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In de arena  In de arena

Op 1 januari 2015 begint nWO met een pilot datamanagement. Wetenschappers moeten 
dan in hun aanvraag aangeven hoe ze hun onderzoeksdata gaan opslaan, vindbaar maken 
en geschikt gaan maken voor hergebruik. hoe werkt dat in de verschillende vakgebieden? 
Wat levert het op? Welke faciliteiten zijn er al, wat is er nog nodig?
Een gesprek met franciska de Jong (lid algemeen bestuur nWO, hoogleraar taaltechnologie  
Universiteit twente, hoogleraar E-research Erasmus Universiteit rotterdam), Kees aarts 
(hoogleraar politicologie Universiteit twente, voorzitter wetenschappelijke adviesraad Dans), 
femius Koenderink (hoogleraar natuurkunde fOM-instituut aMOLf) en frank van harmelen 
(hoogleraar informatica vrije Universiteit). tekst malou van hIntum   fOtO’s harry meIjer

Datamanagement: 
last of logische standaard? 

Hoe wordt er in uw disciplines op dit moment 
aangekeken tegen datamanagement? 

Kees Aarts: In de maatschappijwetenschappen bestaat 
al decennialang de traditie dat je je data fatsoenlijk 
opslaat omdat het observatiedata zijn. Dat zijn 
momentopnamen, je kunt ze niet herhalen. In de 
meeste experimentele disciplines, inclusief een groot 
deel van de psychologie, is daarentegen het bedenken 
van het experiment het belangrijkst. Data repliceren is 
daar geen probleem, ze zijn niet eenmalig.

Femius Koenderink: In de sterrenkunde, waar het 
gaat om big science, mag de onderzoeker die de obser-
vatie initieert de gegevens zes maanden voor zichzelf 
hebben. Daarna zijn ze voor iedereen beschikbaar. 
Zelf ben ik nanotechnoloog. Bij ons gaat het vooral om 
het delen van procedures, niet om het delen van soms 
tientallen gigabytes aan data. Dat laatste zou niet 
alleen erg duur zijn, het is ook helemaal geen goed 
idee als groepen dezelfde dataset gaan analyseren. Als 
onderzoekers op basis van één dataset werken, bestaat 
de kans dat ze zich baseren op een fout die in een 
meting is gemaakt. 

Frank van Harmelen: Een ander verschil is dat 
sociaalwetenschappelijke datasets relatief klein zijn. 
Ze passen gemakkelijk op een usb-stick. Maar ze zijn 
wel heel heterogeen en complex. Dat maakt opslag 
voor hergebruik moeilijker. Sterrenkundigen hebben 
een heel grote tabel, maar het is er wel maar één.

Franciska de Jong: De context van onderzoeksdata 
speelt ook een rol. In mijn groep wordt geprobeerd om 
interviewcollecties, bijvoorbeeld zogenaamde oral 
history data, voor hergebruik geschikt en vindbaar te 
maken. Inclusief alle metadata die daarbij horen: wie 
is de interviewer, welk opnameapparaat is gebruikt, 
eventuele transcripties, ondertitels, enzovoorts. Maar 
stel dat in een interview dat je als onderzoeker wilt 
gebruiken voor je eigen onderzoeksvraag, een passage 
voorkomt waar ineens onrust is. Bijvoorbeeld doordat 
de telefoon ging, en daarom het opnameapparaat even 
werd stilgezet. Dat is iets wat je niet goed kunt 
begrijpen als je de situatie niet precies kent, maar wat 
wel bepalend is voor wat je later terugziet. Er wordt 
daarom vaak op aangedrongen dat degenen die zulke 
data maken, ook hun logboek beschikbaar stellen voor 
toekomstige gebruikers.  >> 

Van links naar rechts: 
Frank van Harmelen, Franciska de Jong, 
Femius Koenderink en Kees Aarts
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Aarts: Dat doet DANS niet, dat moeten de onder-
zoekers zelf doen. In mijn vakgroep kijken we of 
niet via een of twee zoekopdrachten is te achter-
halen wie die ene respondent is voordat we voor 
iedereen toegankelijke data bij DANS deponeren. 
Helaas is privacyschending niet uit te sluiten. Uit 
ervaring weet ik dat we pas jaren later ontdekten 
dat respondenten toch traceerbaar waren als er op 
een bepaalde manier naar de data werd gekeken.

De Jong: Als onderzoekers gebruik willen maken 
van interviewmateriaal, kunnen ze via DANS in 
contact komen met de beheerder van dat materiaal. 
Die weet of het voorgenomen gebruik in overeen-
stemming is met de afspraken die met de geïnter-
viewden zijn gemaakt. 

Koenderink: Een andere vraag is hoe je omgaat met 
embargo’s. Dat heeft te maken met je concurrentie-
positie. Momenteel is het in mijn vakgebied zo dat 
als een artikel is gepubliceerd, alles wat erin staat, 
inclusief de data, het domein van alle wetenschap-
pers is. Dan is het embargo eraf. Maar de opstelling 
waarmee is gemeten, een soort Formule 1-apparaat, 
staat in mijn lab. Dat is ongepubliceerde kennis die 
helpt mijn concurrentiepositie te handhaven, en dat 
kun je niet opgeven. Doe je dat wel, dan zou de 
voortgang van de wetenschap stoppen. Dat laatste 

geldt ook als je op een heel gestandaardiseerde 
manier data zou moeten opslaan. Dat sluit uit dat je 
een nieuwe opstelling gaat ontwikkelen waar die 
manier wellicht niet geschikt voor is. 

Aarts: In mijn vakgebied wordt wereldwijd aan 
dezelfde vragen en problemen gewerkt. Maar noch 
in de humaniora, noch in de sociale wetenschappen 
concurreer je met andere groepen om bepaalde 
bevindingen. Ons onderzoek is zo contextgebonden, 
dat ik niet bang ben dat iemand anders die over 
politiek schrijft mij daarmee de pas afsnijdt.

Koenderink: Wat ook aan de orde moet komen, 
is hoe je datamanagement uitvoert in projecten 
waarin je samenwerkt met bedrijven.

De Jong: Ik kan me niet voorstellen dat bedrijven 
er tegen zijn als openbaarmaking zorgvuldig en 
volgens bepaalde principes gebeurt. 
 
Van Harmelen: Soms is ‘niet’ het enige acceptabele 
principe voor een bedrijf. 
 
De Jong: Openbaarheid of ten minste gedeeltelijke 
openbaarheid van resultaten is een voorwaarde voor 
publiek-private samenwerking. Er gaat immers 
publiek geld in om.
 
Koenderink: De vraag is of onderzoekers zulke 
kwesties steeds individueel moeten uitonder-
handelen, of daarvoor beroep kunnen doen op 
een handvest.

De Jong: Als er een disciplinair of institutioneel 
belang is, kun je verwachten dat er richtlijnen 
komen die anderen ook kunnen gebruiken, zodat 
onderzoekers niet elke keer opnieuw met zo’n partij 
in de slag hoeven. De pilot kan uitwijzen of zoiets 
nodig is. 

Hoe ziet de toekomst eruit?

De Jong: Het verbinden van data en de multi-
disciplinariteit die daardoor wordt gestimuleerd, 
kan op termijn tot wezenlijke veranderingen leiden. 
Het gaat niet alleen om data-hergebruik, maar 
ook om repurposing: ze gebruiken voor iets anders 
dan waarvoor ze oorspronkelijk waren bedoeld.

Aarts: Dat zal het onderzoek ten goede komen. 

Van Harmelen: Ja. Dit hadden we met z’n allen 
allang moeten doen.
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Wat moet er gebeuren, wil het nieuwe data-
managementbeleid van NWO succesvol zijn?

Van Harmelen: De institutionele ondersteuning van 
datamanagement begint nu pas op gang te komen. 
Terwijl die ondersteuning juist enorm belangrijk is, 
want je wilt niet dat al die onderzoekers hun eigen 
wiel uitvinden.

Koenderink: Daarbij is het belangrijk om de data 
wel op de juiste plek op te slaan. Als ons instituut 
een databank zou hebben met mijn data, worden die 
internationaal niet gevonden. De databanken die er 
nu zijn – voor structuren van eiwitten bijvoorbeeld, 
of het genoom van micro-organismen – zijn niet 
gekoppeld aan een nationaal instituut, maar inter-
nationaal gecorreleerd aan een discipline. Dat zou 
de standaard moeten zijn.

De Jong: NWO vindt dat de peers moeten uitmaken 
of een bepaald model voor datamanagement 
adequaat is voor een vakgebied. Als zij het daarover 
eens zijn, moet het disciplinair georganiseerd 
kunnen worden.

Aarts: Dat klinkt sympathiek, maar je moet wel 
voorkomen dat psychologen, sociologen en politico-
logen – die zichzelf allemaal disciplines vinden – 
elk hun eigen protocolletjes gaan ontwikkelen. 
Goed databeleid kan bijdragen aan de ontwikkeling 
van universele standaarden die ook expliciet 
worden gemaakt – verifieerbaarheid, repliceerbaar-
heid, toegankelijkheid. Als je het aan de disciplines 
zelf overlaat, is het gevaar dat iedereen zijn eigen 
praktijk de beste vindt. Daar ligt een rol voor de 
universiteiten of NWO. 

Hoeveel werk brengt datamanagement met zich 
mee, wat kost het en wat levert het eigenlijk op?

De Jong: Horizon 2020 kan als voorbeeld dienen 
voor wat je de indiener van een onderzoeksvoorstel 
wilt vragen over datamanagement. 

Aarts: Voor onderzoekers is datamanagement net 
als veel andere dingen die je moet doen, zoals je 
belastingaangifte invullen. Wel lastig, maar je moet 
het niet overdrijven. Het is vaak een kwestie van 
even gefocust nadenken en opschrijven wat je wilt 
doen of hebt gedaan.

Van Harmelen: Als je je onderzoek goed doet, is 
dit een explicitering van activiteiten die je toch al 
doet. Ik kan me niet voorstellen dat daardoor de 
gemiddelde promotietijd ineens van vier naar vieren-
half jaar zal gaan. Het is niet significant veel werk.

Aarts: Een ander belangrijk punt zijn de kosten. 
Want deze ambitie gaat heel veel geld kosten. Die 
kosten moeten in de begroting van elk onderzoeks-
project worden opgenomen.

De Jong: Kosten voor datamanagement mogen in 
het nieuwe NWO-beleid mee begroot worden. Maar 
de hoeveelheid geld die je krijgt, wordt niet groter. 
Daar staat tegenover dat onderzoekers met goed 
datamanagement hun eigen belang kunnen dienen. 
Want als anderen jouw dataset gebruiken, is dat 
goed voor je reputatie. 

Van Harmelen: Dat laatste vraag ik me af.  Als je 
iemands werk gebruikt, citeer je zijn artikel. Voor 
data is die cultuur er nog niet. Het is ook niet 
duidelijk hóé je dat moet doen. Ik weet uit eigen 
ervaring dat ook tenure-commissies, die beslissen 
over vaste wetenschappelijke posities, niet gewend 
zijn onderzoekers een plusje te geven omdat ze een 
veelgebruikte dataset hebben gemaakt. Zoiets is nog 
altijd een tweederangs onderzoeksobject. Het is het 
artikel dat telt.

De Jong: Ik zou hopen dat de leden van dat soort 
commissies hun gezond verstand gebruiken en 
werk aan de ontwikkeling van datasets meewegen. 
Daarbij zou het natuurlijk helpen als ze zich op 
objectieve criteria kunnen baseren. Naar die 
criteria moeten we actief op zoek.

Welke risico’s zijn er wanneer datamanagement 
verplicht wordt? 

Van Harmelen: De privacygevoeligheid van data is 
lastig. Een deel van mijn vakgroep doet onderzoek 
met medische gegevens. Daarbij is het vrijwel 
onmogelijk ervoor te zorgen dat gegevens onherleid-
baar zijn. Labwaarden kun je nog anoniem maken, 
maar geschreven delen van een artsrapport niet. 
Ik ben benieuwd hoe dat bij DANS (Data Archiving 
and Networked Services, red.) wordt gedaan.
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nWO wil dat data die voortkomen uit publiek gefinancierd 

onderzoek, beschikbaar zijn voor hergebruik. Daarom begint nWO 

op 1 januari 2015 met een pilot datamanagement. Onderzoekers 

dienen in hun onderzoeksvoorstel kort aan te geven hoe zij hun 

voor hergebruik relevante onderzoeksdata voor derden 

toegankelijk maken. na honorering van een aanvraag moet de 

onderzoeker deze opzet uitwerken in een datamanagementplan. 

is dit eenmaal goedgekeurd dan kan het onderzoeksproject 

starten. De pilot duurt een jaar en geldt voor aanvragers van de 

vici en voor één tot twee programma’s per nWO-gebied. na 

evaluatie van de pilot wordt het nieuwe datamanagementbeleid 

onderdeel van alle financieringsinstrumenten van nWO.

Publiek gefinancierde data vrij 
toegankelijk maken

‘Als je iemands werk gebruikt, 
citeer je zijn artikel. Voor data is 

die cultuur er nog niet’

 << 
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  Cultuur In BewegIng

Onze blik op het verleden is niet statisch, maar verandert 
voortdurend. het onlangs afgeronde programma Culturele  
Dynamiek laat zien dat daardoor ook de definitie van wat we 
als ons cultureel erfgoed beschouwen, niet in steen gebeiteld is.  
tekst nIenke BeIntema  fOtO’s  theo BaartGrip 

       op cultuur 
in beweging 
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Cultuur In BewegIng

N

 >> 

Normen, denkbeelden en interpretaties van 
gebeurtenissen veranderen continu. Een moderne 
Nederlander denkt niet als een middeleeuwer, en we 
kijken nu heel anders tegen ons koloniale verleden 
aan dan vijftig jaar geleden. Maar ook onze cultuur 
verandert, en wat we verstaan onder onze nationale 
identiteit. Hoe werkt die culturele dynamiek? En wat 
kunnen we daarmee in de context van het debat over 
integratie en nationale identiteit? Daarover ging het 
onderzoeksprogramma Culturele Dynamiek, dat 
onlangs werd afgesloten.

toenemende discussies over identiteit
Onderdeel van die afsluiting was de publicatie van 
Ons Erf, van auteur en journalist Warna Oosterbaan. 
Hij verdiepte zich in het werk van de onderzoekers 
en liep met ze mee. Voor Oosterbaan, gepromoveerd 
socioloog, was het project een buitenkans. ‘Ik zag 
natuurlijk alleen de hoogtepunten; mensen zitten 
soms vier jaar in de archieven en doen een paar 
vondsten, en ik kom even langs en krijg meteen 
de krenten uit de pap gepresenteerd.’ Willem 
Frijhoff, emeritus hoogleraar Geschiedenis van 
de Vrije Universiteit en gasthoogleraar aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam, is voorzitter van 
de programmacommissie Culturele Dynamiek. 
‘Wij zijn heel blij met het boek’, zegt hij. ‘Juist bij 
een programma dat zo verbonden is met de 
samenleving is het belangrijk dat mensen buiten 
het onderzoeksveld er kennis van nemen.’

Het programma, vertelt Frijhoff, kwam voort uit de 
toenemende discussies over nationale identiteit. Paul 
Scheffer publiceerde in 2000 zijn essay Het multicul-
turele drama, de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid concludeerde dat we te emotio-
neel tegen ‘identiteit’ aankijken, toenmalig prinses 
Máxima zei dat dé Nederlander niet bestaat, en 
iedereen had een andere mening over de geschiedenis- 
canon en het Nationaal Historisch Museum. ‘NWO 
wilde een programma dat antwoorden zou geven op 
de maatschappelijke vragen die met deze discussies 
samenhingen’, vertelt Frijhoff. ‘Voorwaar geen een-
voudige opgave.’

wij-zij
Veel projecten in het programma gingen over 
Nederland in zijn internationale context, zoals over 
Marokkaanse Nederlanders in Marokko en cultureel 
erfgoed in koloniaal en postkoloniaal Indonesië. Een 

bewuste keuze, vertelt Oosterbaan. ‘Discussies over 
culturele identiteit gaan heel vaak over wij-zij. Maar 
wat kenmerkt de Nederlandse cultuur? Eigenlijk is 
dat een foutieve manier van redeneren. Cultuur is de 
schepping van mensen. Nieuwe generaties staan voor 
nieuwe opgaven en daarom verandert de cultuur ook 
steeds. Het zoeken naar de Nederlandse identiteit is 
dus een vruchteloze onderneming. Dat wisten we 
eigenlijk wel, maar deze onderzoeken hebben dat nog 
eens krachtig naar voren gebracht.’ 

Toch heeft het programma wel degelijk iets concreets 
opgeleverd, aldus Frijhoff. ‘Juist die verschillende 
invalshoeken zijn heel waardevol’, zegt hij. ‘Het 
onderzoek heeft de begrippen helder gedefinieerd en 
het denken over culturele identiteit in kaart gebracht.’
Oosterbaan: ‘Dit type onderzoek reikt oriëntaties 
aan, manieren om over de samenleving te denken.’ 
Frijhoff: ‘Het is niet hemelbestormend, maar wel 
heel belangrijk. In discussies wordt erfgoed vaak 
gezien als iets concreets en onveranderlijks. Maar 
neem nu zwarte piet. Wat veel mensen niet beseffen 
is dat de verbeelding en interpretatie daarvan door 
de eeuwen heen sterk zijn veranderd.’ Oosterbaan: 
‘Een prachtig voorbeeld van iets wat wordt neergezet 
als iets waar we niet vanaf kunnen. Maar dat is 
natuurlijk niet waar.’ Frijhoff: ‘Die relativering is 
heel belangrijk. Dat erfgoed niet in steen gebakken 
is, dat je het niet moet laten verstarren. Dát is de 
kern van wat dit programma heeft opgeleverd.’ 

actuele vragen over burgerschap
Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en 
humanisering van instituties en organisaties aan 
de Universiteit voor Humanistiek, deed binnen 

De dynamiek van cultureel erfgoed volgens fotograaf 
Theo Baart. Foto boven: Aankondiging van de musical 
Anne, over het leven van Anne Frank. Daaronder: 
De toenemende discussie over zwarte piet heeft 
wellicht ook gevolgen voor de traditionele pieten in 
de Bijenkorf in Amsterdam. 

Culturele Dynamiek, een onderzoeksprogramma van de 

nWO-gebieden geesteswetenschappen, Maatschappij- en 

gedragswetenschappen en WOtrO science for global 

Development, liep van 2008 tot nu. Over het programma ver-

scheen het boek Ons Erf. Identiteit, erfgoed, culturele dynamiek 

van auteur Warna Oosterbaan en fotograaf theo Baart. Op 

www.nwo.nl/cultureledynamiek zijn twee hoofdstukken van het 

boek gratis te downloaden. het volledige boek is te koop in de 

boekhandel. 

Onderzoek Culturele Dynamiek gebundeld 
in boek Ons Erf
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worden bijvoorbeeld wel bepaalde eisen gesteld: 
je moet je aan bepaalde omgangsvormen houden, 
anders kun je niet functioneren.’

Cultuur uitsluiten als onderdeel van burgerschap 
kan niet, stelt Tonkens. Maar wat kunnen we daar 
nu mee? ‘We moeten differentiëren. We moeten 
beter nadenken over wat we wel en niet van mensen 
kunnen vragen.’ En we moeten het concept ‘cultuur’ 
misschien wel herdefiniëren, suggereert ze. 
‘Cultuur heeft geen betrekking op gedeelde over-
tuigingen, maar op gedeelde onderwerpen van 
controverse. Er is bijvoorbeeld niet één Neder-
landse opvatting over homoseksualiteit. Maar als 
discussiethema is het wel typerend voor Nederland. 
En er zijn geen opvattingen over eer die typerend 
zijn voor de Turkse cultuur, maar eer is wel een 
notie waar veel Turkse Nederlanders zich actief toe 
verhouden en waarover ze heftig van mening 
kunnen verschillen.’ In elk land, benadrukt 
Tonkens, zijn weer andere thema’s belangrijk en 
worden andere accenten gelegd. 

Warna Oosterbaan beaamt dat. In Ons Erf schrijft 
hij: ‘Als je zegt dat mensen zich op een bepaalde 
manier gedragen omdat ze onderdeel van een groep 
zijn, of omdat ze een bepaald geloof aanhangen, dan 
heb je het mis. Want dat veronderstelt dat alle leden 
van die gemeenschap dezelfde ideeën en opvattin-
gen hebben. Dat is niet zo, mensen laten zich vaak 
leiden door de bijzondere situatie waarin ze zich 
bevinden.’ Hetzelfde geldt voor erfgoed. ‘De naïeve 
gedachte is dat erfgoed ons de weg wijst’, zegt hij. 
‘Het is eigenlijk andersom: de manier waarop we op 
een bepaald moment in de tijd tegen erfgoed aan-
kijken, zegt veel over ons.’ Frijhoff: ‘Het verleden, 
erfgoed, is per definitie selectief. En die selectie 
verandert steeds. Dat is een grote verdienste van dit 
programma. Dat het dát heeft laten zien.’  << 

het programma onderzoek naar burgerschap in 
internationaal perspectief. Burgerschap, legt ze 
uit, is de mate waarin je erbij hoort, en waarin je 
vanzelfsprekend bepaalde rechten en plichten 
hebt. ‘Een tijdlang was vooral dat laatste aspect 
belangrijk. In de 19de eeuw, met het opkomend 
nationalisme, was het voor mannen vanzelf-
sprekend dat ze het leger in gingen. Dát was 
burgerschap. Nu is burgerschap veel cultureler 
en emotioneler van aard. Het gaat meer over je 
thuis voelen, je betrokken voelen.’ 

Neem de recente oproep aan moslims om zich uit te 
spreken tegen Islamitische Staat. Zouden ze dat niet 
doen, dan zouden ze geen goed burger zijn. Dat is 
onzin, vindt Tonkens. ‘Het is voor nieuwkomers 
steeds moeilijker om burger te zijn’, stelt ze. ‘Want 
juist die emoties beleven zij vaak anders, vanuit 
hun achtergrond.’ Het liefst zou Tonkens zien dat 
burgerschap weer een meer juridische of sociaal-
economische invulling kreeg. ‘Maar tegelijkertijd 
kun je het niet cultuurloos maken. Op de werkvloer 

‘ Dat je erfgoed niet moet laten 
verstarren. Dat is de kern  
van wat dit programma heeft  
opgeleverd’ 

De grootste moskee van West-Europa staat op het Vredesplein in 
Rotterdam-Zuid: de Essalam moskee. De moskee is gefinancierd door 
een sjeik uit de Verenigde Arabische Emiraten en ontworpen door de 
Nederlandse architect Wilfried van Winden. De bouw stuitte op veel 
weerstand, maar pogingen die te verhinderen slaagden niet.

1 1 december 2014

BeleId

via de regeling Money follows researcher (Mfr) kunnen onderzoekers in 
nederland die een aanstelling krijgen aan een andere Europese kennis-
instelling een restant van hun nWO-financiering meenemen. De regeling 
is gericht op het stimuleren van de mobiliteit van onderzoekers in 
Europa. Meer informatie over de regeling staat op www.nwo.nl/mfr.

NWO-nieuws   internationaal

Directeur NWO-ALW 
met pensioen 

frans Martens, 

directeur van het 

NWO-gebied 

Aard- en Levens-

wetenschappen 

gaat begin 2015 

met pensioen. 

Martens werkte 

ruim dertig jaar 

voor NWO. 

In 1996 werd hij 

directeur van de toenmalige NWO-

stichting Levenswetenschappen, die twee 

jaar later fuseerde met de stichting 

Geologisch, Oceanografisch en Aardweten- 

schappelijk Onderzoek tot het huidige 

ALW. In 2004 werd Martens directeur van 

dit nieuwe gebied. Dick van der kroef, 

sinds 2005 plaatsvervangend directeur van 

ALW, neemt de taken van Martens waar.

NWO zet volgende 
stap in beleid Open 
Access 
NWO vindt dat onderzoeksresultaten die 

zijn verkregen uit publiek gefinancierd 

onderzoek vrij toegankelijk moeten zijn. Om 

dat aan te jagen, gaat NWO de regels voor 

het publiceren van onderzoeksresultaten 

vernieuwen: publicaties die voortkomen uit 

NWO-onderzoek moeten in de toekomst 

vanaf de publicatiedatum, en dus zonder 

embargoperiode, publiek toegankelijk 

zijn. NWO gaat onderzoekers vragen om 

in een volledig Open Access-tijdschrift te 

publiceren, ofwel het artikel in een centraal 

onderhouden, vindbare en publiek toe-

gankelijke database van de universiteit of 

het vakgebied te deponeren. Dat kan ook 

een niet-definitieve versie van een artikel 

zijn, de zogenoemde post peer review 

pre-published versie. De mogelijkheid blijft 

bestaan om een publicatie uit te stellen als 

er bijvoorbeeld sprake is van een octrooi-

aanvraag. De aanscherping van het Open 

Access-beleid vormt een onderdeel van 

de nieuwe NWO-strategie, die begin 2015 

wordt gepubliceerd. Na de lancering van 

deze strategie wordt het aangescherpte 

beleid geïmplementeerd en in meer detail 

gecommuniceerd.

Op nwo.nl

Extra geld voor 
onderwijsonderzoek 
Het Nationaal Regieorgaan Onderwijs-

onderzoek (NRO) stelt het komende jaar 

2,5 miljoen euro extra beschikbaar voor 

onderzoek naar open en online courses, 

differentiatie in het onderwijs en voor 

het onderzoeksprogramma ’Human 

Capital – 21e-eeuwse vaardigheden‘. 

De investeringen zijn mogelijk door een 

tijdelijke uitbreiding van het budget van 

het NRO in 2015 en 2016. De hoofdvraag 

van het programma over open en online 

courses is hoe deze vorm van onderwijs 

kan bijdragen aan de verbetering en 

vernieuwing van het hoger onderwijs. 

Het programma is sinds deze maand open 

voor aanvragen. Het onderzoek binnen 

het tweede thema, differentiatie, moet 

bijdragen aan de ontwikkeling van onder-

wijs waarin meer rekening wordt gehou-

den met verschillen tussen leerlingen. 

Het onderzoek binnen het programma 

Human Capital draait om de vraag welke 

21e-eeuwse vaardigheden voor mensen 

van belang zijn en hoe deze het beste 

kunnen worden aangeleerd. kijk voor 

meer informatie op www.nro.nl.
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Nieuwe impuls voor 
complexiteitsonderzoek   
Het onderzoek op het gebied van 

complexiteit moet de komende jaren 

onverminderd worden voortgezet. 

Daarvoor pleitten diverse Nederlandse 

bedrijven op de bijeenkomst Grip on 

Complexity, afgelopen september in 

Den Haag. Complexiteitsonderzoek 

draait om het begrijpen en beheersen 

van complexe systemen en processen, 

zoals de verandering van oceaanstromen, 

de verspreiding van ziektes en het 

functioneren van infrastructuurnet-

werken. ‘Complexiteitsonderzoek heeft 

ons een hoop te bieden als het gaat om 

nieuwe multilaterale en multifunctionele 

benaderingen’, zei emmo Meijer van 

frieslandCampina tijdens de bijeenkomst. 

Jos Benschop van AsML stelde dat het 

‘begrijpen en beheersen van de complexe 

wereld om ons heen een van de belang-

rijkste vragen is’. tNO-bestuurder Jos 

keurentjes gaf aan dat zijn organisatie 

de komende jaren 8 miljoen euro 

heeft gereserveerd om samen met NWO 

het complexiteitsonderzoek flinke stappen 

vooruit te brengen. Op de bijeenkomst 

werd ook het paper Grip on Complexity 

gepresenteerd, met daarin aanbevelingen 

voor toekomstig complexiteitsonderzoek. 

Het paper downloaden kan via 

www.nwo.nl/complexiteit.
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in het nieuwe nWO-programma natural artificial intelligence 
gebruiken wetenschappers strategieën uit de natuur om 
kunstmatige systemen intelligenter te maken. 
tekst anouCk vrouwe  BeeLD, harry meIjer, paul vogt eN shutterstoCk

natuur InspIreert wetensChap

eEr zijn in de natuur prachtige oplossingen te vinden 
voor problemen waar wetenschappers aan werken. 
Neem beeldherkenning: mensen zijn goed in plaat-
jes herkennen, computers niet. Vogels kunnen in 
groepen vliegen zonder te botsen, voor drones is dat 
een grote opgave. Wetenschappers kunnen dus veel 
leren van de natuur. Omgekeerd kan kunstmatige 
intelligentie juist inzicht geven in hoe natuurlijke 
systemen werken. Wetenschappers kunnen het 
hoofd van een kind niet openschroeven, maar ze 
kunnen wel in simulaties kijken welke methode 
van taalverwerving het beste werkt. NWO 
honoreerde onlangs zes nieuwe onderzoeksprojec-
ten. Hypothese sprak met twee projectleiders, 
Guido de Croon en Paul Vogt.

1 3 december 2014
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communiceren. ‘Als het systeem eenmaal werkt, 
kan je ook testen welke factoren bepalend zijn voor 
een goede taalverwerving. Dat geeft ons dan weer 
inzicht in hoe dat bij kinderen gaat.’

Broekzakdrones
Zou de waardevolle meubelcollectie nog intact zijn? 
Dat was een grote zorg toen een brand in 2008 de 
Delftse faculteit Bouwkunde verwoestte. Vanwege 
instortingsgevaar mocht de eerste dagen niemand 
gaan kijken. Guido de Croon vloog daarom met een 
drone langs het gebouw, in de hoop de meubels door 
de ramen te zien. ‘Dat leverde helaas niets op. 

Natuurlijk leren

Computerkinderen 
Als de receptioniste in de toekomst een robot is, 
en een chatrobot de klantenservice bemenst, dan 
moet je met die robots wel normaal kunnen praten. 
Maar hoe leer je een kunstmatig systeem op een 
natuurlijke manier taal te gebruiken? ‘Door het op 
dezelfde manier te leren communiceren als we bij 
jonge kinderen doen’, verwacht Paul Vogt. Hij is 
onderzoeker aan Tilburg University, waar hij werkt 
aan taalverwerving en taalevolutie. Vaak gebruikt hij 
daarbij technieken uit de kunstmatige intelligentie. 

In dit onderzoek maakt Vogt met collega’s uit Delft 
en Tilburg computersimulaties van een gezin. ‘We 
maken computerkinderen en computerouders. Die 
laten we taalspelletjes spelen. Vervolgens kijken we 
hoe de communicatie van computerkinderen zich 
ontwikkelt.’ Het computergezinnetje zal worden 
gevoed met menselijke interacties, waarbij ook 
rekening wordt gehouden met culturele verschillen. 
‘In een eerder onderzoeksproject hebben we video-
opnamen gemaakt van ouders die met hun kind 
spelen, in zowel Nederland als Mozambique. Die 
beelden hebben we geannoteerd en omgezet in voor 
de computer begrijpelijke informatie.’

Vernieuwend is dat Vogt ook de gebruikte gebaren 
zal invoeren. ‘Gebaren zijn in de communicatie met 
kleine kinderen minstens zo belangrijk als woorden.’ 
Hij geeft het voorbeeld van een moeder, die aan het 
kind vraagt waar de bal is. Het kind kijkt zoekend 
om zich heen, waarop de moeder naar een hoek met 
speelgoed wijst. Dan pakt het kind de blokkendoos. 
‘Wil je liever met de blokkendoos spelen?’, vraagt de 
moeder, waarna ze de bal vergeten. ‘Het kijken van 
het kind en het wijzen van de moeder zijn essentieel 
in die interactie’, benadrukt Vogt. ‘Ook al heeft de 
moeder niet de bal aangewezen, het kind heeft wel 
het speelgoed in de hoek gezien. Het weet nu dat 
een van de dingen in die hoek de bal is. En het heeft 
ontdekt dat de blokkendoos níet de bal is.’ Dankzij 
al die informatie leert het kind vanzelf wat een bal 
is, zelfs al de moeder het hem niet expliciet vertelt. 
Vogt: ‘Ik wil graag dat kunstmatige systemen op 
diezelfde, indirecte manier kunnen bijleren.’ 

Het doel is de ontwikkeling van een intelligent 
systeem, dat goed is in de interactie met mensen. 
‘Een systeem dat van mensen kan leren, f lexibel is 
en zich aanpast aan zijn omgeving.’ Daarnaast 
hoopt Vogt op meer inzicht in hoe kinderen leren 

‘Het doel is een systeem dat van 
mensen kan leren, f lexibel is en 
zich aanpast aan zijn omgeving’

Om computers te leren communiceren als mensen, voeden de 
onderzoekers ze met videobeelden van menselijke interactie. 
De beelden worden hiervoor omgezet in voor de computer 
begrijpelijke informatie. 
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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.

fOtO’s arIe wapenaar

  kopje
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Wat maakt ARCNL zo bijzonder verge-
leken met andere vormen van publiek-
private samenwerking?
‘Vooral dat het centrum bottom-up tot 
stand is gekomen. ASML heeft de 
bestaande natuurkunde diepgaand 
benut. Voor volgende stappen is nieuw, 
fundamenteel onderzoek nodig. Het 
bedrijf heeft zelf veel onderzoekers in 
dienst, maar die laat het geen funda-
menteel onderzoek doen. Voor de lange 
termijn vestigt men daarom de hoop op 
een centrum dat zich juist volledig 
daarop richt.’

Hoe ziet de samenwerking tussen 
ASML en de onderzoekers van ARCNL 
eruit? 
‘ASML is betrokken bij het uitzetten 
van de grote lijnen, maar tegelijkertijd 
genieten we grote vrijheid. Om dat 
expliciet te maken was het opstellen van 
een contract over zaken als onderwerp-
keuze en intellectueel eigendom heel 
nuttig. Rode lijn daarin: we volgen onze 
academische interesse, maar we over-
leggen intensief met onze ASML-
collega’s over wat zij al weten en waar 
zij lacunes zien.’

Het NatLab van Philips of Bell Labs 
van AT&T deden in het verleden ook 
fundamenteel onderzoek, binnen 
de muren van een bedrijf. Dat model 
is verlaten. Is ARCNL een nieuw 
antwoord op een oude vraag?
‘Ik denk dat ARCNL een trend inluidt. 
Toen de klassieke industriële laborato-
ria in de jaren negentig hun koers ver-
legden, zijn we echt iets kwijtgeraakt. 

Nu kunnen we dat herstellen. Op een 
economisch gezondere basis, omdat de 
rolverdeling tussen publieke en private 
belangen volstrekt helder is gemaakt.’

Wat zal ARCNL over tien jaar aan elk 
van de deelnemers hebben opgeleverd?
‘De grote waarde van het hele initatief 
is de uitwisseling over en weer van 
hoogwaardige kennis en onderzoeks-
ervaring. NWO en FOM nemen voor 
25 procent deel, maar krijgen daarvoor 
100 procent inspirerend fundamenteel 
onderzoek terug. En in ruil voor de 
basisfinanciering die ASML levert, 
heeft het bedrijf het recht om als eerste 
kennis te nemen van alle ontdekkingen 
die ARCNL doet. Over tien jaar hebben 
we ASML dus gevoed met een grote 
hoeveelheid kleine en grote vindingen. 
Voor de studenten aan de UvA en de 
VU betekent ARCNL een fantastische 
verrijking van het onderwijsaanbod. 
Zij krijgen onze onderzoekers als 
docenten, ze kunnen bij ons stage 
lopen en de besten van hen kunnen 
na hun studie bij ons aan de slag.’

Ligt nu de rode loper uit voor andere 
advanced research centers?
‘Dat is de extra winst voor de Neder-
landse wetenschap en innovatie. Ons 
contract zou in andere wetenschaps-
gebieden een voorbeeld kunnen zijn 
voor vergelijkbare publiek-private 
samenwerkingen in de toekomst. 
Winst voor FOM en NWO is de erken-
ning van het belang van fundamenteel 
onderzoek voor de Nederlandse 
economie.’

Op 11 november openden staatssecretaris van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap sander Dekker en Martin van den Brink 
van asML het advanced research Center for nanolithography 
(arCnL). Joost frenken heeft de leiding over de nieuwe publiek-
private samenwerking tussen nWO, fOM, de Uva en vU en 
hightechbedrijf asML. tekst marIette huIsjes  fOtO Fjodor BuIs

ARCNL: publiek en privaat 
bundelen krachten voor 
fundamenteel onderzoek

het advanced research Center for 

nanolithography (arCnL) onder-

zoekt de fundamentele processen 

die ten grondslag liggen aan 

nanolithografie, de belangrijkste 

technologie voor het produceren 

van computerchips en processoren. 

Eind 2015 zullen er bij arCnL zo’n 

honderd wetenschappers en tech-

nici werken. het centrum heeft tot 

2025 een budget van 100 miljoen 

euro. asML neemt de helft van de 

basisfinanciering voor zijn rekening, 

de andere helft wordt gezamenlijk 

opgebracht door nWO, fOM, Uva 

en vU, met aanvullende steun van 

de gemeente amsterdam en de 

provincie noord-holland. 

ARCNL

  nWO stelt 1,5 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek 

naar de verbinding tussen natuurlijke en kunstmatige  

intelligentie. naast de projecten van projectleiders  

paul vogt en guido de Croon zijn vier andere projecten  

gehonoreerd:

  robots leren omgaan met onzekere en complexe situaties, 

tU Delft

 Betere beeldherkenning door hersenen te imiteren, Uva

  Kunstmatige systemen leren hun kennis ook in nieuwe  

situaties toe te passen, nederlands herseninstituut en CWi

  Een hardloper: hoe onderscheidt de computer vorm van 

beweging, Uva en tU Delft

Natural Artificial Intelligence

Het liefst was ik het gebouw ingevlogen, maar met 
die drone ging dat niet.’ Later bleek dat de meubels 
grotendeels onbeschadigd waren. 

Nu, zes jaar later, heeft De Croon geld gekregen 
voor de ontwikkeling van drones die wél naar 
binnen hadden gekund. Broekzakdrones, noemt hij 
ze. Het zijn zogeheten quadrotors van een centi-
meter of tien. Hij wil ze uiteindelijk in een groep 
van dertig of meer op verkenning kunnen sturen. 
Het ontwikkelen van de drones is een helse klus, 
die hij samen met collega’s van de TU Delft en de 

 << 

Radboud Universiteit gaat uitvoeren. De eerste 
opgave is om de drones te laten zwermen: samen 
vliegen, zonder elkaar te raken. Ook moeten ze 
obstakels leren vermijden, maar wél door deuren 
en raampjes vliegen. En dan moeten ze ook nog hun 
weg heen en terug kunnen vinden. Extra eis is dat 
al dat gedrag supersimpel geprogrammeerd moet 
zijn, omdat de drones met hun minicomputers geen 
al te zware software kunnen draaien. De Croon: 
‘Veel standaardmethoden uit de kunstmatige 
intelligentie zijn ongeschikt voor onze drones.’
 
Gelukkig is er bewijs dat het moet kunnen. In de 
natuur doen bijen immers alles wat de drones 
straks ook moeten kunnen. Ze wegen nog geen 
tiende gram, hebben hersenen van niets, maar ze 
zwermen en navigeren prima. De Croon en zijn 
collega’s halen volop inspiratie uit het bijenonder-
zoek. De natuur functioneert dus als magazijn vol 
goede ideeën voor moderne technologie. ‘Dat 
betekent niet dat we een model van een bij willen 
bouwen’, legt De Croon uit. ‘We gebruiken de 
handigheidjes die bijen hebben en vertalen die naar 
een technische variant voor in onze drones.’ Hij 
vertelt hoe dronebouwers nu al dankbaar gebruik 
maken van een trucje, dat insecten helpt bij het 
landen. ‘Om je te oriënteren bij het landen, kan je 
een 3D-beeld van de ruimte opstellen. Helaas is dat 
ingewikkeld. Insecten gebruiken een trucje. 
Wanneer ze de grond naderen, beweegt de omge-
ving steeds sneller door hun beeld. Dat gegeven 
gebruiken ze; ze weten daardoor dat ze moeten 
afremmen. Zo landen ze altijd zachtjes op de grond. 
Zo doen we dat nu ook in drones.’

  natuur InspIreert wetensChap
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Een Kamerlid anno nu verdrinkt bijna 
in de digitale en papieren informatie. 
Hij wordt van alle kanten belobbyd en 
moet eigenhandig een kabinet controle-
ren waarvan elk lid een fors ministerie 
achter zich heeft staan. Soms zijn hon-
derden ambtenaren bij een dossier 
betrokken, terwijl een Kamerlid dat-
zelfde dossier alleen of met slechts een 
enkele medewerker moet volgen. Dat 

Wetenschap voedt 
Tweede Kamer 
met kennis
nWO, KnaW, de vsnU en De Jonge akademie gaan structu-
reel samenwerken met de tweede Kamer. afgelopen oktober 
zetten de vijf partijen hun handtekening onder de samen-
werkingsovereenkomst. De Kamer wil met het initiatief haar 
kennispositie versterken; de wetenschapsorganisaties willen 
met wetenschappelijke kennis bijdragen aan het parlementaire 
proces. Kamervoorzitter anouchka van Miltenburg verwacht 
dat de beslissingen van de Kamer ‘verstandiger’ worden. 
tEKst marIette huIsjes  fOtO’s hans kouwenhoven

gaat niet goed, constateerde de Kamer 
vijf jaar geleden bij een ref lectie op het 
eigen functioneren; er dreigt een groei-
ende kennisachterstand bij Kamer-
leden, juist door die overdaad aan 
informatie. Informatie waarvan boven-
dien moet worden gecontroleerd of 
deze juist en volledig is, en op het 
juiste moment door de regering met 
de Kamer wordt gedeeld. Het initiatief 
Parlement en Wetenschap is een ant-
woord op dit dreigend democratisch 
tekort. Het moet Kamerleden toegang 
bieden tot het arsenaal aan actuele en 
feitelijke kennis dat bij wetenschappers 
aanwezig is. 

Volgens Kamervoorzitter Anouchka van 
Miltenburg is het vooral de kwaliteit en 
de duiding van informatie die Kamer-
leden zoeken bij wetenschappers. 
Weliswaar is bijna per definitie het 
laatste woord nog niet gezegd over de 
onderwerpen waarover de Kamer hen 
om raad zal vragen, maar uit de schrif-
telijke en persoonlijke uitwisseling zal 
toch blijken waarover in de wetenschap 
een brede consensus bestaat en wat 
mogelijke scenario’s voor de toekomst 
zijn. 

vragen stellen en positie kiezen
Stientje van Veldhoven, vicefractie-
voorzitter van D66, benadrukt tijdens 
het kick-offontbijt op 1 oktober dat ze 
gedurende de pilot juist de discussies 
tussen de wetenschappers het meest 
verhelderend en waardevol vond. 
Daarnaast was het goed om elkaar te 
leren kennen en naar elkaar toe te 
groeien, aldus Van Veldhoven. Het 
werk van Kamerleden en onderzoekers 
verschilt behoorlijk. Qua tempo 
– onderzoekers hebben een lange adem, 
Kamerleden moeten informatie direct 
paraat hebben – en qua instelling – 
Kamerleden moeten positie kiezen, 
onderzoekers blijven de openstaande 
vragen benadrukken. ‘Nuance is goed, 
maar aan té veel nuance heb je niets 
als politicus. Als er één procent kans 
is dat een bewering niet klopt, laat die 
nuance dan maar zitten,’ vat Van 
Veldhoven samen. Haar partijgenoot 
Paul van Meenen noemt een ander 

argument waarom wetenschappers en 
politici nader tot elkaar moeten komen. 
‘Kennis en innovatie bepalen onze toe-
komst. Dan kunnen wetenschappers en 
politici geen vreemden voor elkaar zijn.’

waardevol voor wetenschappers
En hoe hebben wetenschappers het 
contact met Kamerleden tijdens de pilot 
ervaren? Ecoloog Louise Vet nam deel 
aan een ontbijtbijeenkomst over de 
circulaire economie. Ze heeft de aan-
wezige Kamerleden ‘met feiten gevoed’ 
en laten zien dat de overgang naar 
een ecologisch verantwoorde circulaire 
economie niet alleen de natuur 
beschermt maar ook innovatieve 
kennis oplevert waar Nederland op 

de wereldmarkt zijn voordeel mee kan 
doen. ‘Voor een deel van de aanwezige 
fractiewoordvoerders was dit niet 
nieuw, maar anderen kwamen na af loop 
naar me toe en zeiden: “Dat wist ik nog 
niet, heel hartelijk bedankt.” Ik had het 
gevoel dat mijn bijdrage zeer werd 
gewaardeerd.’ 

Arbeidseconoom Ronald Dekker droeg 
bij aan een factsheet over de positie van 
zzp’ers. Hij kijkt er met een positief 
gevoel op terug, maar pleit er wel voor 
dat dit soort inspanningen door univer-
sitaire werkgevers meer op waarde 
worden geschat. ‘Ik doe onderzoek, geef 
onderwijs en daarnaast help ik politici, 

parlement en wetensChap 

sta ik journalisten te woord en geef ik 
lezingen. Maar ondertussen lijkt het 
wel of alleen onderzoek echt meetelt 
voor je wetenschappelijke loopbaan, 
en dat knelt. Universiteiten zouden 
meer moeten inzien dat er verschil-
lende typen wetenschappers zijn, die 
elk hun eigen bijdrage leveren. Dan 
heeft een initiatief als Parlement en 
Wetenschap ook een grotere kans van 
slagen.’

Aardwetenschapper Maarten 
Kleinhans nam deel aan een ontbijt-
sessie over het gebruik van weten-
schappelijke modellen bij vergunning- 
verlening en handhaving op het gebied 

‘  Kennis en  
innovatie bepalen 
onze toekomst. 
Dan kunnen 
wetenschappers  
en politici geen 
vreemden voor 
elkaar zijn’
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na een pilot van drie jaar ging afgelopen oktober het structurele samen-

werkingsverband parlement en Wetenschap van start. nWO, KnaW de vsnU 

en De Jonge akademie gaan in roulerend voorzitterschap contacten tussen 

tweede Kamerleden en wetenschappers organiseren.

De Kamerleden hebben vanaf nu drie instrumenten die ze kunnen inzetten om 

aan nieuwe, wetenschappelijke kennis te komen: 

1. Een ontbijtbijeenkomst, die de Kamerleden de mogelijkheid biedt om op 

informele wijze met wetenschappers van gedachten te wisselen over een thema.

2. Een wetenschappelijke factsheet, waarin een overzicht wordt gegeven van 

de wetenschappelijke stand van zaken op een beleids- of kennisterrein.

3. Een netwerkverkenning, dat de Kamer snel een schriftelijk overzicht

geeft van wetenschappers, onderzoeksgroepen en onderzoeksinstituten met 

expertise op een specifiek gebied.

Parlement en Wetenschap

van luchtkwaliteit en geluidsproductie. 
‘Mijn respect voor politici en voor het 
werk dat ze doen is f link toegenomen’, 
zegt hij. ‘Achter gesloten deuren vond ik 
ze buitengewoon rationeel en oprecht 
geïnteresseerd. Het kost gruwelijk veel 
tijd, maar toch zal ik zeker weer wat 
bijdragen als ik iets te melden heb, des-
noods ongevraagd. Zo geef ik wat terug 
aan de samenleving. En ik ga de inzich-
ten die ik heb opgedaan gebruiken in 
mijn eerstejaarscollege. Het is goed als 
aardwetenschappers in opleiding iets 
meer snappen van politiek dan nu het 
geval is, want hun rol in het politieke 
speelveld zal er de komende jaren niet 
minder op worden.’

NWO-voorzitter Jos Engelen tekent de 
samenwerkingsovereenkomst. Naast 
hem Tweede Kamervoorzitter Anouchka 
van Miltenburg.

 <<
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  ondertussen In

Dans drukt betekenis uit zonder woorden. Dat maakt deze 
kunstvorm tot een interessante bron voor wetenschappelijk 

onderzoek, bleek afgelopen zomer op het groningse 
noorderzonfestival. Wat voor invloed heeft de danser op het 

gedrag van zijn publiek? tekst  marIette huIsjes   fOtO’s  Ivar pel

I

 >>

Is het een gekkenhuis waarnaar we 
kijken? Een dierentuin misschien? Een 
bacchanaal? Of een treffende verbeel-
ding van de condition humaine? In een 
klein Gronings theaterzaaltje zitten 
zo’n dertig toeschouwers wat ongemak-
kelijk op hun stoel, terwijl op het 
podium vier dansers zich uitleven in 
schijnbaar absurde bewegingen. Ze 
schokken met hun lichaam, draaien 
hun ogen weg, schreeuwen geluidloos, 
vallen elkaar aan, likken elkaars arm 
en voeren woeste paringsrituelen uit. 

publiek als labmuis
Het is een intrigerende maar beklem-
mende voorstelling, dit onderdeel van 
het Noorderzonfestival. Experiment B 
heet het: een combinatie van dans en 
wetenschappelijk onderzoek. Na af loop 
vinden wij toeschouwers dan ook een 

vragenlijst onder onze stoel, waarop we 
op een schaal van 1 tot 7 moeten aan-
geven hoezeer we ons met de dansers en 
met elkaar verbonden voelen. Maar met 
het zetten van wat kruisjes komen we er 
als publiek niet vanaf. We worden naar 
een aangrenzend zaaltje gedirigeerd. 
Daar staat een decor opgesteld van 
tafels, stoelen en wat losse requisieten. 
Via de intercom krijgen we opdracht: in 
vijf minuten moeten we het volledige 
decor van de ene naar de andere kant 
van de zaal brengen, zonder onze 
voeten te verplaatsen als we eenmaal 
een object in handen hebben. Dat kan 
alleen door samen te werken. We snap-
pen het wel: er hangt een camera aan 
het plafond en we worden bespied alsof 
we witte labmuizen zijn. Dat besef 
weerhoudt ons er niet van onze taak 
bloedserieus te nemen. We kunnen niet 

anders dan heel erg ons best doen om 
de objecten aan elkaar door te geven en 
samen zo snel mogelijk van de ene naar 
de andere kant van de zaal te brengen. 
Hoewel, samen? Het proces verloopt 
behoorlijk chaotisch en al na ander-
halve minuut ontbrandt er een hevige 
stammenstrijd over de interpretatie 
van de spelregels. Het is een schots en 
scheef decor dat na vijf minuten de 
overkant van de zaal heeft bereikt.

mechanische versus organische 
groepsdynamiek
Organic growth of groups: when and 
how do bystanders become an in-
group heet het onderzoeksproject waar 
Experiment B onderdeel van uitmaakt. 
Sociaal psychologe Aafke van Mourik 
Broekman voert het project uit met een 
Onderzoekstalentbeurs van NWO. 
‘Het is magisch, wat dansers allemaal 
kunnen uitbeelden met hun lijf ’, vertelt 
ze. ‘Woordloze communi-catie blijkt 
minstens zo krachtig als communice-
ren mét woorden. Het is tenslotte waar 
we evolutionair vandaan komen. Onze 
voorouders communiceer-den al lang 
voordat ze de taal ontdekten.’ 

Voor Experiment B werkten onderzoe-
kers, choreografen en dansers nauw 
met elkaar samen om drie verschil-
lende voorstellingen te maken, die 
drie typen groepsprocessen in dans 
moesten vatten. Twee daarvan zijn 
klassiekers uit de sociale psychologie: 
mechanische versus organische 
groepsdynamiek. Bij een mechanisch 
groepsproces smelten mensen samen 
tot één geheel. Denk aan een stadion 
vol Oranjefans, of het leger. Bij een 
organisch groepsproces levert elk 
individu een eigen, onmisbare bijdrage; 
de groep raakt uit balans zodra een 
van de leden wegvalt. Denk aan een 
familie of een vriendengroep. De derde 
dansvoorstelling moest een volledig 
ontbreken van groepsdynamiek 
verbeelden. 

Dansende 
wetenschap

‘ Woordloze communicatie blijkt  
minstens zo krachtig als  
communiceren mét woorden.  
Het is tenslotte waar we  
evolutionair vandaan komen’

1 9 november 2014

ondertussen In

Foto boven: De dansvoorstelling zonder enige 
vorm van groepsdynamiek. 
Foto onder: Het publiek gaat na de voorstelling 
zelf aan de slag met een groepsopdracht. 
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  ondertussen In

moeten samenwerken, verwacht ik dat 
ze dit gestructureerd doen, met nette 
rijen en een duidelijke leider. Een 
publiek dat een voorstelling heeft 
gezien waarin de dansers wel duidelijk 
bij elkaar horen, maar met elk een indi-
viduele rol, zal na af loop vermoedelijk 
op een meer chaotische manier met 
elkaar samenwerken.’ En onze groep, 
die een voorstelling zag waarin elke 
groepsdynamiek ontbrak? Die groep 
kan alle kanten uit gaan, zegt Van 
Mourik Broekman. ‘Misschien nemen 
ze het niet-solidaire gedrag van de 
dansers over, maar het kan ook zijn dat 
ze juist de sociale orde willen herstellen 
die op het toneel zo ruw werd ver-
stoord. Wel verwacht ik dat dit publiek 
zich minder betrokken zal voelen bij de 
dansers dan dat van de andere twee 
voorstellingen.’ 

harmonie zien leidt tot harmonie 
voelen
Een maand na de voorstelling heeft 
Van Mourik Broekman de enquêtes 
verwerkt. Ze is blij dat een van haar 
hypotheses is bevestigd. Mensen die 
een voorstelling hebben gezien waarin 
dansers harmonieus met elkaar 
omgaan, voelen zich meer met die 
dansers verbonden dan publiek dat een 
voorstelling heeft gezien waarin chaos 
en eenzaamheid heerst. ‘Het is eenvou-
diger je te identificeren met een hechte, 
coherente maatschappij dan met een 
samenleving waarin elke solidariteit 
ontbreekt’, aldus Van Mourik Broekman. 
‘Dat vermoedden we al, maar het wordt 
door dit experiment bevestigd.’ De 
videobeelden van de groepsspellen na 
de voorstelling heeft ze nog niet 
verwerkt, maar wel de na af loop inge-
vulde vragenlijsten. Daaruit blijkt dat 
elk publiek zich ná het groepsspel 
stevig met elkaar verbonden voelt, 
onafhankelijk van de voorstelling die 
het gezien heeft. Samen een onmoge-
lijke klus klaren en voelen hoe het is 
om een labmuis te zijn, schept onmis-
kenbaar een band.

Dat was de voorstelling die uw verslag-
gever en fotograaf bijwoonden. Het was 
dus niet zozeer gekte, dronkenschap of 
dierlijkheid waar we ongemakkelijk van 
werden, maar de afwezigheid van enige 
duurzame relatie tussen de dansers.

Wat wil Van Mourik Broekman nu pre-
cies bewijzen met haar dansproject? 
‘Ik hoop aan te tonen dat toeschouwers 
zich bij een groep betrokken kunnen 
voelen, ook al horen ze daar zelf niet 
bij, en dat ze hun gevoel en gedrag laten 
beïnvloeden door het gedrag van de 
groep waarnaar ze kijken. Ik vermoed 
dat een publiek dat naar een voorstel-
ling heeft zitten kijken waarin mecha-
nische samenwerking wordt uitgedrukt, 
met veel synchrone bewegingen, die 
groepsdynamiek internaliseert. Dus als 
die mensen direct na de voorstelling 

Toeschouwers van de dansvoorstelling 
vullen naderhand een vragenlijst in.

 <<

Onderzoekstalent is een financieringsprogramma van nWO, 

bestemd voor uitmuntende studenten in de maatschappij- en 

gedragswetenschappen die een carrière in de wetenschap 

beogen. De geselecteerde kandidaten mogen vier jaar promotie-

onderzoek doen. Zij worden voor de subsidie voorgedragen door 

de hoogleraar die het promotieonderzoek gaat begeleiden. Ook 

in 2015 kunnen er weer nieuwe aanvragen worden ingediend. 

Zie www.nwo.nl/onderzoekstalent.

Onderzoekstalent

‘ Ik hoop aan te 
tonen dat toe-
schouwers zich 
laten beïnvloeden 
door het gedrag 
van de groep 
waarnaar ze 
kijken’

2 1 december 2014

NWO heeft onlangs samen met de natio-

nale onderzoeksfinanciers van Groot-

Brittannië, frankrijk, Duitsland en China 

financiering toegekend aan acht

europees-Chinese projecten voor inter-

nationale samenwerking in de sociale 

wetenschappen. De projecten hebben een 

gezamenlijk budget van 8,9 miljoen euro 

en richten zich op sociaal gedrag van 

individuen en groepen, waarbij een 

koppeling wordt gelegd met de thema’s 

groene economie, immigratie en sociale 

veranderingen. Bij vier van de acht 

gehonoreerde projecten zijn onder-

zoekers van Nederlandse universiteiten 

betrokken. Daarbij gaat het om de 

erasmus Universiteit Rotterdam, tU Delft, 

Universiteit Leiden en Maastricht 

University. De National Natural science 

foundation of China (NsfC) is de Chinese 

partner in de multilaterale samenwerking. 

NWO en NsfC werken al geruime tijd 

nauw samen en voeren diverse succesvolle 

bilaterale programma’s uit. elk jaar wordt 

een nieuw thema gekozen. Inmiddels zijn 

bilaterale programma’s gestart in ‘Water 

Ways’, ‘Plant Developmental Biology’ en 

‘Operations Research in Urban transport’. 

Medio november is de nieuwe call in 

‘Advanced Materials’ gepubliceerd. 

eind 2014 wordt in het tweede China-

programma van NWO, het JstP-

programma, een call in ‘Creative Industries’ 

geopend.

Start duurzame 
netwerken sociale 
wetenschappen 

NWO-nieuws   internationaal

InternatIonaal

De International social science Council 

(IssC), waar ook NWO deel van uitmaakt, 

heeft onlangs financiering toegekend 

aan 38 internationale projecten voor het 

oprichten van een kennisnetwerk. Daarmee 

kunnen de projecten zich voorbereiden 

op de volgende fase van het onderzoeks-

programma transformations to 

sustainability. Dat programma stimuleert 

langlopend onderzoek naar de sociale 

veranderingen die nodig zijn voor een 

duurzame en rechtvaardige toekomst. 

De inter- en multidisciplinaire projecten 

die financiering ontvangen richten zich 

onder andere op duurzame landbouw, 

aanpassing aan klimaatverandering, 

stedelijke veranderingen en vlees-

consumptie. De partners en onderzoeks-

instellingen die bij de 38 projecten zijn 

betrokken, komen uit meer dan zeventig 

landen, merendeels met een laag of 

modaal nationaal inkomen. Op die manier 

moet de samenwerking ook bijdragen aan 

het verkleinen van de kenniskloof die er 

binnen de sociale wetenschappen bestaat 

tussen mondiale regio’s.

Biomassa in Indonesië: 
economie versus 
duurzaamheid 
Het NWO/kNAW-onderzoeksprogramma 

Agriculture Beyond food (ABf) eindigt in 

2015. ABf bestudeert de ontwikkelingen 

op het gebied van biobrandstof in 

Indonesië. Het potentiële gebruik van 

planten voor biobrandstof is enorm ver-

groot, maar biobrandstof wordt ook 

gezien als een bedreiging voor duurzaam-

heid. Veel ontwikkelingslanden staan nu 

voor de uitdaging om te profiteren van 

de productie van biomassa, zonder de 

voedselzekerheid en biodiversiteit in 

gevaar te brengen. In het afsluitende 

boek, Agriculture Beyond Food: 

experiences from Indonesia, trekken de 

Nederlandse en Indonesische onderzoe-

kers onder andere de conclusie dat de 

jatropha-plant de hoge verwachtingen 

niet waar lijkt te kunnen maken door 

tegenvallende opbrengsten en een 

gebrekkige ondersteunende omgeving.

Het verbouwen van palmolie is lucratiever, 

zowel voor grote ondernemers als lokale 

boeren. De negatieve impact hiervan op 

de omgeving is echter substantieel. ABf 

richt zich tevens op mobiele technologie-

en om lokaal biodiesel te produceren. Het 

blijkt dat die alleen goed kunnen worden 

toegepast indien ze in een proces van 

co-creatie zijn ontwikkeld met lokale 

stakeholders. Het boek is te bestellen via 

www.nwo.nl/abf. 
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Een van de projecten gaat over het 
verlagen van de vleesconsumptie in 
China, de VS en Brazilië.

Palmolieplantage in West-Kalimantan.

NWO co-financiert 
Europees-Chinese 
projecten  
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als kind bracht ze dagen door in een zeilboot, 
ooit was de Zeevaartschool haar doel. het 
werd fysische oceanografie. Caroline Katsman 
ontving dit jaar een vidi-beurs voor onderzoek 
naar de invloed van oceaanwervels op het 
zinken van oppervlaktewater.

als kind bracht ze dagen door in een zeilboot, 
ooit was de Zeevaartschool haar doel. het 
werd fysische oceanografie. Caroline Katsman 
ontving dit jaar een vidi-beurs voor onderzoek 
naar de invloed van oceaanwervels op het 
zinken van oppervlaktewater.

Tien jaar lang rekende Caroline Katsman bij het KNMI met 
klimaatmodellen. Daarmee kon ze de zeespiegelstijging 
voorspellen en de overheid adviseren over het versterken van 
dijken en verbreden van stranden. Maar na de zoveelste ronde 
ging het kriebelen. ‘De modellen worden steeds veelomvatten-
der. Maar die complexiteit verhult dat we de effecten van 
klimaatverandering nog lang niet volledig doorgronden. Ik 
kreeg steeds meer behoefte om iets echt goed te begrijpen.’

Zo keerde Katsman terug naar zinkend zeewater, waarnaar ze 
eerder als postdoc in een Amerikaans kustplaatsje onderzoek 
deed. ‘Koud en zout oppervlaktewater zinkt naar beneden’, 
legt Katsman uit. ‘Maar door de klimaatverandering wordt het 
oppervlaktewater minder koud. Het wordt ook minder zout, 
omdat er meer zoet smeltwater de zee in stroomt. Er zinkt dus 
minder oppervlaktewater naar de diepzee, waardoor het even-
wicht op de wereldzeeën kantelt. In de Zuid-Atlantische oceaan 
zal de zeespiegel dalen, in de Noord-Atlantische juist stijgen, 
tot wel 1 centimeter per jaar. Dat is fors vergeleken bij de 2 mil-
limeter die het gevolg zijn van smeltend landijs en uitzetting van 
de oceaan. Het zinken van oppervlaktewater naar de diepzee is 
dus een cruciale factor in klimaatmodellen. Maar hoe en waar 
het precies plaatsvindt, is vooralsnog onduidelijk. De oude 
theorie is dat dit midden op de oceaan gebeurt. Steeds meer 
oceanografen twijfelen daar echter aan. Het lijkt plausibeler dat 
het oppervlaktewater zich eerst door stroomstructuren, zo-
genoemde oceaanwervels, naar de kust laat stuwen en pas daar 
de diepzee in duikt. Dat maakt dit soort wervels interessant.’

Samen met vier anderen gaat Katsman de komende vijf jaar bij 
de TU Delft de invloed van oceaanwervels op zinkend zeewater 
in kaart brengen. Een internationale meetcampagne dwars 
over de Noord-Atlantische oceaan helpt daar bij. ‘Over vijf jaar 
kunnen we het indirecte effect van oceaanwervels op zee-
spiegelstijging verwerken in nieuwe klimaatmodellen. Als het 
goed is, vergroten we daarmee de voorspellende kracht van de 
modellen waar ik bij het KNMI jaren mee gewerkt heb. Dan is 
voor mij de cirkel rond.’

tEKst marIette huIsjes  fOtO Fjodor BuIs 

Wervelend de 
diepzee in

 CarolIne katsman 

 ‘ Ook defensie  
past kennis  
uit het hersen- 
onderzoek toe’ 

  talent

2 3 december 2014

hersenonderzoek

h‘Hersenen en Cognitie: Maatschap-
pelijke Innovatie is een bijzonder 
onderzoeksprogramma’, zegt Hans de 
Groene, algemeen directeur van NWO. 
‘Een programma waarin wetenschap, 
ministeries, maatschappelijke 
partners en het bedrijfsleven samen 
aan de slag zijn gegaan met toepas-
singsgericht onderzoek rond de pijlers 
leren en onderwijs, gezondheid en 
ziekte, en veiligheid. Het is prachtig te 
constateren dat in krap vier jaar al
hele concrete toepassingen zijn 
gerealiseerd.’ 

dyslectische kinderen 
helpen lezen
Zo ontwikkelde de Nijmeegse hoog-
leraar Ludo Verhoeven samen met het 
Expertisecentrum Nederlands de 
Leesrace, een app voor dyslectische 
kinderen. De eerste resultaten zijn 
veelbelovend. ‘We zien nu al enorme 
verbeteringen in de leessnelheid’, 
aldus Verhoeven.’ 

De game is het sluitstuk van een heel 
traject. ‘We hebben aangetoond wat er 
gebeurt tijdens het leesproces van 
jonge kinderen en vastgesteld hoe vaak 
je woorden moet aanbieden voor ze in 
het geheugen worden opgeslagen. Ook 
weten we nu hoe eenmaal opgeslagen 
woorden accuraat en snel kunnen 
worden opgehaald uit het geheugen. 
Al die kennis zit verwerkt in de app.’

Binnen de pijler gezondheid richt 
neuroloog John van Swieten van het 
Erasmus MC zich op frontotemporale 
dementie, na de ziekte van Alzheimer 

Hersenpanorama
in 2015 eindigt hersenen en Cognitie: Maatschappelijke 
innovatie, een onderzoeksprogramma van het bij nWO 
gehuisveste nationaal initiatief hersenen en Cognitie (nihC). 
in vier jaar tijd zijn binnen het programma al veel concrete 
toepassingen gerealiseerd. tEKst sonja knols  fOtO hh / Bert spIertz

de meest voorkomende vorm van 
dementie bij mensen onder de 65 jaar. 
Van Swieten is op zoek naar bio-
markers, die in een heel vroeg stadium 
de ziekte kunnen voorspellen. ‘Deze 
vorm van dementie is sterk erfelijk 
bepaald. Een drager van het gen krijgt 
de ziekte bijna altijd. Wij willen kunnen 
aangeven dat de ziekte is begonnen, 
nog voordat patiënten symptomen 
krijgen.’ Bij twee patiënten zag de 
neuroloog twee jaar voor de eerste 
symptomen al een aan de ziekte te 
relateren verandering in de hersenen. 
‘Ik denk dat er binnen vijf jaar wel een 
medicijn is tegen minstens één van de 
verschijningsvormen van deze ziekte.’

Foute beslissingen 
van militairen voorkomen 
Ook defensie past inmiddels kennis 
uit het hersenonderzoek toe. Binnen 
de marine-opleidingen testen de 

TU Delft en TNO methoden om de 
kans op foute beslissingen als gevolg 
van emoties te verkleinen, en post-
traumatische stress-stoornissen te 
voorkomen. Met virtual reality en 
videos maken de onderzoekers inzich-
telijk hoe de militairen reageren op 
crisissituaties, en wat ze kunnen doen 
om traumatische ervaringen op een 
gezonde manier te verwerken.

NIHC spant zich het komende jaar 
in voor een vervolgprogramma, 
waarin de inter- en transdisciplinaire 
ervaring van het NIHC zal worden 
gekoppeld aan de nieuwe NWO-
strategie. Meer resultaten van het 
onderzoeksprogramma zijn gebundeld 
in het boekje Beter begrijpen, 
beter benutten, dat vanaf 5 december 
2014 beschikbaar is via de website 
www.hersenenencognitie.nl. <<
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Vijftig jaar WOTRO: 
Samenwerking centraal in onderzoek 
naar ontwikkelingsvraagstukken

in het wetenschappelijk onderzoek naar armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling 
ontstaan verrassende samenwerkingsverbanden, zo blijkt bij het 50-jarig jubileum van 
WOtrO science for global Development. Kleine boeren en vakbondsmensen schuiven steeds 
vaker als partners bij de wetenschap aan. Dat zorgt voor relevantere onderzoeksvragen en 
vergroot de impact van het onderzoek. tekst marIon de Boo

  wotro 50 jaar

Dankzij al die stakeholders kan 
de onderzoeksagenda nu beter 
aanhaken bij maatschappelijke 
ontwikkelingen

wotro 50 jaar

Het huidige onderzoek van WOTRO wordt uit-
gevoerd door Nederlandse onderzoekers, samen 
met onderzoekers uit het land waar het project 
plaatsvindt. Niet alleen omdat die laatste groep 
vaak de meeste kennis heeft van context en 
kennisvragen ter plaatse, maar ook omdat deze 
samenwerking zorgt voor de opbouw van lokale 
onderzoekscapaciteit. Molenaar: ‘Lange tijd 
werd gedacht dat ontwikkelingslanden zelf geen 
kenniscentra hoefden op te bouwen, wij zouden 
die kennis wel komen brengen. Maar dat werkt 
natuurlijk niet. Gezamenlijk onderzoek doen 
geeft pas écht impact. We hebben bijvoorbeeld 
een centrum voor hiv-onderzoek in Malawi 
versterkt tot een zeer succesvol internationaal 
Center of Excellence. Dit model wordt nu 
geëxporteerd naar andere Afrikaanse landen.’ 

transdisciplinair onderzoek
Sinds vijf jaar zijn in het onderzoek dat WOTRO 
financiert transdisciplinaire consortia in opkomst. 
Naast wetenschappers schuiven allerlei andere 
partners aan, met elk hun eigen bijdrage aan het 
scheppen van nieuwe kennis. Molenaar: ‘Hoe je in 
een beleidsomgeving moet opereren om iets voor 
elkaar te krijgen leer je niet op de universiteit. Hoe 

krijg je een nieuwe landbouwtechniek over het 
voetlicht? Hoe overtuig je beleidsmakers zodat ze 
erin gaan geloven? Al die praktijkgerichte kennis 
helpt om je project tot een succes te maken.’

Die ontwikkeling wordt ook gezien door Wijnand 
van IJssel van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken. ‘Er ontstaan brede onderzoeksconsortia 
rond armoedebestrijding en duurzame ontwik-
keling’, zegt hij. Zijn ministerie sloot vorig jaar 
een convenant met NWO voor samenwerking in de 
komende jaren met vijf nieuwe kennisplatforms: 
Voedselzekerheid, Water, Vrouwenrechten en 
seksuele- en reproductieve gezondheid, Veiligheid 
en rechtsorde en Inclusieve en duurzame econo-
mische groei. WOTRO en de platforms ontwikkelen 
samen calls for proposals. WOTRO zorgt voor beoor-
deling van de onderzoeksaanvragen en verdeelt de 
budgetten, zo’n 10 tot 15 miljoen euro per jaar.

‘In de kennisplatforms werken niet alleen uiteen-
lopende bèta- en gammawetenschappers vruchtbaar 
samen, maar ook overheid, bedrijfsleven, denktanks, 
internationale instellingen en maatschappelijke  >> 

2 5 december 2014

aArmoede en achterstelling, klimaatverandering en 
uitputting van natuurlijke hulpbronnen, migratie 
en verlies van biodiversiteit. Veel wereldproblemen 
raken steeds meer verstrengeld tot een complexe 
kluwen. Om zulke vraagstukken aan te pakken 
financiert WOTRO Science for Global Development, 
onderdeel van NWO, al vijftig jaar excellent en 
vernieuwend wetenschappelijk onderzoek in Afrika, 
Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië. Maar in die 
vijftig jaar is de koers wel f link veranderd, zo bleek 
op 15 oktober op het feestelijke jubileumcongres 
WOTRO 50 years - Forward thinking.
 
afrikaanse olifanten
‘WOTRO stond oorspronkelijk voor Wetenschap-
pelijk Onderzoek van de Tropen. De geografische 
focus van een onderzoeksvoorstel was toen leidend 
in de beslissing om het al dan niet te financieren’, 
vertelt adjunct-directeur Henk Molenaar. ‘Tot eind 
jaren tachtig financierde WOTRO bijvoorbeeld ook 
veldonderzoek naar het voedergedrag van de 
Afrikaanse olifant en studies naar veranderingen 
in vispopulaties in Braziliaanse meren.’ Naarmate 
WOTRO meer financiering ontving vanuit het 
overheidsbudget voor ontwikkelingssamenwerking, 
verschoof de focus naar ontwikkelingsrelevant 
onderzoek. Die verschuiving ging de laatste tien 
jaar gepaard met de vervaging van het begrip 
ontwikkelingsland. ‘Sommige snel opkomende 
economieën, zoals India en Brazilië, krijgen én 
geven hulp. Daarnaast spelen problemen als grote 
armoede en ongelijkheid al lang niet meer alleen in 
de ‘traditionele’ ontwikkelingslanden, maar ook 
daarbuiten. Vandaar ook onze eigen naamsverande-
ring begin deze eeuw naar WOTRO Science for 
Global Development’, zegt Molenaar. 

Foto boven: Voedselzekerheid staat hoog op de mondiale 
onderzoeksagenda. 
Foto onder: Dataverzameling onder moslimvrouwen.

Onderzoekers van het project ART-A, waarin een 
goedkope en aan Afrikaanse omstandigheden 
aangepaste methode werd ontwikkeld voor het testen 
op resistentie tegen anti-hiv-medicijnen. 
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organisaties’, vertelt Van IJssel. ‘De platforms 
werken waar relevant weer samen met de topsec-
toren. Dankzij al die stakeholders kan de 
onderzoeksagenda nu beter aanhaken bij maat-
schappelijke ontwikkelingen en krijgt bijvoorbeeld 
voedselzekerheid voor kwetsbare groepen meer 
prioriteit. Dat is óók voor Nederlandse bedrijven 
interessant, zij zijn bij veel onderzoeksvoorstellen 
betrokken. Verder is er veel aandacht voor goede 
communicatie tussen alle betrokkenen, niet alleen 
aan het eind over de onderzoeksresultaten, maar 
tijdens de hele looptijd van het onderzoeksproject.’

Innovaties voor voedselzekerheid
Een mooi voorbeeld van een recent gestart trans-
disciplinair onderzoeksproject is gericht op telers 
van boomgewassen in Ghana en Zuid-Afrika. ‘Vaak 
blijkt landbouwvoorlichting daar niet effectief, 
vertelt sociaal geograaf en onderzoeksleider Mirjam 
Ros-Tonen van de Universiteit van Amsterdam. 
‘Wij richten ons op de vraag waarom boeren meer 
of minder innovatief zijn ingesteld, welke keuzes 
zij maken en welke ondernemersprofielen je kunt 
onderscheiden. Daarnaast zoeken we uit hoe boom-
gewassen kunnen bijdragen aan duurzame land-
schappen en hoe verschillende stakeholders dat 
waarderen. We richten ons op nieuwe vormen van 
samenwerking tussen afnemers en lokale boeren 
en gaan jaarlijks learning platforms organiseren 
om het gezamenlijk leren inhoud te geven.’ 
‘Het project draait om voedselzekerheid én voedsel-
soevereiniteit’, vervolgt Ros-Tonen. ‘Dat wil zeggen 
dat boeren zelf zeggenschap krijgen over het produ-
ceren en vermarkten van hun opbrengsten. We 

rekruteren niet alleen wetenschappelijke kennis 
uit verschillende disciplines, maar brengen ook 
praktijkkennis in van mensen uit de agrarische 
sector. In ons consortium zitten onder meer 
landbouwvoorlichters en innovatieve handels- en 
verwerkingsbedrijven. En ondertussen moet ook de 
wetenschappelijke kwaliteit worden bewaakt, want 
op dit project moeten drie jonge onderzoekers pro-
moveren en twee postdocs moeten erover kunnen 
publiceren. Complex dus, maar ook heel spannend.’  << 

  wotro 50 jaar

het jubileum van WOtrO werd op 15 oktober gevierd 

met de conferentie WOTRO 50 Years - Forward 
Thinking in Den haag. hoofdvraag van de dag was 

welke rol sociale innovatie kan spelen in het onder-

zoek naar ontwikkelingsvraagstukken en in de 

financiering van dat onderzoek. 

De conferentie was tevens het toneel van de finale 

van de Battle of Ideas, een competitie waarin 

multidisciplinaire studententeams werden uitgedaagd 

creatieve oplossingen te verzinnen voor ontwikkelings- 

problemen. De prijs van 1500 euro per teamlid ging 

uiteindelijk naar een groep nigeriaanse, italiaanse en 

guatemalteekse studenten van de Wageningen Ur en 

Universiteit twente. Zij ontwierpen een systeem voor 

het verhandelen per sms van gedroogde groenten 

en fruit, in de strijd tegen verspilling in de productie-

keten van voedsel. De vier studenten ontvingen 

de prijs uit handen van WOtrO-voorzitter Wiebe 

Bijker (links op de foto) en plaatsvervangend 

directeur-generaal internationale samenwerking bij 

het ministerie van Buitenlandse Zaken, Christiaan 

rebergen (rechts op de foto).

Gedroogd fruit per sms

2 7 december 2014

Deze en volgende maand zendt tv-zender 

National Geographic Channel de serie 

Marine Life uit. Het programma zoomt in 

op biodiversiteit in de Nederlandse 

Cariben, met name in zee. In vijf afleve-

ringen wordt de kijker meegenomen naar 

exotische locaties waar Nederlandse 

wetenschappers onderzoek doen naar 

onder meer migratieroutes van zeeschild-

padden, zeegras en de erosie van koraal 

door boorsponzen. NWO-gebied Aard- en 

Levenswetenschappen heeft inhoudelijk 

bijgedragen aan de serie vanuit het 

onderzoeksprogramma Caribisch onder-

zoek: een multidisciplinaire benadering. 

NWO-nieuws   internationaal

tegelijkertijd met deze editie van 

Hypothese verschijnt ook Experiment NL, 

een jaarlijkse uitgave van NWO in samen-

werking met Quest. Het magazine bun-

delt verhalen over fascinerend, spannend 

en grensverleggend Nederlands onder-

zoek. De artikelen beslaan de volle breed-

te van de wetenschap: van bestuurbare 

kwantumdeeltjes tot 18e-eeuwse 

spotprenten en van de strijd tegen de 

resistentie tegen ziekmakende bacteriën 

tot het doorprikken van dijken in de strijd 

tegen het water. experiment NL wordt 

verspreid onder alle abonnees van 

Hypothese en Quest en is ook te koop bij 

boekhandel Bruna. Gratis downloaden 

kan via www.nwo.nl/experimentnl.
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evenementen

Op 24 en 25 maart 2015 vindt in 

Amersfoort ICt.OPeN 2015 plaats, het 

tweejaarlijkse congres over ICt-onderzoek 

in Nederland. een van de hoofdsprekers is 

Bram Nauta, hoogleraar elektrotechniek 

van Universiteit twente. Hij ontving 

onlangs de titel simon stevin Meester 

2014 van technologiestichting stW. Nauta 

is bekend vanwege zijn baanbrekende 

ontwerpen van computerchips. ICt.OPeN 

2015 wordt georganiseerd door NWO 

exacte Wetenschappen en stW, onder 

auspiciën van het ICt-onderzoek Platform 

Nederland (IPN). Meer informatie over 

het programma en deelname is te vinden 

op www.ictopen2015.nl.  

TV-serie onderzoek 
Nederlandse Cariben  

Videoverslag van 
Spinoza-evenementen   

FOM Valorisatie Prijs 
voor nanolagen   

Bram Nauta hoofd-
spreker ICT.OPEN 

Nieuwe editie Experiment NL
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Afgelopen september werden in Den 

Haag de spinozapremies 2014 uitgereikt 

aan experimenteel natuurkundige Dirk 

Bouwmeester, archeologe Corinne 

Hofman, milieutechnoloog Mark van 

Loosdrecht en trekvogelecoloog theunis 

Piersma. De uitreiking werd in oktober 

gevolgd door de talkshow spinoz@Night 

in Dudok Den Haag, waarin diverse 

spinozalaureaten van de afgelopen 20 

jaar over hun onderzoek vertelden. een 

videoverslag van beide evenementen is te 

bekijken op www.nwo.nl/spinozapremie. 

De fOM Valorisatie Prijs gaat dit jaar naar 

prof.dr.ing. Dave Blank en prof.dr.ing. 

Guus Rijnders, beiden verbonden aan de 

Universiteit twente. Het duo behoort tot 

de wetenschappelijke top op het gebied 

van het gecontroleerd vervaardigen van 

nanolagen, die atoomlaag voor atoom-

laag worden opgebouwd. De onderzoe-

kers ontwikkelden een techniek waarmee 

het groeiproces van de lagen nauwlettend 

te volgen is. Die techniek heeft inmiddels 

zijn weg naar het bedrijfsleven gevonden. 

fOM reikt de prijs van 250 duizend euro 

jaarlijks uit aan Nederlandse onderzoekers 

in de fysica die erin geslaagd zijn resul-

taten uit het eigen onderzoek op succes-

volle wijze tot nut voor de maatschappij 

te maken. Blank en Rijnders ontvangen 

hun prijs op 20 januari 2015 tijdens het 

congres Physics@fOM Veldhoven.
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  uItgelICht  uItgelICht

Doe mee aan de 
Nationale 

Wetenschapsquiz!

Wie wordt dit jaar het grootste talent, 
de slimste burger, de knapste kop van Nederland? 

NWO en VPRO organiseren voor de 21e keer 
de Nationale Wetenschapsquiz. 

Dit jaar neemt een team van duurzame 
ondernemers het op tegen een team 

talentvolle wetenschappers. 

speel zelf ook mee en win een weekend weg 
inclusief een bezoek aan een gerenommeerd 

wetenschappelijk instituut.

Meedoen kan vanaf 1 december via 
www.nwo.nl/quiz of live tijdens de uitzending. 

uitzenddata
Juniorquiz: vrijdag 26 december 2014 om 

17.05 uur op NPO Zapp 
seniorquiz: zondag 28 december 2014 om 

22.35 uur op NPO 2

Wat gebeurt er met de zon als je het 
oppervlak zou proberen te blussen met water?

A. De zon wordt heter
B.  De zon dooft uit
C.  De zon gaat minder fel branden

Het antwoord op deze en andere vragen 
krijgt u tijdens de uitzending op 28 december. 

kijk ook naar de junioreditie van de quiz 
op 26 december. 

#nwq2014Nationale Wetenschapsquiz
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