
zijn vrouw ging mee. Je ziet nu veel jonge onderzoe-
kers met een partner die ook in de wetenschap zit, 
en die zie ik worstelen. Ze willen niet een paar dui-
zend kilometer van elkaar vandaan zitten. 

Everaert: Ik heb in mijn eigen universiteit meege-
maakt dat iemand als onderdeel van een beurs twee 
jaar naar New York kon. Prachtig. Maar ja, twee 
kinderen. En geen potje voor hun reiskosten. Het 
statement dat buitenlandervaring goed is, is gratuit 
als niet tegelijkertijd beslissingen worden genomen 
om het ook voor alle wetenschappers echt mogelijk 
te maken: het meegaan van partner en/of kinderen, 
het mogelijk maken dat de partner ook een interes-
sante positie krijgt.

Kraft: Natuurlijk komen de cultuur en de taal erbij, 
en het werken in een andere groep. Maar juist je 
relatie maakt de afweging lastig. Ik denk dat dat de 
grootste uitdaging is. Omdat je in de leeftijdscate-
gorie van achtentwintig tot vijfendertig jaar zit.

Van Saarloos: Dat is precies de periode waarin je 
ook kinderen zou willen kunnen hebben. En dat 
speelt niet alleen vrouwen parten; ook mannen. Ik 
zie veel jonge mannen die hun vaderrol heel serieus 
nemen. Ik heb mensen zien falen omdat ze zich, met 
hun partner op grote afstand, ongelukkig voelden. 
Als begeleider moet je van tevoren alle aspecten uit-
vragen, dus ook of iemand stevig genoeg is als het 
om zijn relatie gaat. 

Everaert: De Nederlandse begeleider heeft een 
belangrijke verantwoordelijkheid in de uiteindelijke 
keuze. Wat voor mij als begeleider in een bepaald 
geval doorslaggevend was om iemand te adviseren 
om te gaan, was dat de begeleider daar niet alleen 
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martin Everaert
-  studeerde nederlands en taalwetenschap aan de Universiteit 

Utrecht.

- Promoveerde aan de Universiteit Utrecht.

-  Werd vervolgens beleidsmedewerker, universitair docent en onder-

zoeker aan de Universiteit Utrecht, Universiteit van tilburg en 

radboud Universiteit nijmegen. hij was lange tijd directeur van  

de Landelijke Onderzoekschool taalwetenschap en het Utrecht 

Institute of Linguistics.

-  heeft geen langere tijd in het buitenland doorgebracht, maar is 

wel gastdocent geweest in china, India, Polen en slowakije. 

Chris de Korte
-  studeerde Medical electrical engineering aan de technische 

Universiteit eindhoven. 

- Promoveerde aan de erasmus Universiteit. 

-  Ontving voor zijn onderzoek een veni (in 2000 nWO  

fellowship genaamd), een vidi en een vici. 

-  geen langere tijd in het buitenland doorgebracht, werkt wel nauw 

samen met grote bedrijven en toonaangevende onderzoeks- 

groepen in europa, noord-amerika en azië. 

Daniela Kraft 
-  studeerde natuurkunde aan de Julius Maximilians-Universität 

Würzburg en the University of texas at austin. 

- Promoveerde aan de Universiteit Utrecht.

-  ging vervolgens met een rubicon-beurs voor twee jaar naar het 

center for soft Matter research aan new York University.

Wim van Saarloos 
-  studeerde technische natuurkunde aan de technische Universiteit 

delft. 

- Promoveerde aan de Universiteit Leiden.

-  Werkte daarna ruim acht jaar aan at&t Bell Laboratories  

in de vs.

-  Werd vervolgens benoemd tot hoogleraar theoretische natuur-

kunde aan de Universiteit Leiden. 

Een gesprek tussen:

Met de rubicon-beurs stimuleert nWO jonge onderzoekers 

buitenlandervaring op te doen. hiermee kunnen onderzoe-

kers een onderzoeksproject opzetten bij een buitenlandse 

onderzoeksgroep. de hoogte van de financiering is afhankelijk 

van het land en van de duur van het verblijf. nWO vindt het 

belangrijk dat jonge onderzoekers buitenlandervaring opdoen 

omdat een verblijf in het buitenland bevorderlijk kan zijn voor 

een academische carrière. 

rubicon bestaat sinds 2005 en nWO kan per jaar ongeveer 

zestig jonge onderzoekers een rubicon-financiering toeken-

nen. In totaal is er per jaar een bedrag van zeven miljoen euro 

beschikbaar, verdeeld over drie ronden. 

de onderzoekers bezoeken tot nu toe het vaakst universiteiten 

en onderzoeksinstituten in de verenigde staten en groot- 

Brittannië. Ook bezoeken rubicon-onderzoekers duitsland, 

frankrijk, spanje, Italië en de scandinavische landen. 

Meer informatie over rubicon is te vinden op 

www.nwo.nl/rubicon.

NWO stimuleert buitenlandervaring

Vier wetenschappers in gesprek over buitenland-
ervaring, met de klok mee: Daniela Kraft, Martin 
Everaert, Wim van Saarloos en Chris de Korte.

‘ Buitenlandervaring  
loopt uit op een misluk-
king als je zonder goede 
drijfveer gaat’
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gebeurtenissen voorspellen met tweets. 
Of met één druk op de knop blootleggen wat 
er in de wereld te koop is aan meningen over 
een onderwerp. dat zijn twee aankomende 
toepassingen van Big data-onderzoek in 
teksten. tekst BENNIE moLS  foto’s  FjoDoR BUIS

N
 >> 

Big Data 
in taalonderzoek 

Big data is het buzzword van de laatste jaren: grote databergen - afkomstig van 

websites, sensoren, apps, winkels, ziekenhuizen en wetenschappelijke experimenten. 

Maar hoe groot is groot? ter vergelijking: de Lhc-deeltjesversneller in genève pro-

duceert zo'n vijftien petabyte aan data per jaar (1 petabyte is 1015 bytes). dat komt 

overeen met de informatie op drie miljoen dvd's. In het land van de Big data is deze 

deeltjesversneller tegenwoordig nog maar een kleintje. de wereldwijde hoeveelheid 

zakelijke e-mails was in 2012 maar liefst tweehonderd keer zoveel. Op facebook 

werd in datzelfde jaar twaalf maal zoveel data geplaatst als de Lhc in een jaar pro-

duceert. de zoekindex van google bevatte in 2012 zesmaal zoveel aan data als de 

jaarlijkse dataproductie van de Lhc. naast de grootte van de data kenmerken tekstu-

ele Big data zich ook doordat ze met grote snelheid worden geproduceerd en dat ze 

een grote variëteit hebben. vooral dat laatste maakt het analyseren van facebook- of 

twitterdata een veel diversere taak dan het analyseren van de data van de Lhc-

deeltjesversneller. In een tekst hebben zelfs korte letterreeksen al betekenis. talige 

data zijn daarom extreem rijk aan informatie.

Big Data - Wat is dat?

  BIG DATA

Nu teksten in de afgelopen tien jaar zo rijkelijk 
beschikbaar zijn geworden via het World Wide Web, 
kan de computer ons helpen bij het begrijpen, verta-
len en het leggen van verbanden tussen al onze talige 
uitingen. De digitale wereld van teksten is een wereld 
van Big Data geworden. 
Hoogleraar Computationele lexicologie Piek Vossen, 
winnaar van de NWO-Spinozapremie 2013, ontving 
afgelopen november (in het kader van de Big Data-
wedstrijd Enlighten Your Research) een Big Data-
onderzoekssubsidie voor zijn idee van een 
geschiedenisrecorder. De geschiedenisrecorder is 
eigenlijk een computer die stromende nieuwsberich-
ten verzamelt, aan elkaar koppelt, verbanden legt en 
zo als het ware een historisch verhaal reconstrueert, 
in ieder geval zoals de media het vertellen. Vossen: 
'Neem een zin in de krant als “Angela Merkel zegt dat 
Griekenland zijn schulden moet saneren”. Om die zin 
op waarde te schatten, zou je willen weten: Welke 
krant heeft dat geschreven? Schrijven andere kran-
ten dit ook, of wordt het elders in twijfel getrokken? 
Wat zei Merkel eerder over de Griekse schulden? Met 
de geschiedenisrecorder koppelen we nieuwsberich-
ten automatisch aan elkaar.’
Vossen heeft met zijn onderzoeksgroep aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam begin dit jaar een geïnte-
greerd systeem afgerond dat op deze manier 63.000 

Onderzoekers Antal van den Bosch (links) en 
Piek Vossen (rechts) in de serverruimte bij de 
supercomputer SURFsara.
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Onorthodoxe uitingen van wetenschap: nWO publiceert een essay van 
filosoof Bas haring op www.nwo.nl/essaybasharing.
‘toepassingsmogelijkheden van onderzoeksresultaten liggen niet altijd 
voor de hand, maar ze zijn er wel degelijk, als je als wetenschapper 
maar bereid bent om onbekende wegen in te slaan en onconventionele 
keuzes te maken’, zo bepleit haring.

NWO-nieuws   internationaal

Nieuwe directeur 
Netherlands eScience 
Center

Wilco Hazeleger 

is benoemd als 

directeur van het 

Netherlands 

escience Center 

(NLesC). op dit 

moment is Haze-

leger hoofd van 

de afdelingen 

Mondiaal en 

Regionaal 

klimaat van het kNMI en hoogleraar aan 

de Wageningen University. 

Per 1 juli 2014 begint hij in zijn nieuwe 

functie als eindverantwoordelijke voor de 

activiteiten van NLesC. 

Hazeleger ziet een mooie toekomst voor 

het escience Center: ‘NLesC speelt een 

centrale rol op het raakvlak van weten-

schap en digitale technologie. Het is nu al 

succesvol en zal zich verder ontplooien in 

het ondersteunen en ontwikkelen van 

escience-tools en -concepten.’ 

Zie op pagina 8 ook het artikel over 

Big Data-onderzoek van NLesC.

Tijdelijk extra budget 
voor Nationaal 
Regieorgaan Onder-
wijsonderzoek
Het Nationaal Regieorgaan onderwijs-

onderzoek (NRo) ontvangt voor 2015 en 

2016 tijdelijk extra budget van de over-

heid. Zowel in 2015 als in 2016 kan het 

NRo rekenen op 2,5 miljoen euro extra. 

‘We zijn nog maar pas begonnen en deze 

5 miljoen heeft ons blij verrast,’ verklaart 

NRo-directeur Jelle kaldewaij. ‘Vorig jaar 

hebben we de vraagstukken geïnventari-

seerd die leven in het onderwijs en het 

onderwijsonderzoek. We hebben daardoor 

al tal van ideeën om uit te putten voor de 

besteding van dit geld. Daar komt bij dat 

het NRo veel meer goede onderzoeks-

voorstellen ontvangt dan het nu kan 

honoreren.’

onderwerpen die hoog op het wensen-

lijstje van het onderwijs en het onderzoek 

staan zijn ICt, differentiatie en passend 

onderwijs. ‘Dit jaar financiert het NRo 

al onderzoeksprojecten voor deze drie 

belangrijke onderwerpen,’ stelt kaldewaij. 

‘Mogelijk gaan we hier nog extra op inzet-

ten. Maar ook heeft het NRo nu meer 

ruimte gekregen om, door middel van 

onderwijsonderzoek, weer andere vragen 

te laten beantwoorden.’

Vici-beurzen
eind januari 2014 ontvingen eenendertig 

wetenschappers ieder anderhalf miljoen 

euro om de komende vijf jaar onderzoek 

te doen en een onderzoeksgroep op te 

bouwen. Zij kregen een Vici uit de Vernieu-

wingsimpuls van NWo. De onderwerpen zijn 

onder andere de oorsprong van biodi-

versiteit, zelfvoorzienende gewassen, de 

gevolgen van tot op steeds hogere leeftijd 

doorwerken, nieuw huisrecht om privacy in 

de 21e eeuw te beschermen en water op de 

maan.

Vici is een van de persoonsgebonden finan-

cieringsvormen waarmee NWo wetenschap-

pelijk talent stimuleert. De Vici-onderzoekers  

zijn vrij om hun onderzoeksonderwerp te 

kiezen en creëren met hun beurs gelegen-

heid voor een groot aantal jonge onderzoe-

kers om in hun onderzoeksgroepen te gaan 

werken. 

 

nieuwsberichten in een week verwerkt. 
De commerciële informatiemakelaar 
LexisNexis, waarmee Vossen samen-
werkt, verzamelt op een werkdag maar 
liefst 1,5 miljoen nieuwsberichten. ‘Om 
die hoeveelheid op een enkele dag te 
verwerken, is nog een enorme uitda-
ging’, zegt Vossen. ‘En dan gaat het 
niet alleen om het volume van de data, 
maar ook om het bepalen wat precies 

een gebeurtenis is en hoe we kunnen 
weten dat twee stukken tekst over 
dezelfde gebeurtenis gaan.’ In de toe-
komst hoopt LexisNexis de weten-
schappelijke methoden die Vossen 
gebruikt in de software te kunnen 
implementeren.
Dankzij de geschiedenisrecorder 
kunnen straks historici, journalisten, 

Op nwo.nl

Van den Bosch: ‘Vroeger was het totaal 
ondenkbaar dat je een emmer in de 
taalstroom hield en even vierhonderd-
duizend in het wild voorkomende 
sarcastische opmerkingen binnen hen-
gelde. Het gebruik van hashtags in soci-
ale media heeft eigenlijk een nieuwe 
informatielaag in taal gecreëerd.’
Hiermee kunnen van den Bosch en zijn 
collega's bijvoorbeeld automatisch ana-
lyseren welk sentiment er rond een 
bepaalde gebeurtenis hangt. Bedrijven 
willen graag een automatisch filter 
hebben dat vertelt wat hun klanten over 
ze denken.
Samen met twee promovendi werkt Van 
den Bosch nu aan het voorspellen van 
gebeurtenissen op basis van Twitter-
berichten: ‘De vraag is dan of we in 
staat zijn uit tweets op te maken wan-
neer een bepaalde gebeurtenis gaat 
plaatsvinden: een illegale houseparty 
bijvoorbeeld, of een protest of een 
andere samenscholing.’
Natuurlijk kleven er ook nadelen aan de 
Big Data-aanpak van teksten die 
zomaar van het internet worden 
geplukt. Van den Bosch: ‘De kwaliteit 
van Big Data op sociale media is niet 
altijd even goed, de herkomst is lang 
niet altijd duidelijk en het is vaak moei-
lijk om dezelfde data te repliceren. 
Maar over het geheel genomen zou ik 
zeggen: tel je zegeningen. Dankzij Big 
Data hebben we het als taalonderzoe-
kers nog nooit zo goed gehad.’

het netherlands escience center (nLesc) is een samenwerking tussen nWO 

en sUrf. het nLesc ondersteunt en versterkt multidisciplinair en data-inten-

sief wetenschappelijk onderzoek waarin Ict wordt gebruikt. 

escience is in een stroomversnelling gekomen nu er in alle wetenschapsge-

bieden steeds meer grote hoeveelheden data beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld:

- gegevens die wereldwijd door weerstations worden verzameld;

- gegevens die radiotelescopen uit het heelal verzamelen;

- verzamelde data bij onderzoek naar moleculen, genen of hersenstructuren;

- gedigitaliseerde krantenartikelen, boeken, radioverslagen en films.

nLesc heeft een jaarlijks budget van 5,4 miljoen euro en werkt samen met 

onderzoeksgroepen uit zowel de academische wereld als de industrie.

Meer informatie over nLesc is te vinden op: www.esciencecenter.nl. 

Meer informatie over sUrf is te vinden op: www.surf.nl. 

Big Data en Netherlands eScience Center

  BIG DATA

‘ Dankzij Big Data 
kunnen we beter 
duidelijk maken 
wat er in de 
wereld te koop is 
aan meningen en 
visies’

politici en wie het ook maar wil 
snel en eenvoudig achterhalen 
waar bepaalde tekstuele infor-
matie vandaan komt, wie wat 
beweert, wie iemand anders 

weer tegenspreekt, hoeveel 
mensen zus beweren en hoe-
veel mensen zo. ‘De geschie-

denisrecorder ontsluit een 
informatielaag die er wel ligt, 

maar die mensen op de klassieke 
manier niet of veel te langzaam 

vinden’, zegt Vossen. ‘Wat wij straks 
met een druk op de knop binnen een 
paar seconden aan verbanden tussen 
teksten kunnen leveren, zou maanden 
kosten als je daar zelf met Google 
achter wilt komen. Dankzij Big Data 
kunnen we straks veel beter duidelijk 
maken wat er in de wereld te koop is 
aan meningen en visies.’

#sarcasme
Vossens collega-hoogleraar Antal van 
den Bosch van de Radboud Universiteit 
Nijmegen heeft een groot deel van alle 
Nederlandse tweets sinds 2010 verza-
meld. Ook dat is Big Data. Met zijn 
medewerkers heeft hij al deze tweets 
onder andere onderzocht op het voorko-
men van '#sarcasme'. Sommige mensen 
zetten dat achter een uitspraak als ze 
duidelijk willen maken dat deze sarcas-
tisch is bedoeld: thnx iedereen die 
ineens thuis komt. ik vind het echt niet 
erg als jullie heel hard praten enzo als 
ik slaap #sarcasme. 

In de glazen bol liggen de 
kasten van de serverruimte 
van supercomputer SURFsara.

 << 

Nieuw evaluatiepro-
tocol voor onderzoek
In maart 2014 heeft minister Bussemaker 

van oCW het nieuwe standard evaluation 

Protocol 2015-2021 (seP) van kNAW, 

NWo en de VsNU in ontvangst genomen. 

Het nieuwe protocol voor onderzoekseva-

luaties legt de nadruk op de kwaliteit van 

het werk van wetenschappers; productivi-

teit is niet meer als apart beoordelingscri-

terium opgenomen. Daarnaast vraagt het 

seP meer aandacht voor de maatschappe-

lijke relevantie van het wetenschappelijk 

onderzoek en voor wetenschappelijke 

integriteit. Het protocol is van toepassing 

op al het onderzoek dat wordt uitge-

voerd aan een universiteit en/of aan de 

instituten van kNAW en NWo. 

kijk voor meer informatie over het seP op 

www.nwo.nl.
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Jaarlijks komt de informele spinozaclub bij-

een, waar alle spinozapremiewinnaars deel 

van uitmaken. afgelopen februari was het 

diner in Karel v in Utrecht. tijdens het 

spinozaclubdiner spraken ze, samen met 

staatssecretaris van Onderwijs, cultuur en 

Wetenschap (OcW) sander dekker en nWO-

voorzitter Jos engelen, over het nederlandse 

wetenschapsbeleid en de rol van nWO hierin.

nWO bereidt de nieuwe strategienota voor, 

het ministerie van OcW de nationale weten-

schapsvisie. centrale vragen waren ‘hoe blijft 

of wordt nederland aantrekkelijk voor goede 

onderzoekers?’ en ‘hoe verhouden thema-

tisch onderzoek en vrij en 

ongebonden onderzoek zich tot elkaar?’.

de belangrijkste overwegingen en ideeën van 

deze geanimeerde bijeenkomst worden door 

de spinozalaureaten gebundeld en aan het 

ministerie van OcW meegegeven voor de 

wetenschapsvisie.

NWO-Spinozalaureaten 
       praten over 
wetenschapsbeleid

Spinozalaureaten met elkaar in 
gesprek. Rechtsboven de nieuwe 
voorzitter van de Spinozaclub 
Peter Hagoort en oud-voorzitter 
Ed van den Heuvel. 
Linksboven het ad-hoc-Spinozatrio, 
daarnaast OCW-staatssecretaris 
Sander Dekker.
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foto’s ARIE WApENAAR



WWaarom vraagt NWO een bioloog te 
oordelen over het onderzoeksvoorstel 
van een literatuurhistoricus? Het is 
eenvoudig: om het allerbeste onderzoek 
te selecteren voor financiering. 
Maar de uitvoering is niet per se een-
voudig. Wetenschapsbrede beoordeling 
betekent zowel voor commissieleden 
als voor aanvragende onderzoekers 
nogal wat. Voor de commissie betekent 
het kennisnemen van andere gewoon-
ten en tradities dan die van het eigen 
vak, intensieve bespreking van voor-
stellen en vervolgens intensieve bijeen-
komsten waarin kandidaten uit 
uiteenlopende vakgebieden aan de tand 
worden gevoeld. De Vici-aanvrager 

WETENSCHApSBREED  WETENSCHApSBREED

er zijn meer voorbeelden van vragen die 
voortkomen uit het breed beoordelen, 
of die bij wetenschapsbreed beoordelen 
extra aandacht moeten krijgen: Hoe 
belangrijk is in een vakgebied bijvoor-
beeld het geven van voordrachten op 
conferenties ten opzichte van het publi-
ceren in vakbladen? Wat is nu precies 
het vernieuwende aspect aan een onder-
zoeksvoorstel? Hoe legt de onderzoeker 
uit of de kennis die voortkomt uit het 
onderzoek door derden benut kan 
worden? En hoe vergelijk je twee onder-
zoekers uit uiteenlopende vakgebieden 
die beide uitstekende beoordelingen 
kregen van de vakdeskundige referen-
ten?

In 2012 besloot NWO de Vici-finan-
ciering, een bedrag van maximaal 1,5 
miljoen euro per persoon voor ongeveer 
dertig onderzoekers, wetenschapsbreed 
te verdelen. Tot die tijd werden vooraf 
de Veni-, Vidi- en de Vici-financierings-
budgetten over de negen wetenschaps-

1 4  Hypothese   

domein worden beoordeeld. Dat 
gebeurde eerder nog wetenschapsbreed. 
De interviewronde wordt in 2014 net 
als in eerdere jaren door een weten-
schapsbrede commissie gedaan. Ook in 
de komende rondes zal steeds gevolgd 
worden of de procedure bevredigend 
verloopt en of  bijstelling wenselijk is. 
In het licht van de nieuwe NWO-strategie 
voor 2015-2018 zal NWO blijven bekijken 
hoe wetenschapsbreed beoordelen het 

best kan worden ingezet.
Het beoordelen van onderzoekers en 
onderzoeksvoorstellen blijft uiteraard 
mensenwerk. De één ligt het breed 
beoordelen meer dan de ander. 
Wetenschapsbreed beoordelen vraagt 
ook van de referenten meer: zij moeten 
hun oordeel voor niet-vakgenoten 
begrijpelijk formuleren. Sommige 
commissieleden vonden het stimule-
rend, maar anderen bedankten na  >> 
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  vici-voorstellen uit alle disciplines worden in één competitie beoor-

deeld. Ieder jaar dienen circa tweehonderd wetenschappers een 

vooraanmelding in voor vici. nWO kan jaarlijks zo’n dertig vici’s toe-

kennen. Zestig ervaren wetenschappers hebben zitting in de brede 

vici-commissie en de drie domeincommissies. 

 de vici-procedure is vanaf de ronde 2014 als volgt:

1.  Onderzoekers dienen een beknopt onderzoeksvoorstel in als vooraan-

melding.

2.  drie domeincommissies (alfa/gamma, bèta, leven/medisch) van ieder 

twintig ervaren wetenschappers selecteren uit de vooraanmeldingen 

de beste. nWO nodigt deze onderzoekers (ongeveer honderdtwintig) 

uit om een uitgewerkt voorstel in te dienen, de overige onderzoekers 

ontvangen bericht dat zij hiertoe niet worden uitgenodigd.

3.  de voorstellen die vervolgens worden ingediend, legt nWO voor aan 

referenten in het vakgebied van de aanvrager, vaak buitenlandse vak-

genoten. nWO legt ieder voorstel voor aan circa vier referenten. de 

referent geeft een schriftelijk oordeel over het voorstel.

4.  nWO koppelt de referentenoordelen (zonder namen) terug aan de 

aanvragers die er op kunnen reageren: ‘weerwoord’. 

5.  de voorstellen gaan samen met de referentenoordelen en het weer-

woord naar de betreffende domeincommissie. de domeincommissie 

bespreekt de aanvragen in onderlinge vergelijking en selecteert de 

beste kandidaten. 

6.  de beste kandidaten (ongeveer zestig) presenteren tijdens een inter-

view hun onderzoeksvoorstel aan een wetenschapsbrede commissie en 

beantwoorden vragen van de commissie.  

7.  de wetenschapsbrede commissie stelt op basis van het voorstel, de 

referentenoordelen, het weerwoord en het interview een prioritering 

van de voorstellen op. deze prioritering wordt als advies voorgelegd 

aan het algemeen Bestuur van nWO dat besluit aan welke weten-

schappers een vici wordt toegekend. 

 

  vici is onderdeel van de vernieuwingsimpuls, een programma dat 

talentvolle en creatieve onderzoekers een persoonsgebonden finan-

ciering biedt. de voorstellen worden beoordeeld op de kwaliteit van 

de onderzoeker, de kwaliteit van het onderzoeksvoorstel, en de ideeën 

over mogelijke kennisbenutting.

  Meer informatie over de vernieuwingsimpuls is te vinden op  

www.nwo.nl/vi.

Procedure Vici

hoe kan een bioloog oordelen 
over het onderzoeksvoorstel 
van een literatuurhistoricus? 
Of een jurist over het onder-

zoek van een wiskundige? 
deze vraag – en hier kun-

nen alle vakgebieden worden 
ingevuld – rijst vaak bij de 

ongeveer tweehonderd onder-
zoekers die jaarlijks met hun 
onderzoeksvoorstel een vici-

financiering aanvragen.     
ILLUstRAtIe WIm oNTWERpERS

gebieden verdeeld. Elk gebied had 
jaarlijks een bepaald aantal Veni’s, 
Vidi’s en Vici’s te verdelen, en daarbo-
venop werden er op advies van drie 
domeincommissies nog een aantal 
extra posities toegekend. Per onderdeel 
waren er zo’n drie Vici’s te verdelen. 
Daarmee was de impact van het vooraf 
toekennen van budgetten aan gebieden 
groot en lag het risico van suboptimale 

uitslagen op de loer. Het doel van 
Vici was en is om ongeacht dis-

cipline of gebied, over de hele 
linie van de wetenschap, de 
beste onderzoekers te financie-

ren op basis van kwaliteit. 
Vooraf het geld over verschil-

lende gebieden verdelen stond dat 
in de weg.

Onderzoekers die een Vici aanvragen 
zijn wetenschappers het niveau van 
hoogleraar. Van hen verwacht NWO dat 
ze in staat zijn hun onderzoeksvoorstel, 
hun methoden, de verwachtingen over 
hun onderzoek en de impact en moge-
lijke benutting van de resultaten toe te 
lichten in een gesprek met wetenschap-
pers uit andere vakgebieden. 

Aanpassingen na feedback
Ook de commissieleden zijn ervaren 
wetenschappers, van wie NWO een 
brede blik verwacht en de vaardigheid 
om alle kandidaten vanuit een gedeelde 
academische denkwijze te interviewen. 
Die twee voorwaarden geven NWO het 
vertrouwen dat het mogelijk is in de 
Vici-competitie, zoals bijvoorbeeld al 
voor de jaarlijkse Spinozapremies en 
voor Zwaartekracht gebeurt, weten-
schapsbreed te beoordelen. 
Maar, dit alles wel met oog voor even-
tuele vraagstukken die breed beoorde-
len met zich mee kan brengen. De twee 
Vici-commissies van de rondes 2012 en 
2013 hebben op basis van hun ervarin-
gen met de procedure aangegeven 
welke aspecten van de brede beoorde-
ling nog eens goed bekeken moesten 
worden. Deze feedback heeft NWO ter 
harte genomen. Zo is voor de ronde 
2014 een aantal aanpassingen gedaan. 
Belangrijkste is dat de uitgewerkte 
aanvragen samen met de referen-
tenoordelen en weerwoorden in het 

     Vici 
wetenschaps-
     breed 
beoordelen 

wordt in het interview geconfronteerd 
met een veelheid aan vragen, zowel 
diepgravende als betrekkelijk eenvou-
dige, moet specifieke onderzoeks-
methoden toelichten of wordt gevraagd 
basiskenmerken van het vakgebied uit 
te leggen. 

‘Wij hebben in de Vici-commissie wel 
eens gediscussieerd over een onderzoe-
ker die vrijwel geen individuele publica-
ties op het cv had, uitsluitend artikelen 
met vele co-auteurs, dat leek me 
vreemd’, zo licht een commissielid toe, 
‘maar andere commissieleden wezen me 
erop dat co-publicaties in dit vakgebied 
eerder regel dan uitzondering zijn ‘. En 
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WETENSCHApSBREED

Ervaren weten-
schappers moeten 
niet-vakgenoten 
van het belang van 
hun onderzoek 
kunnen overtuigen

één ronde; zij vonden het niet prettig 
om een oordeel te geven over een breed 
scala wetenschappers. Alle betrokke-
nen, van referent tot aanvrager en com-
missielid, moeten een wat andere 
manier van werken aanwennen. 

Een risico van wetenschapsbreed 
beoordelen, stellen ervaren beoorde-
laars, is dat talent niet herkend wordt. 
Een kandidaat kan onterecht minder 
sterk overkomen dan een ander omdat 
zijn cv niet op de juiste manier geduid 
wordt door de brede commissie. De 
kwaliteit van alle aanvragers is hoog en 
de kwaliteitsverschillen tussen de aan-
vragers zijn klein. Het gaat om kiezen 
tussen zeer goed en nog iets beter. Een 
wetenschapsbrede commissie beschikt 
over verschillende referentenrapporten 
door vakexperts, samen met een weer-
woord. En ze hebben de kandidaat zelf 
in een interview kunnen bevragen. 
Waar het vervolgens om gaat in de com-
missie, is het zorgvuldig tegen elkaar 
afwegen van alle informatie. Dat is 
mogelijk, zo beamen ook de commissie-
leden, maar alleen met een breed geori-
enteerde commissie met uiteenlopende 

expertises, een open 
mind en voldoende tijd 

voor zorgvuldige discussie. 
Daarnaast is het voor een 

groot deel een kwestie van 
wennen en kennis maken met de ver-
schillende culturen in disciplines. 
NWO probeert dat waar mogelijk te 
ondersteunen. Zo bracht het NWO-
gebied Maatschappij- en Gedrags-
wetenschappen de verschillen in 
publicatieculturen binnen de maat-
schappij- en gedragswetenschappen in 
kaart (zie kader). Recht, culturele 
antropologie en geografie verschillen 
bijvoorbeeld sterk in traditie en 
aanpak in vergelijking met disciplines 
als economie of cognitieve psycho-
logie. Daar kan bij de beoordeling 
rekening mee worden gehouden.
De wetenschapsbrede benadering is 
niet onomstreden, maar biedt – naast 
het kunnen financieren van de beste 
onderzoekers zonder gehinderd te 
worden door schotten – ook andere 
voordelen. Het verruimt de blik, stel-
len ervaren beoordelaars, en met elke 
beoordelingsronde groeit het begrip 
voor de gewoontes en tradities in 
elkaars vakgebied. Dat kan weer inspi-
rerend werken voor het eigen onder-
zoek. Een belangrijker aspect is 
volgens velen het feit dat wetenschaps-
brede beoordeling recht doet  aan 
inter- en multidisciplinaire onder-
zoeksvoorstellen. Niet alleen de Vici-
beoordelingsronde, ook procedures 
van andere financieringsinstrumenten 
van NWO ambiëren over grenzen heen 
te kijken. Steeds vaker, nu een groei-
end aantal onderzoeksvoorstellen zich 
op de grenzen van disciplines bevindt. 
Zo kan het vergelijken van ‘appels met 
peren’ meer opleveren dan alleen het 
selecteren van de allerbeste onder-
zoeksvoorstellen en de grootste weten-
schappelijke talenten. 

het nWO-gebied Maatschappij- en gedragswetenschappen bracht ver-

schillen in publicatieculturen in kaart. de rapporteurs onderscheiden 

onder andere drie dimensies waarin de disciplines binnen binnen de 

maatschappij- en gedragswetenschappen van elkaar verschillen: 

Gerefereerde tijdschriften en andere publicaties
In vrijwel alle disciplines staan publicaties in engelstalige gerefereerde 

tijdschriften hoog aangeschreven. Bij sommige disciplines zijn daarnaast 

(hand)boeken, conference proceedings, of bijdragen aan vakbladen 

evenzeer van belang.

Auteurs: van één tot vele
In enkele disciplines is het gebruikelijk om met grote aantallen co-

auteurs te publiceren. In andere disciplines staan publicaties op naam 

van één tot drie auteurs, die allen substantieel bijdragen. 

Wat geldt als prestigieus
Wat geldt als een toptijdschrift en hoeveel toptijdschriften kent een 

vakgebied? Wat zegt een impactfactor of h-index en wat is het verschil 

in prestatie tussen een eerstgenoemde en een laatstgenoemde auteur? 

dat verschilt per discipline en zelfs binnen een discipline.

het rapport Onderzoek publicatieculturen NWO-MaGW is te vinden op 

de nWO-website: www.nwo.nl/publicatieculturen.

Verschillen in publicatieculturen  

 << 
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tijdens zijn jeugd op de boerderij zag 
John van noort dieren die met genetische 
afwijkingen ter wereld kwamen. nu trekt 
hij dna uit elkaar en wil hij op de nano-
meter precies weten hoe een gen werkt.

'De natuur heeft me van jongs af aan geboeid.' Dat zegt 
fysicus John van Noort van de Universiteit Leiden. 'We 
hadden een boerderij in Lisse met koeien en schapen. 
Op zo'n boerderij zie je het leven in al zijn facetten aan je 
voorbij trekken. Er werd eens een kalfje zonder haren 
geboren. Dan vraag je je toch af hoe dat komt. Later kwam 
ik erachter dat zo'n grote afwijking wordt veroorzaakt 
door een klein gendefect.'
Op de middelbare school leerde Van Noort dat eiwitten 
zorgen voor het aan- en uitzetten van genen. Maar hoe 
het precies in zijn werk ging, was onduidelijk. De laatste 
tien jaar is het onderzoek echter in een stroomversnel-
ling gekomen. Dat komt doordat natuurkundigen, che-
mici en biologen hun krachten bundelden. Bij Van Noort 
zijn deze krachten zelfs in één persoon verenigd. 
Hij studeerde moleculaire wetenschappen in Wageningen 
en specialiseerde zich in de fysische chemie in Twente. 
Nu werkt hij in Leiden op de afdeling Biological and 
Soft Matter Physics.

teKst DAVID REDEKER   fOtO FjoDoR BUIS 

Van Noort ontving onlangs van NWO een Vici. Hiermee 
kan hij de komende vijf jaar zijn onderzoeksgroep uitbou-
wen. De afgelopen jaren maakte hij een ketting van 
kunstmatig DNA. Zo'n ketting krult als een telefoonsnoer 
alle kanten op. Van Noort trok met behulp van nanosco-
pisch kleine pincetten de ketting uit elkaar. Nu, met de 
Vici op zak, gaat Van Noort echt celmateriaal gebruiken. 
Zijn onderzoek richt zich op een eiwit dat actief wordt als 
het hormoon cortison in de buurt is. Medicijnen tegen 
astma, allergie of kanker richten zich ook op dit eiwit, 
maar veroorzaken allerlei vervelende bijwerkingen. Met 
de kennis die het onderzoek van Van Noort oplevert, 
kunnen medicijnen wellicht verbeterd worden.

Of Van Noort ooit het onderzoek zal verlaten? 'Ik ben een 
half jaar consultant geweest. Dat was inhoudelijk min-
stens zo spannend als werken aan de universiteit. Maar ik 
wil het educatieve aspect niet missen. Het is leuk om 
mensen te zien groeien en om kennis te delen.'

TALENT
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Migratie in 
sociaal perspectief
hoe gaan verschillende landen om met ‘ongedocumenteerde’ 
immigranten? en wat zijn de sociale gevolgen als migranten hun gezin 
achterlaten in hun thuisland? het zijn twee van de onderzoeksvragen 
binnen het programma Migration, development and conflict.
tekst ANoUCK VRoUWE  foto’s  pIET DEN BLANKEN / HH eN SHUTTERSToCK (DANA WARD)

Een beter leven – dat is de hoop en de motivatie van 
migranten  waar dan ook ter wereld. Maar een 
migrantenleven brengt ook risico’s met zich mee. 
Ongelijkheid, sociale uitsluiting, conf licten en zelfs 
geweld liggen altijd op de loer, nog afgezien van ver-
driet door het achterlaten van familie en tradities.
Die sociale en culturele gevolgen zijn de focus van 
het NWO-programma Migration, Development and 
Conflict (zie kader), dat zijn laatste jaar is ingegaan. 
Voor onderzoeker Barak Kalir van de Universiteit 
van Amsterdam betekent dit niet het laatste jaar 
van zijn onderzoek. Hij mag zijn werk voortzetten 
met Europese financiering (een ERC Starting 
Grant). Samen met een Indiase postdoc onderzoekt 
hij hoe twee verschillende landen, Nederland en 
India, omgaan met het uitzetten van mensen zonder 
legale verblijfsstatus. Hij noemt ze ‘ongedocumen-
teerde migranten’; het woord ‘illegalen’ neemt Kalir 
expres niet in de mond. ‘In Nederland gaat het 
ongeveer om 100.000 mensen, in India om vele 
miljoenen’, vertelt hij. 
De verschillen tussen beide landen zijn groot, aldus 
Kalir. ‘In Nederland is het uitzetten van migranten 
een staatsaangelegenheid’, vertelt hij. 
‘Er is een nationale aanpak en daar zijn jaarlijks 
honderden miljoenen euro’s mee gemoeid. In India 

is het beleid daarentegen gedecentraliseerd. Het 
komt allemaal aan op het goeddunken van lokale 
politiebureaus.’
In de praktijk doen grote steden als Delhi en 
Mumbai heel weinig ten aanzien van ongedocumen-
teerde migranten. Vaak hebben politiebureaus heel 
andere prioriteiten. En dat, aldus Kalir, hangt 
samen met een onderliggende factor, eveneens een 
groot verschil met Nederland: in India leeft het 
onderwerp nauwelijks bij het publiek, noch in de 
politiek. De migranten peddelen rond in hun rik-
sja’s, ze verrichten handarbeid, ze doen hun best om 
te integreren. Kalir: ‘Ze worden onzichtbaar. Heel 
soms worden er mensen uitgezet, maar dat is alleen 
als politieagenten een daad willen stellen.’ 
Nederland beschouwt ongedocumenteerde migran-
ten wél als een groot probleem. ‘Waarom dat is?’, 
zegt Kalir. ‘Ik denk omdat hier het beleid veel 
sterker gecentraliseerd is. Dat hangt samen met 
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nationale identiteit. Het bestaan van groepen niet-
geregistreerde mensen tast de Europese landen aan 
in hun gevoel van soevereiniteit. Ze willen controle 
hebben over hun grenzen. Het gaat niet zozeer om 
de dreiging van criminaliteit of banenconcurrentie; 
het probleem is vooral symbolisch.’
Dat is wellicht de voornaamste boodschap die Kalir 
heeft voor beleidsmakers. Zijn onderzoek trok de 
aandacht van verschillende Nederlandse ambtena-
ren. ‘Zij willen de onderliggende dynamiek graag 
begrijpen’, zegt hij. ‘Ze erkennen zelf ook dat het 
Nederlandse systeem misschien niet het meest 
efficiënte is. En sommigen vragen zich af waarom 
ze er zoveel tijd en energie in steken. Misschien is 
het stellen van die vraag wel terecht.’ Met zijn 
Europese beurs wil Kalir nu ook een vergelijking 
gaan maken met Spanje, Griekenland, Israël en 
Ecuador, en ook daar de onderliggende dynamiek 
proberen bloot te leggen. 
Valentina Mazzucato, hoogleraar Globalisering en 
Ontwikkeling aan de Universiteit Maastricht doet 
onderzoek naar het effect van migratie op het 
gezinsleven in gevallen waarbij ouders hun kinde-
ren achterlaten in hun land van herkomst. ‘We 
kijken naar het effect van migratie naar Zuid-Afrika 
vanuit landen als Angola, Ghana en Nigeria’, vertelt 
Mazzucato. ‘Dergelijke migratie heeft natuurlijk 
positieve effecten: de mensen sturen geld naar huis, 
wat de lokale economische ontwikkeling onder-

‘In Nederland is het uitzetten 
van migranten een staats- 

aangelegenheid’

het nWO-programma Migration, development and conflict 

loopt van 2012 tot 2014. het richt zich op de sociale en cultu-

rele effecten van migratie. hoe beïnvloeden wonen en werken 

in het buitenland bijvoorbeeld het gevoel van eigenwaarde, 

identiteit en geborgenheid? en welke weerslag heeft dat op 

zaken als ontwikkeling, burgerschap, sociale cohesie en vreed-

zaam samenleven?  

In deze context brengt het programma – een samenwerking 

tussen WOtrO science for global development en nWO-

Maatschappij- en gedragswetenschappen (MagW) – verschil-

len en overeenkomsten tussen drie landen in kaart: nederland, 

Zuid-afrika en India. het programma bestaat uit vijf projecten, 

die elk 110 duizend euro kregen toegekend. alle projecten 

duren maximaal twee jaar en zijn een samenwerking tussen 

onderzoekers uit ten minste twee van deze drie landen. 

Migration, Development and Conflict

steunt. En als ze terugkeren, nemen ze kennis en 
ervaring mee. Maar wij zijn geïnteresseerd in de 
sociale gevolgen. Wat is de impact op achterblij-
vende kinderen, op hun verzorgers en op de ouders 
zelf?’
Mazzucato en haar Nederlandse en Afrikaanse col-
lega’s pakken het onderzoek groots aan. Ze werken 
met enquêtes in de landen van bestemming en 
herkomst, ze observeren, nemen interviews af en 
beschrijven life histories. Uniek is dat onderzoekers 
in de landen van herkomst en bestemming tegelij-
kertijd mensen uit dezelfde familie volgen. ‘We 
hebben zo heel direct kunnen zien welke effecten 
een telefoontje van een kind in Ghana heeft op een 
ouder in Zuid-Afrika’, zegt Mazzucato. ‘Dat zijn 
dingen die je onmogelijk uit vragenlijsten kunt  >> 

Ongeveer vijfhonderd mensen demonstreerden in 
2013 in het centrum van Rotterdam tegen het 
Nederlandse en Europese vreemdelingenbeleid.

1 9 april 2014

Migranten bij Indiase riksja's. 
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halen. Ons onderzoek is ook methodisch belangrijk. 
Deze aanpak zou ook in andere landen heel nuttig 
kunnen zijn.’ 
De uitkomsten die ze noteert gaan niet alleen over 
de emotionele en lichamelijke gezondheid van de 
betrokken mensen. Ze kijkt ook naar het succes van 
de ouders in hun werk en dat van de kinderen op 
school.
Wij gaan er vaak vanuit dat het sociale effect van 
migratie overwegend negatief is, aldus Mazzucato. 
‘Dat is vooral gebaseerd op het kleinschalige, kwali-
tatieve onderzoek dat gebruikelijk is. Ons onder-
zoek laat echter zien dat het effect onder bepaalde 
omstandigheden helemaal niet zo negatief hoeft te 
zijn, en ook waarom dat zo is.’ De doorslaggevende 
factor, zo ontdekte ze, is de stabiliteit van de verzor-
ging van de achterblijvende kinderen. Is daar een 
liefhebbende, vaste verzorger, dan doen de kinde-
ren het niet slechter dan kinderen van niet-migran-
ten. Mazzucato: ‘En daarbij maakt het opvallend 
genoeg niet uit of de verzorger de vader is, een 

grootmoeder of heel iemand anders. En wat betreft 
de ouders: met hen gaat het overwegend goed zolang 
ze een gedocumenteerde status hebben in hun land 
van bestemming, en daar voldoende geld kunnen 
verdienen.’
Mazzucato weet haar bevindingen te verklaren: 
vaak komen migranten uit landen waarin het heel 
normaal is dat anderen bijdragen aan de opvoeding 
van kinderen. ‘Dat is een deel van de cultuur’, zegt 
ze, ‘en wordt vaak zelfs gezien als de ideale situatie.’
Voor Mazzucato tellen niet alleen haar wetenschap-
pelijke uitkomsten. Inzicht in welke factoren de 
omstandigheden voor migranten en hun families 
mede bepalen, is ook voor beleidsmakers relevant. 
Hoe kunnen zij achterblijvers bijvoorbeeld beter 
ondersteunen? ‘We sporen scholen aan om na te 
denken over sociale hulpverlening aan migranten-
kinderen’, zegt Mazzucato, ‘en over beter contact 
tussen scholen en verzorgers. Juist dat zijn uitkom-
sten waarmee het NWO-programma zijn meer-
waarde bewijst.’ << 

Wetenschappelijk onderzoek moet zo veel 

als mogelijk impact hebben, weerklank 

vinden. tijdens een science europe-

bijeenkomst presenteerde NWo-voorzitter 

Jos engelen hoe NWo dit als een van de 

doelen verwerkt in haar strategie.

-  Leidend blijft: NWo financiert vrij  

toponderzoek en toponderzoekers in 

alle vakgebieden; 

-  NWo vraagt onderzoekers mogelijk-

heden van kennisbenutting bij hun 

onderzoeksvoorstel expliciet aan te 

geven;

NWO-voorzitter Jos 
Engelen over research- 
impact en NWO

NWO-nieuws   internationaal

Op nwo.nl

INTERNATIoNAAL

Op de website van nWO staan blogs van onderzoekers:
Op blog.nwo.nl/poolonderzoek zijn de verhalen van onderzoekers te 
vinden over hun werk op de Zuidpool. 
Op blog.nwo.nl/humanities zijn ervaringen te lezen van onderzoekers 
die werkzaam zijn in de geesteswetenschappen. 

NWO-instituten op 
Hannover Messe

-  NWo stelt ook thematische onderzoeks-

agenda’s op, onder andere in overleg 

met het bedrijfsleven en in publiek- 

private partnerships;

-  Via thematische agenda’s wordt ook 

aansluiting bij de Grand Challenges van 

het eU-programma Horizon2020 gerea-

liseerd.

science europe is de europese koepel-

organisatie van de nationale wetenschaps-

financiers en -uitvoerders, waar NWo 

actief aan deelneemt. Ieder jaar vindt een 

zogenoemde high-levelbijeenkomst plaats 

met onder andere de voorzitters van 

de organisaties die lid zijn van science 

europe, vertegenwoordigers uit de 

politiek en van de europese Commissie. 

Dit jaar werd de bijeenkomst in februari 

De NWo-instituten AstRoN, sRoN, NIoZ 

en de drie foM-instituten AMoLf, DIffeR, 

en Nikhef presenteren zich net als vorig 

jaar op de Hannover Messe. Namens NWo 

staan de instituten van 6 tot 11 april 2014 

in het Holland High tech House. Dit jaar is 

Nederland partnerland voor de Hannover 

Messe en is er extra veel aandacht voor 

samenwerking in onderzoek en innovatie 

tussen Duitsland en Nederland. De Messe 

wordt geopend door Bundeskanzlerin 

Angela Merkel en minister-president 

Mark Rutte. 

De instituten profileren zich in de Neder-

landse topsector High tech systemen en 

Materialen: ze worden beoordeeld als 

excellent, van wereldklasse en innovatief 

en laten goede voorbeelden zien van 

publiek-private samenwerking. omdat het 

een industriebeurs is nemen de instituten 

hun spin-offs mee en laten zo zien dat 

wetenschappelijk onderzoek een driver is 

voor technologische innovaties.

tijdens de Messe is er op een aantal 

momenten bijzondere aandacht voor de 

NWo-instituten: 

-  op maandag 7 april geven foM-DIffeR 

en de technische Universiteit eindhoven  

met een ondertekening van een samen-

werkingsovereenkomst een krachtige 

impuls aan funderend energieonder-

zoek. 

-  op woensdag 9 april ontvangt sRoN de 

staatssecretaris van oCW sander Dekker 

op de space-stand, en tekent AstRoN 

een contract met de Universiteit van 

Hamburg voor een uitbreiding van de 

LofAR-radiotelescoop. 

-  op donderdag 10 april zal staatssecre-

taris Dekker ook aanwezig zijn bij het 

tekenen van een samenwerkingsinten-

tie tussen NIoZ en Marum Center for 

Marine environmental sciences van de 

Universiteit van Bremen. Deze twee 

instituten zullen hun kennis van fun-

damenteel en toegepast onderzoek 

inzetten voor klimaat- en materialen-

onderzoek.

Meer informatie is te vinden op 

www.rvo.nl/hannovermesse.

In januari 2014 ontmoetten alle 

onderzoekers van het programma 

elkaar in de Indiase stad hyderabad. 

de bijeenkomst werd georgani-

seerd door WOtrO en het centre 

for the study of Indian diapora van 

de Universiteit van hyderabad. drie 

dagen lang spraken de circa vijfen-

twintig onderzoekers uit nederland, 

India en Zuid-afrika over de voortgang 

van hun onderzoeksprojecten, waarvan 

de meeste inmiddels halverwege zijn.

naast feedback op elkaars onder-

zoeksmethoden en op de voorlopige 

resultaten, besteedden de onderzoe-

kers ook aandacht aan het identifi-

ceren van overeenkomsten tussen de 

projecten, zoals samenwerking met 

lokale stakeholders, onderzoeksethiek 

en de vertaling van resultaten naar de 

praktijk. deze vormen de basis voor de 

eindconferentie van het programma, 

die begin 2015 zal worden gehouden. 

de bijeenkomst bood ook de kans 

lokale (Phd)studenten, onderzoekers 

en organisaties te ontmoeten die zich 

bezighouden met migratie. tijdens 

een publieke sessie gaven zowel 

onderzoekers van de universiteit van 

hyderabad als die van het nWO-

programma presentaties over hun 

werk. Ook brachten de onderzoekers 

een bezoek aan de Migrants rights 

council en de Overseas Manpower 

company, twee organisaties die zich 

inzetten voor de belangen van Indiërs 

die voor werk migreren naar landen in 

de Perzische golf. 

Kijk voor meer informatie over 

Migration, development and conflict 

op www.nwo.nl/mdc.

Migratieonderzoekers komen samen in India

2 1 april 2014

Onderzoekers van het NWO-programma Migration, Development and Conflict ontmoetten elkaar in India en 
bezochten onder meer de Migrants Right Council.
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gehouden in Bath (Uk) en sprak naast Jos 

engelen onder andere de Britse minister 

van wetenschap David Willetts in de sessie 

over research-impact.
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  oNDERTUSSEN IN

‘Sex sells, maar ik weet nu dat dit ook voor oude poep geldt’, 
constateert archeoloog roos van Oosten van de Universiteit 

Leiden droog over alle media-aandacht over haar proefschrift 
‘de stad, het vuil en de beerput’. Ze neemt ons mee 

naar twee archieven in beerputtenstad haarlem.

tekst  ANoUCK VRoUWE  foto’s  FjoDoR BUIS, joS FIELmICH, 

NooRD-HoLLANDS ARCHIEF, K. DE WoLF (BEWERKT DooR UVA-KAARTENmAKERS)

D‘Dit is wel een van de mooiste exempla-
ren die ik ben tegengekomen’, vertelt 
Roos van Oosten. Ze bladert door de 
“Ordonnantie van de secreet-reynigers 
en nachtwerkers binnen de stad 
Haerlem”, die een medewerker van het 
Noord-Hollands Archief haar is komen 
brengen. Het is een klein, degelijk 
boekje van een bladzijde of tien en net 
wat breder dan A5. Het lichtbruine 
papier is drie eeuwen oud; het is in 
1706 gedrukt. 
‘In deze boekjes kondigt het stadsbe-
stuur zijn besluiten aan. Ze zijn volgens 
een vast stramien opgebouwd. Eerst 
komt de beschrijving van het probleem, 
dan de oplossing’, legt Van Oosten uit. 
Dit exemplaar is geen uitzondering: in 
gotische letters legt het stadsbestuur 
van Haarlem uit dat de zuiverheid van 
het stadswater te wensen over laat. 
Bovendien zijn er ongerechtigheden 
geconstateerd bij de werkzaamheden 
van de secreetreinigers. Dat zijn de 
mannen die in het holst van de nacht 
de beerputten van de stad leegden; een 
stinkend werkje, dat echter goed werd 
betaald. Het stadsbestuur wilde paal en 
perk stellen aan woekerprijzen en 
illegale lozingen op het grachtenwater. 
Daarom legde het de tarieven voor het 
legen van een beerput vast. Zo betaalde 

De gelukkige 
ontdekkingen van de 

beerput

oNDERTUSSEN IN

 << 

Binnen het nWO-programma Urbanisatie en stadscultuur 

deed archeologe roos van Oosten haar promotieonderzoek. 

dit programma is in 2012 afgerond en financierde onderzoek 

naar stadsontwikkeling en stadscultuur in nederland, vanaf 

het jaar 1000 tot heden. de resultaten van dit stadsonderzoek 

zijn gebundeld in het boek nederland stedenland.  

In 2015 organiseert het archeologisch Museum haarlem een 

tentoonstelling naar aanleiding van het onderzoek van van 

Oosten. haar proefschrift ’de stad, het vuil en de beerput’ 

is op de site van de bibliotheek van de rijksuniversiteit 

groningen te lezen. 

Meer informatie: www.nwo.nl/urbanisiatie

Urbanisatie en Stadscultuur

een huiseigenaar twee stuivers voor de 
commissaris, die het werk coördi-
neerde. Ook de “opsiender van ’t Rack” 
kreeg één stuiver. ‘Het Vuilrak was 
buiten de stad; daar werd de beer met 
boten naartoe gebracht’, verklaart Van 
Oosten. ‘Hier staat het loon van de 
secreetreinigers zelf,’ wijst Van Oosten 
(“Als voor Werck-loon van een dubbele 
Schuyt met een Paer, 1-10-0”). Eén 
gulden en tien stuivers. De mannen 
werkten in ploegen. De kuilgaander 
schepte de beerput leeg, die moest 
daarbij oppassen dat de dampen van 
de gistende fecaliën hem niet bedwelm-
den. Dat paer, dat zijn de tonnen-
dragers die de beer naar de boot sjouw-
den.’ Het leeghalen van een beerput 

gebeurde zo eens in de vijf jaar. Dat 
kostte het equivalent van twee of drie 
maanden huur. ‘De huisbaas betaalde 
dat’, vertelt Van Oosten. 
De ordonnantie geeft een inkijkje in 
het oude Haarlem; drukbevolkt en 
zonder riool. Iedere nacht droegen 
secreetreinigers er tonnen stront door 
de straten. Van Oosten promoveerde 
aan de Rijksuniversiteit Groningen op 

haar onderzoek naar het beerputtentijd-
perk – van de 13de tot de 18de eeuw. 
NWO financierde het werk vanuit het 
programma Urbanisatie en Stadscultuur. 
In een voormalig kerkgebouw, niet ver 
van het Noord-Hollands Archief, zit de 
gemeentelijke archeologische dienst 
van Haarlem. Hier bracht Van Oosten 
vele dagen door. In een vitrinekast 
staan archeologische stadsvondsten 
opgesteld; zwartgeblakerde kookpotten, 
pijpjes, pispotten en prachtig bewaard 
gebleven schoenen. Veel van die voor-
werpen zijn in oude beerputten gevon-
den. ‘Mensen gebruikten de beerput 
soms ook als afvalemmer.’ De omstan-
digheden in een beerput zijn te vergelij-
ken met een moeras. Wat erin valt, 
blijft vaak intact door gebrek aan zuur-
stof. Een ongeopende beerput is een 
schat voor archeologen. 
Van Oosten begon haar promotieonder-
zoek met vondsten uit beerputten. Haar 
aandacht verschoof echter naar de 
beerputten zelf. ‘Ik raakte geboeid door 

de overkoepelende vragen: waarom 
gebruikten mensen beerputten, door 
wie werden die putten geleegd, hoe was 
het gesteld met de hygiëne in de 
steden.’ Dankzij de beerputten bleef de 
kwaliteit van het grachtenwater op peil. 
In veel Nederlandse steden was de 
beerput daarom al eeuwenlang ver-
plicht. Maar niet overal, verklapt Van 
Oosten. 
Bij de Haarlemse archeologische dienst 
liep ze alle tekeningen door van oude 
opgravingen. Ze laat de grote vellen 
papier zien, waarop ook de gevonden 
beerputten zijn aangetekend. Zo tra-
ceerde ze vierhonderd beerputten. Het 
kostte haar uren en uren archiefwerk. 
Daarna ging ze naar Leiden en vijf 
andere steden. Van Oosten haalt haar 
schouders op. ‘Juist dit “monotone” 
onderzoek genereert gelukkige ontdek-
kingen.’ Ze verwijst daarmee naar De 
Vreugden van Houssaye, een lofzang 
van de Franse historicus Henri 
Houssaye op het werk van de histori-

‘ De inventarisatie 
van de beerputten 
leverde opvallende 
verschillen’

Afbeelding boven:
Beerboeren sjouwen een tobbe 
(omstreeks 1870).

Van Oosten presenteert een van de tekeningen van het opgete-
kende bodemarchief van de opgraving Leiden-Aalmarkt. 

Aquarel van het dempen van de Haarlemse Beek, 
(1877, Noord-Hollands Archief).

Opgraving van een beerput in 
Haarlem (1990).

cus: “de lange dagen, steeds te kort, 
doorgebracht boven stapels oude papie-
ren en stoffige documenten, het leven 
dat er, zo warm, in zijn aangrijpende 
werkelijkheid uit te voorschijn komt, 
de gelukkige ontdekkingen.”
De ordonnantie uit 1706 was voor 
Van Oosten zo’n gelukkige ontdekking. 
En zo waren er meer. De inventarisatie 
van de beerputten bracht opvallende 
verschillen  tussen steden aan het licht.
In Haarlem bleef de beerput lang in 
gebruik, maar in Leiden nam het 
gebruik na 1600 al snel af. ‘De lakenstad 
groeide uit zijn voegen. De stad ging 
over op secreetgoten: een afvoer die in 
de grachten eindigde. Dat was goedko-
per. Het stadsbestuur liet het gebeuren 
– dat wilde alleen maar zoveel mogelijk 
textielwerkers in de stad kunnen huis-
vesten.’ De Gouden Eeuw had in Leiden 
een zwart randje; de grachten verander-
den in stinkende, open riolen. Met repu-
tatieschade tot gevolg: Leiden was 
berucht om zijn geur. 
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Klaas Postema, hoogleraar revalidatiegeneeskunde aan de rijksuniversiteit groningen: 
‘de wetenschapper wil een publicatie, het bedrijf een product. daar moet je vooraf heldere 
afspraken over maken. Je moet vooral niet denken “dat worden we wel eens”’. Irene costera 
Meijer, hoogleraar Journalistiek aan de vrije Universiteit amsterdam: ’Wij zijn er voor de moei-
lijke vragen.‘ In hypothese vertellen beide wetenschappers over hun samenwerking met het 
bedrijfsleven. tekst ANoUCK VRoUWE  foto’s HH, SHUTTERSToCK eN mARCEL j. DE joNG

D

 >> 

‘De reguliere lezersenquêtes die kranten en tijd-
schriften houden, leveren zelden wat verrassends 
op. Onze aanpak is anders. Wij leggen nieuwe 
dingen bloot, waar nieuwsmedia hun voordeel mee 
kunnen doen.’ Irene Costera Meijer legt uit waarom 
media graag met haar samenwerken. Zij kan dieper 
graven, stelt andere vragen en gebruikt andere 
methoden. 
Het veranderend mediagebruik is haar specialiteit. 
‘Ik deed al regelmatig kleine onderzoeksprojecten 
met mediapartners. Dankzij het geld vanuit het 
topsectorenbeleid van NWO kunnen we nu funda-
menteler en arbeidsintensiever werk doen.’ 
Het onderzoek van Costera Meijer valt onder de 
topsector Creatieve Industrie. Het kabinet-Rutte I 
heeft de creatieve industrie aangewezen als een van 
de negen sectoren die belangrijk zijn voor de 
Nederlandse economie. Samenwerking van onder-
zoekers met het bedrijfsleven is een voorwaarde 
voor financiering door NWO. 

Concurrentieverhoudingen
Zo ook bij het onderzoek van Costera Meijer. Zij 
heeft samen met de Rijksuniversiteit Groningen 
een samenwerking opgezet met twaalf mediapart-
ners, waaronder NOS Nieuws, landelijke en regio-
nale kranten, hun sites, en televisieprogramma’s. 
‘Om goed te kunnen samenwerken, hebben we gelet 
op de concurrentieverhoudingen. Dus niet RTL 
Nieuws én NOS. Niet De Telegraaf én het AD. We 
willen dat de deelnemers genereus hun ervaringen 
en materiaal delen, zonder dat ze bang hoeven zijn 
dat de concurrent meekijkt.’ De redacties bepalen 
zelf wat ze met de uitkomsten van het onderzoek 
doen. ‘We houden ze steeds op de hoogte – van ons 
onderzoek, maar ook van relevant onderzoek van 
andere wetenschappers. Vaak zie je trouwens 
verschil in belangstelling: wat voor redacties 
belangrijk is, is niet altijd wetenschappelijk 
interessant – en andersom.’

Costera Meijer vertelt dat haar onderzoekers bij 
mensen op bezoek gaan: ‘Veranderende nieuws-
gewoonten vang je niet in standaard vragenlijsten. 

Wij vragen mensen om ons te laten zien hoe ze met 
nieuws omgaan. Dan blijkt bijvoorbeeld dat jonge 
mensen als eerste Facebook openen. Hun vrienden-
kring vinden ze net zo nieuwswaardig als de berich-
ten over Syrië. Datzelfde geldt voor de overlijdens-
advertenties in de krant. Sommige lezers zien dat 
als volwaardig onderdeel van het nieuws. Net als 
sommige reclames, trouwens. Het grote publiek 
hanteert een hele andere definitie van nieuws dan 
wetenschappers en journalisten.’               
De onderzoekers hebben veel contact met de 
mediapartners. Belangrijk is het groot gezamenlijk 
overleg, twee keer per jaar. ‘Wij presenteren de 

onderzoeksresultaten, de mediapartners vertellen 
ons met welke vragen de redactie worstelt. Zij doen 
ook onderzoek onder hun publiek, dat vergelijken 
we met onze resultaten. We overleggen wat we de 
komende tijd doen.’

Strakke afspraken
Openheid en onderling vertrouwen, dat is volgens 
Costera Meijer de basis van de samenwerking. Het 
hadden de woorden van Klaas Postema kunnen zijn. 
De Groningse hoogleraar Revalidatiegeneeskunde 
leidt het expertisecentrum SPRINT. Postema: ‘Het 
is belangrijk dat je van elkaar weet wat de verwach-
tingen en belangen zijn. De wetenschapper wil een 
publicatie, het bedrijf een product. Daar moet je 
vooraf heldere afspraken over maken. Je moet 
vooral niet zomaar denken ‘dat worden we wel 
eens’. Er is bij ons wel eens een bedrijf afgehaakt, 
na intensief overleg. We kwamen er niet uit. De 
relatie is goed gebleven, nu kunnen ze meedoen met 
een ander project. Dat is zoveel beter dan gewoon 
starten en er dan achter komen dat het niet loopt.’
Het onderzoeksterrein van SPRINT is de mobiliteit 
van ouderen, wat binnen de topsector Life Science 
and Health valt. Er zitten zeker vijftig bedrijven in 
Postema’s kaartenbak. ‘Sommige daarvan zijn 
intensief bij een project betrokken. Andere zijn 
geïnteresseerd, maar werken in deze fase nog niet 

‘ We houden de mediapartners  
steeds op de hoogte van ons  
onderzoek, maar ook van  
relevant onderzoek van andere 
wetenschappers’

Niet in de la 

Links: Onderzoeker Postema heeft zeker vijftig 
bedrijven in zijn kaartenbak zitten.

Rechtsboven: Onderzoek van Costera Meijer laat 
zien dat jonge mensen eerst Facebook openen als ze 
nieuws zoeken.

Rechtsonder: De Nintendo Wii om te trainen. 
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uitzoeken, terwijl het bedrijfsleven 
vooral wil weten of het basisprincipe van 
de game werkt.’ Postema vertelt dat hier 
een middenweg is gekozen. ‘We hebben 
nu afgesproken dat we eerst het concept 
kiezen en testen. In een later stadium 
zullen we in klinische trials onderzoeken 
of je met deze training en dit apparaat de 
balans werkelijk verbetert. De afspraak 
is dat we de game daarna zo vormgeven, 
dat hij geschikt is om er ná marktintro-
ductie vervolgtests mee te doen.’ Zo kan 
het bedrijf snel de markt op en kan de  
wetenschapper het gewenste onderzoek 
alsnog uitvoeren.
Het organiseren van het onderzoek kost 
veel tijd, vertelt Postema. ‘Om in aan-
merking te komen voor onderzoeksgeld 
moet een bedrijf een voor zijn doen een 
groot bedrag bijdragen. Dat is voor de 
kleine bedrijven waar wij mee werken 
niet te doen. De oplossing is om meer-
dere bedrijven bij elkaar te brengen, die 
samen dat bedrag bijeen leggen. Maar 
dat betekent wel meer overleg.’ Postema 

vertelt dat ieder project een financieel 
projectleider heeft, die de begroting en 
de tijdsinvesteringen in de gaten houdt. 
Ook stelt hij altijd een inhoudelijk pro-
jectleider aan. ‘We hebben geleerd dat 
dit noodzakelijk is. De onderzoekers in 
de projecten zijn vaak promovendi. Je 
kan niet verwachten dat die de coördina-
tie “er even bij doen”.’ 
Maar als het eenmaal loopt, is de belo-
ning dat het wetenschappelijk onderzoek 
meteen zijn weg naar de markt vindt. 
Postema: ‘Prachtig wetenschappelijk 
onderzoek verdwijnt in de la als niemand 
de moeite neemt om het te valoriseren.’ 
Costera Meijer: ‘Wij zijn er voor de 
moeilijke vragen. Het onderzoek helpt 
redacties bij hun beslissing welke rich-
ting ze op willen.’ << 

het kabinet rutte I heeft negen kennisgebieden aangewezen als 

topsector bijvoorbeeld Logistiek en high tech systemen en mate-

rialen. de topsectoren zijn de gebieden waarin nederland eco-

nomisch uitblinkt. nWO heeft zowel voor de jaren 2012-2013 

als voor de jaren 2014-2015 het Kennis- en Innovatiecontract 

onder-tekend, waarin overheid, bedrijfsleven en kennisinstellin-

gen hun ambities voor de topsectoren hebben vastgelegd. 

er is geld beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek in de 

topsectoren. In 2014 en 2015 levert nWO een bijdrage van 

totaal 485 miljoen euro aan de topsectoren. 

Kijk voor meer informatie op de topsectorenpagina van de 

nWO-website: www.nwo.nl/topsectoren.

Meer informatie over sPrInt is te vinden op www.imdi-sprint.nl.

NWO en de topsectoren

‘ Het bedrijfsleven 
heeft meer te bieden 
dan verwacht’

mee. Dankzij dat brede netwerk hebben 
we veel kennis en kunde tot onze 
beschikking.’
Postema vertelt dat het bedrijfsleven 
meer te bieden heeft dan hij had ver-
wacht. ‘Er zit daar ook veel kennis en 
ervaring.’ Niet dat hij dacht dat bedrij-
ven alleen maar bezig waren met mar-
keting, maar ‘het was gewoon een 
andere wereld’. Nu hij sinds een paar 
jaar intensief met bedrijven samen-
werkt, is hij aangenaam verrast door 
wat die wereld in huis heeft. 
Al het onderzoek binnen SPRINT is 
planmatig opgezet: bij ieder project 
hoort een tijdslijn, waarin staat aange-
geven welke bijdrage er in welke fase 
van wie wordt verwacht. Publicaties en 
patenten: er moeten strakke afspraken 
over worden gemaakt. ‘Soms publiceren 
we wat later, nadat het patent rond is.’
Het doel van SPRINT is het ontwikke-
len van smart mobility devices. Dat is 
jargon voor apparatuur waarmee de 
beweging kan worden gemeten of 
getraind. Zo ontwikkelt SPRINT een 
game voor ouderen om de zijwaartse 
balans te oefenen. ‘Balans trainen 
helpt, maar veel mensen stoppen na een 
tijdje met trainen. Met een game blijft 
trainen hopelijk langer leuk’, legt 
Postema uit. Er zijn al trainingsgames 
op de markt, maar volgens Postema is 
hun nut nooit wetenschappelijk vastge-
steld. ‘Wij onderzoeken nu welke oefe-
ningen zin hebben. De deelnemende 
bedrijven vertalen dat in een game, die 
ook wordt getest. In dit project zie je 
het verschil tussen wetenschap en 
bedrijfsleven; de wetenschappers 
wilden het liefst alles tot in de puntjes 

Hoogleraar Nanofysica en NWo-

spinozalaureaat Leo kouwenhoven opent 

op 6 juni als keynote-spreker het NWo-

evenement Bessensap voor pers en weten-

schap. kouwenhoven werkt aan de gren-

zen van de quantumwereld en verwierf in 

2012 wereldfaam toen zijn groep als eer-

ste het Majoranadeeltje vond. Bij Bessen-

sap vertelt hij hoe de steeds meer zicht-

bare quantumtechnologie de supercom-

puter en een superveilig internet dichter-

bij brengt. kouwenhoven staat aan het 

roer van Qutech, het quantumlab van de 

technische Universiteit Delft waar aan de 

eerste quantumcomputer ter wereld 

wordt gewerkt. In 2007 won hij de NWo-

spinozapremie die hij onder andere heeft 

ingezet om topwetenschap met publieks-

lezingen dichter bij het grote publiek te 

brengen. Bekijk voor meer informatie 

over Bessensap de achterpagina van dit 

nummer van Hypothese en de website 

www.nwo.nl/bessensap.

NWO-nieuws   internationaal

tijdens een feestelijke uitreiking bij NWo 

op 10 februari 2014 ontvingen zevenen-

dertig leraren een promotiebeurs uit han-

den van minister Bussemaker van oCW. 

NWo zorgde voor de beoordeling en 

selectie van de onderzoeksvoorstellen.

Minister Bussemaker toonde zich in haar 

speech verheugd dat steeds meer leraren 

kiezen voor een promotietraject om zich 

zo verder te ontwikkelen, in het vakge-

bied waarin ze lesgeven en soms daarbui-

ten. ‘Niet alleen worden zij betere lera-

ren, ook hun school profiteert van die 

extra kennis en ervaring. Met als belang-

rijkste resultaat dat onze leerlingen straks 

nog beter onderwijs krijgen.’ Hoe kunnen 

kinderen die nieuw zijn in Nederland zo 

snel mogelijk hun woordenschat vergro-

ten? Wat is de betekenis van improvisatie 

in de muziek van de 19de eeuw? kan het 

digitale schoolbord de natuurkundeles 

verbeteren? Het zijn drie van de onder-

werpen waar de nieuwe promoverende 

leraren de komende jaren onderzoek naar 

zullen doen.
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EVENEmENTEN

NWo-gebied Chemische Wetenschappen 

(CW) organiseert op 17 en 18 november 

de grootste chemieconferentie van 

Nederland: CHAINs 2014. 

Met CHAINs wil NWo-CW onderzoekers 

en mensen uit het bedrijfsleven en de 

industrie samenbrengen om kennis te 

delen, elkaar te inspireren en nieuwe 

samenwerkingspartners te vinden.

De chemische wetenschappen spelen een 

belangrijke rol bij het bieden van oplos-

singen voor grote maatschappelijke uitda-

gingen zoals energie, voeding, transport 

en klimaat. 

De eerste drie sprekers van CHAINs zijn 

bekend:

-  Joanna Aizenberg (pionier in het 

gebruiken van natuurlijke processen  

om nieuwe anorganische materialen te 

maken)

-  stefan Hell (ontwikkeling van micro-

scopische technieken met nanometer-

resolutie)

-  Michael Grätzel (ontwikkeling van een 

nieuw type zonnecellen)

Naast lezingen biedt CHAINs 2014 een 

innovatiemarkt, workshops, netwerkmo-

menten en postersessies. kijk op 

www.chains2014.nl voor meer informatie. 

Leo Kouwenhoven 
opent Bessensap 2014  

Aankondiging: 
CHAINS 2014Uitreiking promotie- 

beurs leraren



Hypothese   

  UITGELICHT  UITGELICHT

2 8  

Bessensap 2014: 
Wetenschap ontmoet pers

vrijdag 6 juni 
in Media Plaza Utrecht

Uitnodiging

NWo organiseert jaarlijks in samenwerking met de 
Vereniging van Wetenschapsjournalisten in 

Nederland (VWN) het evenement Bessensap. Het 
evenement brengt zo’n 400 journalisten, voorlich-

ters en onderzoekers bij elkaar.

Wetenschappers geven een update van de laatste 
stand van zaken in hun vakgebied. er is debat 

over een actueel wetenschappelijk thema en het 
Nederlandse wetenschapsbeleid. onderzoekers 
kunnen een kijkje nemen in de keuken van een 
journalistieke redactie en deelnemen aan work-

shops. traditiegetrouw wordt de dag afgesloten met 
de bekendmaking van de nieuwe spinozalaureaten.

Aanmelden kan via 

www.nwo.nl/bessensap

      @Bessensap_NWo


