
Hypothese
     NWO-tijdschrift Over WeteNschap

De 
Nederlandse 
jeugd onder 

de loep
Van ‘zo snel 
mogelijk’ naar ‘direct’ 
Open Access

Bouwen 
aan een grenzeloze 
wetenschap

4
 

jaargaNg 22 
december 2015  



0 2  Hypothese   

   

04  Jeugd en gezin

  De Nederlandse jeugd 
onder de loep
Vijf jaar lang bestudeerden  
25 onderzoekers de invloed  
van de sociale omgeving op het 
Nederlandse kind. 

07 uitgesproken

  Meer wetenschap in  
het mbk?
In het nieuwe Kennis- en  
Innovatiecontract is ook geld 
gereserveerd voor samenwerking 
tussen wetenschap en het 
midden- en kleinbedrijf. Wat zijn 
volgens mkb-ers de kansen en 
beperkingen hiervan?

08   nationale     

 Wetenschapsagenda

  NWO en de NWA
NWO-voorzitter Jos Engelen 
licht toe hoe NWO de Nationale 
Wetenschapsagenda gaat verwer-
ken in het beleid van NWO. 

4 Jeugd en gezin

22 pump your career

  Genderbalans nog  
altijd scheef
Hoofdthema van het driejaarlijkse 
carrière-event voor vrouwelijke 
onderzoekers: de nieuwe Monitor 
Vrouwelijke Hoogleraren.  

24 cyber security

  De vele gezichten van 
cyber security
Onderzoek naar digitale veilig-
heid is al lang geen domein meer 
voor enkel ICT-onderzoekers.

Hypothese 
                       Nr 4, december 2015

11 beleid

DIFFER opent duurzame nieuwbouw 

• Nieuwe investering in Netherlands 
eScience Center • NWO stapt over 
op nieuw aanvraagsysteem ISAAC 

• Eppo Bruins verruilt STW voor 
Kamer

21 internationaal

Impuls voor Chinees-Nederlands 
onderzoek • WOTRO ondertekent 
Nederlandse ontwikkelingsdoelen 

• Jos Engelen in bestuur Science 
Europe

27 evenementen

Oproep ideeën publieksonderzoek 

• Expositie winnaars BAD Award 

• Gesproken taal centraal in Groot 
Nationaal Onderzoek

NWO-nieuws

En verder:10  talent

  Briefgeheimen uit  
de 17e eeuw
Nadine Akkerman stort zich  
de komende jaren op een kist  
met ongeopende brieven uit  
de 17e eeuw om de geheimen  
van verzegelingstechnieken  
te ontrafelen. 

12 open access

  Op weg naar volledige 
Open Access
Het nieuwe, aangescherpte  
Open Access-beleid van NWO  
in vier vragen en antwoorden. 

14 in beeld

 Oplichtende wormen
Het wormpje Caenorhabditis 
elegans schijnt licht op het 
ontstaan en tegengaan van 
ongeremde celdeling. 

18 transitie nWo

  Bouwen aan een  
grenzeloze wetenschap
De voorbereidingen voor de lance-
ring van een nieuwe NWO op  
1 januari 2017 zijn in volle gang.

  inhoud inhoud

ExperimentNL
het jaarlijkse magazine van NWO 

en Quest over wetenschap in 

Nederland. voor abonnees van 

hypothese en ook te lezen via 

www.nwo.nl/experimentnl.  

8 nationale Wetenschapsagenda 16 promotiebeurs voor leraren 24 cyber security

10

0 3 december 2015

27

22 pump your career

16 promotiebeurs voor leraren

  Twee bergen tegelijk 
beklimmen
Laureaten van de Promotie-
beurs voor leraren ontmoeten 
elkaar op de eerste editie van 
de Inspiratiedag. Hoe ervaren 
zij tot nu toe de combinatie 
van promoveren en voor de 
klas staan? 

28  uitgelicht

 Nationale  
 Wetenschapsquiz

Wie is de knapste kop van 
Nederland? Speel mee met de 
Wetenschapsquiz.



WWaarom is de ene jongere gevoeliger voor 
groepsdruk dan de andere? Hoe kun je pesten 
verminderen? Welke invloed heeft internet op 
seksueel gedrag bij jongeren? En hoe kunnen we 
voorkomen dat we kinderen opvoeden tot narcis-
ten? Een greep uit de vragen die centraal stonden 
in het onderzoeksprogramma Jeugd en Gezin. ‘Dit 
programma is ontstaan uit een grote behoefte in 
maatschappij en wetenschap om de ontwikkeling 
van kinderen en jongeren beter te begrijpen’, vertelt 
Wim Meeus, voorzitter van de programmacommis-
sie Jeugd en Gezin. Hij is hoogleraar Adolescentie 
aan de Universiteit Utrecht en hoogleraar Ontwik-
kelingspsychologie aan de Universiteit Tilburg. ‘Er 
is wereldwijd al veel onderzoek gedaan naar jeugd, 
maar in mindere mate vanuit een ontwikkelings-
benadering. Waarom gaan sommige jongeren op 
een bepaalde leeftijd probleemgedrag vertonen? 
Hoe spelen individuele kwetsbaarheid en omgeving 
op elkaar in gedurende het verloop van de adoles-
centie? Dat zijn vragen die voorheen minder 
systematisch vanuit een ontwikkelingsperspectief 
zijn onderzocht.’

multidimensionaal onderzoek
Een van de maatschappelijke partijen die betrok-
ken waren bij Jeugd en Gezin is het Nederlands 
Jeugdinstituut. Bestuursvoorzitter Kees Bakker 
noemt nog een  meerwaarde van het programma: 
‘Veel jeugdonderzoek is eendimensionaal. Het kijkt 
óf naar kindgebonden factoren, óf naar omgevings-
factoren. Naar de invloed van vrienden óf de 
invloed van ouders. Het interessante van Jeugd 
en Gezin is dat het al die zaken juist heeft willen 
integreren.

Jeugd en gezin 
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Jongeren groeien tegenwoordig op met 

een medium waarmee ze vrij toegang 

hebben tot allerlei seksueel materiaal. 

Sterker nog, voor het eerst kunnen 

jongeren zelf actief  ‘seksueel media-

gebruiker’ worden: door hun seksuele 

foto’s en filmpjes via internet te delen. 

‘Veel ouders en gezondheidsprofessionals 

maken zich daar zorgen over’, zegt sociaal 

wetenschapper Suzan Doornwaard. ‘Ze 

zijn bang dat het negatieve gevolgen 

heeft. Maar hoe gedragen jongeren zich 

seksueel online? Hoe ontwikkelt dat 

gedrag zich en hoe hangt het samen met 

de seksuele ontwikkeling? Dat was nog 

nooit onderzocht.’

Doornwaard verzamelde haar data binnen 

het Project STARS (Studies on Trajectories 

of Adolescent Relationships and Sexuality), 

een landelijk onderzoek naar puberteit, 

verliefdheid, romantische relaties en sek-

sualiteit. Over een periode van achttien 

maanden vulden bijna 1300 jongens en 

meisjes, tussen de 11 en 15 jaar oud, vier 

keer een vragenlijst in. 

‘Expliciet seksueel internetgedrag – bij-

voorbeeld het bezoeken van pornosites – 

is onder jongeren minder algemeen dan 

vaak wordt gevreesd, en dan vooral onder 

meisjes’, vertelt Doornwaard. ‘Sociale 

media zijn daarentegen wel heel populair, 

ook als platform om seksueel te commu-

niceren. Ze kunnen daarmee ook een rol 

spelen bij het vormen van seksuele denk-

beelden en verwachtingen.’ 

Het onderzoek liet zien dat meer bezoek 

aan pornosites (onder jongens) en sociale 

netwerksites (onder jongens en meisjes), 

samenhangt met meer goedkeuring van 

bepaalde seksuele activiteiten, vervolgt 

Doornwaard. ‘En omdat jongeren dénken 

dat het zo hoort, gaan ze zich er vervolgens 

ook naar gedragen.’ Die percepties, zo 

benadrukt ze, spelen een grote rol – en zijn 

een belangrijk punt voor vervolgonderzoek.

NWO maatschappij- en gedragswetenschappen lanceerde het pro-

gramma jeugd en gezin in 2010, met steun van de ministeries van 

vWs en venj, het fonds Wetenschappelijk Onderzoek seksualiteit, 

NWO-onderzoeksinstituut Nscr en stichting Kinderpostzegels 

Nederland. het Nederlands jeugdinstituut droeg bij aan de kennis-

overdracht en kennisbenutting van de onderzoeksresultaten. het tota-

le budget bedroeg ruim 4 miljoen euro, verdeeld over 25 projecten 

met een looptijd van zes maanden tot vijf jaar. het programma werd 

in november 2015 afgesloten met een symposium. 

Onderzoeksprogramma Jeugd en Gezin

 
Interessant, maar ook complex, benadrukt hij. 
Het is niet gemakkelijk om uit het onderzoek 
conclusies te destilleren die je in de praktijk direct 
kunt toepassen. ‘De kunst is om al die verschillende 
projecten op een zinvolle manier met elkaar te 
verbinden, zodat ze samen een bijdrage kunnen 
leveren aan het oplossen van maatschappelijke 
vraagstukken. Ik hoop dan ook dat onderzoek nu 
niet stopt en dat de onderzoekers aandacht zullen 
blijven besteden aan dat valorisatieaspect.’
Het liefst had Bakker een nog langer lopend 
programma willen zien om harde uitspraken te 
kunnen doen over ontwikkelingspaden van 
jongeren. ‘Je zou ze eigenlijk vijftien of twintig jaar 
willen volgen’, zegt hij. ‘Pas dan kun je iets zeggen 
over verschillen die je ziet in de loop der jaren. 
Langduriger en structureler onderzoek, dus niet 
alleen in losse projecten – dat is wat in dit vak-
gebied hard nodig is. Ook binnen het fundamentele 
onderzoek.’
Programmavoorzitter Wim Meeus is optimistisch. 
‘Ik denk dat de opbrengst behoorlijk groot is. Veel 
projecten hebben nieuwe inzichten opgeleverd, 
en concrete aanbevelingen voor de praktijk’, zegt 
hij. ‘Jeugd en Gezin is nu dan wel afgerond, maar 
het onderzoek van de verschillende Nederlandse 
vakgroepen gaat natuurlijk gewoon door. Dit 
programma heeft daar een impuls aan gegeven.’

TEkST nienke beintema   bEElD harry meiJer

Jongeren, seks en internet
Suzan Doornwaard, Universiteit Utrecht

groepsdruk, pesten, seksualiteit, internet, en de band van kinderen met 
hun ouders. allemaal onderwerpen die de afgelopen vijf jaar onder de 
loep werden genomen in het NWO-onderzoeksprogramma jeugd en 
gezin. dit jaar loopt het programma af. 

De Nederlandse jeugd  
      onder de loep

  

Het dagelijkse leven 
van Carmen van 
Meerkerk, Mochtar 
Korompis en hun twee 
kinderen Nikki (14) en 
Ché (12). Zij hebben 
geen rol gespeeld in 
het onderzoeks-
programma.
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  Jeugd en gezin

Ruzie tussen 
ouders en pubers 
Caspar van Lissa, 
Universiteit Utrecht

Empathie speelt een belangrijke rol in het 

onderhouden van positieve relaties. Hoe 

ontwikkelt empathie zich tijdens de 

adolescentie? En welke rol speelt het bij 

ouder-kindconflicten? Naar dergelijke 

vragen is nog relatief weinig onderzoek 

gedaan, vertelt ontwikkelingspyscholoog 

Caspar van lissa. Voor een belangrijk deel 

van zijn onderzoek gebruikte hij data uit 

de bestaande, langlopende RADAR-studie 

(Research on Adolescent Development 

and Relationships), waarbij 500 gezinnen 

zes jaar lang vragenlijsten en dagboeken 

invulden. Daarnaast bezocht hij 67 gezin-

nen thuis, om hun conflictgedrag te 

filmen.

’Voor het eerst werd duidelijk dat emotio-

nele empathie, dus het meevoelen met 

anderen, al behoorlijk stabiel is in de ado-

lescentie‘, vervolgt Van lissa. ‘En die emo-

tionele empathie voorspelt de ontwikke-

ling van de cognitieve component, dus het 

begrijpen van anderen.’ Daarnaast bleek 

dat verschillen tussen jongeren in de vroe-

ge adolescentie in de loop der jaren alleen 

maar groter worden. Empathische jonge-

ren laten de grootste toename zien wat 

betreft medeleven en begrip, terwijl 

weinig empathische jongeren juist een tij-

delijke afname vertonen. Deze jongeren, 

aldus Van lissa, hebben relatief veel ruzie 

met hun ouders. 

‘Daarnaast hebben we onderzocht welke 

component van empathie de grootste rol 

speelt bij het oplossen van conflicten. Juist 

de cognitieve component, die bij de ado-

lescentie volop in ontwikkeling is, bleek 

het sterkst samen te hangen met het con-

structief oplossen van conflicten.’ 

Een andere belangrijke uitkomst: hoog-

empathische kinderen zijn weliswaar 

beter in het voorkomen of oplossen van 

conflicten, maar áls ze daarin verzeild 

raken, dan hebben ze daar meer onder te 

lijden. Zomaar empathie stimuleren onder 

pubers die thuis ruzie hebben, bijvoor-

beeld door ze er in oefeningen extra over 

te laten nadenken, is dus geen goed idee.

Een op de vier kinderen wordt op school 

weleens gepest. Sommige kinderen heb-

ben er dagelijks mee te maken. ‘Het is 

bekend dat pesten niet simpelweg een 

tweestrijd is tussen dader en slachtoffer’, 

vertelt psychologisch onderzoeker Jeroen 

Pronk, ‘maar dat het een dynamisch 

groepsproces is. Omstanders spelen op 

verschillende manieren een rol in het 

voortduren van pesten. Als we hun rol 

kunnen veranderen, kunnen we het 

groepsproces een positieve draai geven.’

Je hebt naast daders en slachtoffers bij-

voorbeeld helpers en volgers (die de 

dader helpen of aanmoedigen), verdedi-

gers (die het slachtoffer helpen) en bui-

tenstaanders (die alleen toekijken). 

‘Hoewel  buitenstaanders tegen het pes-

ten zijn, proberen ze hun eigen betrok-

kenheid bij het pesten te vermijden’, zegt 

Pronk. ‘Maar juist hierdoor geven ze het 

signaal af aan de pester dat het oké is wat 

hij doet, en aan het slachtoffer dat hij er 

alleen voor staat. Als je die buitenstaan-

ders kunt aansporen tot verdedigen, dan 

kunnen ze samen met verdedigers de 

meerderheid van de klas vormen.’

Pronk toonde aan dat buitenstaanders op 

sociaal, emotioneel en fysiek niveau min-

der sterk of weerbaar zijn dan verdedi-

gers. ‘Ze willen wel iets doen, maar ze 

durven het niet’, zegt Pronk. ‘Dat is 

belangrijk met het oog op interventies. 

Die zijn er al voor slachtoffers, bijvoor-

beeld de Sta Sterk training van de 

Stichting Omgaan met Pesten. Wij hebben 

deze training geschikt gemaakt om ook 

aan buitenstaanders aan te bieden. En dat 

bleek goed te werken. Op basis van mijn 

onderzoek zou ik willen aanraden: train 

slachtoffers en buitenstaanders samen, 

werk bij beide groepen aan hun sociale, 

emotionele en fysieke  weerbaarheid.’

Buitenstaanders kunnen pesten verminderen 
Jeroen Pronk, Vrije Universiteit Amsterdam 
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uitgesproken

‘

‘
‘

ruud vat  
lid Raad van Advies Neele-Vat 
Logistics, bestuurslid Transport en 
Logistiek Nederland en bestuurslid 
Strategisch Platform Logistiek 

‘In de logistiek draait het altijd om 
optimalisering van processen. Of het 
nou gaat om het zo efficiënt mogelijk 
ophalen en af leveren van goederen, 
planningstechnieken, orderpicking of 
andere bewegingen in het magazijn, 
of de communicatie tussen vervoerder 
en verlader. Het mkb is dagelijks 
bezig met overleven, daar is vrijwel 
geen tijd en geld om nieuwe processen 
te ontwikkelen en te testen. Daarvoor 
hebben we de wetenschap nodig. Zie 
bijvoorbeeld Portbase, een prachtig 
communicatiesysteem dat is ontwik-
keld voor de Nederlandse havens. Het 
zou geweldig zijn als wetenschappers 
iets kunnen bedenken wat onze sector 
op een totaal nieuwe manier vooruit 
helpt. Iets waar ik zelf nog geen voor-
stelling van heb.’

in de rubriek Uitgesproken reageren drie experts op een
ambitie of nieuw beleid van NWO. deze keer: hoe denken de 
mkb-vertegenwoordigers in drie topteams van de topsectoren 
over de initiatieven voor samenwerking tussen wetenschap en 
mkb, die in het nieuwe Kennis- en innovatiecontract staan?
teKst malou van hintum  illUstraties nicolette Wever

NWO gaat de samenwerking tussen 

wetenschap, overheid en bedrijfsleven 

verder versterken. Daarvoor is in het 

kennis- en Innovatiecontract voor de 

periode 2016-2017 een bedrag gereser-

veerd van 550 miljoen euro, waarvan 200 

miljoen wordt besteed aan onderzoek 

waaraan ook bedrijven meebetalen. Het 

accent ligt daarbij op thema’s en initiatie-

ven die verbindingen leggen tussen 

onderzoeksgebieden en topsectoren. 

Niet alleen grote bedrijven zijn daarbij in 

beeld, maar ook het midden- en klein-

bedrijf. Welke meerwaarde heeft de 

wetenschap voor het mkb? En wat is er 

nodig om de samenwerking tussen beide 

partijen te verbeteren? 

Meer informatie: www.nwo.nl/pps.

Jeroen van erp  
creatief directeur multidisciplinair 
ontwerpbureau Fabrique, praktijk-
hoogleraar Concept Design TU Delft

‘Om betere en slimmere dingen te kun-
nen maken waarmee we de internatio-
nale concurrentie aankunnen, moeten 
we ons beroep steeds meer kennisge-
dreven uitoefenen. Binnen de creatieve 
industrie wordt vaak vanuit gevoel en 
toepassingsgericht gewerkt. Betere 
kennis en methoden spelen een onder-
geschikte rol; dat moet veranderen. 
Wetenschappers op hun beurt moeten 
relevante onderzoeksvragen leren stel-
len, met een goede balans tussen toege-
past en fundamenteel onderzoek. Het 
mkb is gebaat bij grote publiek-private 
samenwerkingen  waarin we op ver-
schillende snelheden kunnen werken 
en waarvan ook kleine bedrijven kun-
nen profiteren. Eén loket binnen NWO 
zou fijn zijn, zodat we niet meer bij 
allerlei verschillende NWO-onderdelen 
– STW, MaGW, Geesteswetenschappen – 
hoeven aan te kloppen.’

marc hendrikse  
CEO NTS-Group (een bedrijvengroep 
gespecialiseerd in opto-mechatroni-
sche systemen voor internationale 
machinebouwers)

‘In de hightechsector nemen kleinere 
bedrijven steeds meer engineering-
activiteiten over van hun klanten. Ze 
moeten zelf vernieuwende concepten 
en modules ontwikkelen. Daar komt bij 
dat producten steeds complexer worden 
– zie bijvoorbeeld de ontwikkeling die 
de iPhone heeft doorgemaakt – en dat 
de omloopsnelheid almaar toeneemt. 
Dat kunnen mkb-bedrijven in hun een-
tje niet aan, en daarom werken ook zij 
met aio’s. Hun wetenschappelijke bij-
drage is belangrijk, maar veel mkb-
bedrijven zouden liever concretere pro-
jecten hebben met een kortere looptijd 
dan vier jaar. De TU’s kennen inmid-
dels PdEng, post-master Professional 
Doctorate in Engineering-programma’s 
van twee jaar. Grotere bedrijven zetten 
al PdEng’s in. Voor kleinere bedrijven 
liggen daar ook kansen.’

Meer wetenschap 
in het mkb? 

Een op de 

vier kinderen 

wordt op 

school weleens 

gepest
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nationale Wetenschapsagenda

U bent als lid van de stuurgroep van de 
NWA nauw betrokken geweest bij het 
opstellen van de Wetenschapsagenda. 
Wat vindt u van het eindresultaat?
‘De NWA is een geïnspireerd product 
als resultaat van een inspirerend 
proces. Het is een Agenda die thema’s 
en vragen identificeert, die inter-
disciplinaire verbindingen legt en 
sectordoorsnijdend is, en die de weten-
schap een heel centrale rol geeft in het 
adresseren van de uitdagingen en 
vraagstukken van de toekomst. We zijn 
ook heel blij met de samenwerking 
binnen de kenniscoalitie, die gebaseerd 
is op een gedeelde visie op het belang 

van wetenschap voor de samenleving. 
Ook het proces van het opstellen van 
de Agenda zelf heeft geleid tot meer 
samenwerking en draagvlak.’

Wat betekent de Wetenschapsagenda 
voor NWO?
‘De Agenda bestaat uit 140 overkoepe-
lende vragen waartussen routes zijn 
aangelegd die wetenschappers uit 
verschillende disciplines met elkaar en 
met partijen buiten de wetenschap 
verbinden. Neem een thema als duur-
zame voedselproductie. Dat verbindt 
universiteiten, onderzoeksinstituten en 
bedrijven die daar belang bij hebben, 
zoals Unilever. Zulke wetenschappelijke 
en inhoudelijke verbindingen zijn nu 
veel duidelijker dan voorheen, en dat 
gaat doorwerken in onze strategie en in 
de manier waarop onderzoekers finan-
ciering van NWO kunnen aanvragen.’

Zijn de NWO-onderzoeksinstituten en 
het Zwaartekrachtprogramma wel 
duidelijk gebonden aan de NWA?
‘Voor de onderzoeksinstituten en het 
Zwaartekrachtprogramma is de NWA 
mede-richtinggevend. Voor de institu-
ten geldt dat ze van NWO geen 
vingerwijzingen krijgen. Ze zullen de 
komende maanden zelf aangeven hoe ze 
de Wetenschapsagenda gaan implemen-
teren. Het creatieve proces gebeurt 
daar, en daar heb ik alle vertrouwen in. 
NWO heeft wel een specifieke positie 
in het voorbereiden van de rol voor de 
Permanente Commissie voor 
Grootschalige Wetenschappelijke 
Infrastructuur. Daar houden we de 
Agenda naast. Het zou merkwaardig 
zijn als er straks een infrastructuur-
voorstel van tientallen miljoenen ligt 
dat geen relatie met de NWA heeft. 
Welke infrastructuur je nodig hebt, 
hangt immers af van welk onderzoek 
je gaat doen.’ 

Komen er op termijn extra middelen 
voor de NWA?
‘We beginnen met de implementatie 
van de NWA met alle creativiteit die je 
daarvoor nodig hebt, maar we hopen 
wel dat die Agenda zo’n overtuigende 
investeringsagenda oplevert dat we 
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Het budget voor 
wetenschap moet 
ten minste een half 
miljard omhoog
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voor een volgende regeerperiode extra 
middelen tegemoet mogen zien. Die 
hoop spreken we heel duidelijk uit. Wil 
je de ambities van de NWA waar 
kunnen maken, dan moet het budget 
voor wetenschap in Nederland met ten 
minste een half miljard worden ver-
hoogd. Het huidige kabinet heeft daar 
niet met applaus op gereageerd, maar 
ook niet volstrekt afwijzend.’ 

Bent u niet bang dat het kabinet de 
NWA als een financieel sturingsinstru-
ment gaat gebruiken om een bepaalde 
inhoudelijke koers af te dwingen?
‘De stuurgroep staat er garant voor 
dat het kabinet de NWA niet gaat 
gebruiken als een dictaat aan de weten-
schap. De NWA is níét een agenda die 
selecteert welk onderzoek we in Neder-
land wel of niet gaan doen. 
Strategische kaders kun je top-down 
vaststellen, maar inhoudelijk moet de 
wetenschap bottom-up worden gevoed. 
Dat geldt óók voor de routes. Er zijn nu 
zestien voorbeeldroutes geformuleerd. 
De zestien vormen een begin, waaraan 
nieuwe belangrijke routes zullen worden 
toegevoegd. De kenniscoalitie zal de 
verdere uitwerking van deze zestien 
routes zelf ter hand nemen, samen met 
onderzoekers, maatschappelijke orga-
nisaties en het bedrijfsleven. Daar zijn 
we heel stellig over.’

       NWO en de 
Nationale   
       Wetenschapsagenda

Kunt u dat laatste toelichten?
‘De beoordelingsprocedure zelf zal niet 
veranderen. Maar de NWA zal wel een 
rol spelen bij de ontwikkeling van een 
deel van onze nieuwe programma’s en 
calls for proposals. Onderzoeksaanvra-
gen zullen vervolgens binnen die 
thematische kaders moeten passen. 

Wat zullen onderzoekers daarvan 
vinden, denkt u?
‘Wetenschappers laten zich graag 
inspireren door grote uitdagingen. 
Het zal hen aanspreken om via de 
Wetenschapsagenda aan zulke grote 
uitdagingen te werken. Maar ze hebben 
er weinig behoefte aan hun vrijheid te 
laten beperken. Sommige wetenschap-
pers zullen als eerste reactie hebben 
“nu moet ik weer door een hoepeltje 
springen”. Maar die vrees is niet 
terecht: De NWA biedt ook inspiratie 

voor nieuwsgierigheidsgedreven onder-
zoek. En ook het vrije onderzoek dat 
buiten de NWA valt, blijven we gewoon 
financieren.’ 

U denkt niet dat het vrije onderzoek in 
de knel komt?
‘De kenniscoalitie zegt unaniem dat het 
vrije onderzoek moet blijven. Niemand 
weet vandaag welk onderzoek morgen 
belangrijk is, daarom heb je altijd vrij 
onderzoek nodig. Het kabinet heeft ons 
gevraagd om nog eens goed naar de 
Vernieuwingsimpuls (VI) te kijken. De 
komende maanden gaan we óf uitleggen 
dat de VI onaangeroerd blijft – wat de 
voorkeur van ons allemaal heeft – óf we 
kijken hoe de huidige VI toch een rol 
kan spelen in het kader van de NWA. 
Die verbinding is er nu overigens in 
zekere zin ook al: ik schat dat ongeveer 
60 procent van het huidige VI-onder-
zoek gerelateerd kan worden aan een 
NWA-thema. Dat zal het kabinet niet 
meteen tevreden stellen, maar er is 
eenvoudig een parallel te trekken met 
het topsectorenbeleid. Destijds was er 
ook discussie over de Vernieuwings-
impuls, en je ziet nu dat die én top-
sectorrelevant is én geweldig creatieve 
voorstellen oplevert, juist omdat 
onderzoekers worden vrijgelaten.’ 

eind november werd de Nationale Wetenschapsagenda (NWa) gepresenteerd aan de 
bewindspersonen van Onderwijs, cultuur en Wetenschap en de minister van economische 
Zaken. bijna twaalfduizend ingediende vragen zijn teruggebracht tot 140 overkoepelende, 
interdisciplinaire vragen die samen het fundament van de NWa vormen. NWO-voorzitter 
jos engelen licht toe wat de wetenschapsagenda betekent voor het beleid van NWO. 
teKst malou van hintum  beeld harry meiJer

De NWA werd eind november aan
het publiek gepresenteerd tijdens het
Eureka! Festival in de Westergasfabriek
in Amsterdam. Op het festival kwam een 
deel van de 12.000 ingediende vragen 
tot leven in de vorm van live experimen-
ten, proeven, mini-colleges, debatten 
en films.
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beleid

in oktober ondertekende NWO het nieuwe Kennis- en innovatiecontract 
voor de topsectoren. Op www.nwo.nl/topsectoren is het volledige 
werkprogramma te vinden dat uit dit contract voortvloeit. per topsector 
wordt beschreven welke bijdrage NWO gaat leveren. de totale investe-
ring van NWO aan de topsectoren voor deze periode is 550 miljoen euro, 
bedoeld voor hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek.

NWO-nieuws   internationaal
NWO stapt over
op nieuw aanvraag-
systeem ISAAC
Het NWO-bureau in Den Haag en NWO-

onderdelen FOM, STW en Regieorgaan 

Praktijkgericht Onderzoek SIA werken sinds 

eind november met een nieuw systeem 

voor het indienen en beheren van financie-

ringsaanvragen en lopende onderzoekspro-

jecten. Het nieuwe systeem, dat de naam 

ISAAC draagt, stelt aanvragers onder ande-

re in staat om te volgen waar in het beoor-

delingsproces hun onderzoeksvoorstel zich 

bevindt. Wetenschappers die al werken met 

NWO-financiering kunnen het systeem 

gebruiken om rapportages en publicaties 

bij NWO in te dienen. kijk voor meer 

informatie op www.isaac.nwo.nl.

Dekker opent 
duurzame nieuwbouw 
DIFFER
Afgelopen november opende staats-

secretaris Sander Dekker (OCW) samen met 

Ellen Williams (directeur van de Amerikaan-

se overheidsinstantie voor energieonderzoek 

ARPA-E) het nieuwe laboratorium van 

energie-onderzoeksinstituut DIFFER, onder-

deel van NWO. DIFFER doet onderzoek naar 

het omzetten van duurzame stroom in 

schone brandstof en naar de opwekking van 

energie uit kernfusie.

De nieuwe locatie van DIFFER op het TU/e 

Science Park in Eindhoven biedt mogelijk-

heden voor uitbreiding van het onderzoeks-

instituut met nieuwe onderzoeksgroepen en 

faciliteiten. Zo wordt er een supergelei-

dende magneet toegevoegd aan DIFFER's 

faciliteit Magnum-PSI. De installatie is de 

enige opstelling ter wereld waarmee 

de extreme condities bij de wanden van 

kernfusiereactoren kunnen worden 

opgewekt.

Passend bij de onderzoeksdoelstelling is het 

nieuwe onderkomen van DIFFER officieel 

het duurzaamste laboratorium van Neder-

land geworden. De duurzaamheid komt tot 

uiting in de vormgeving van lichtinval, een 

efficiënte energiehuishouding, gebruik van 

duurzame materialen, aandacht voor de 

omliggende natuur en zonnepanelen op 

het dak.

Op nwo.nl

Nieuwe investering 
in Netherlands 
eScience Center 
NWO en SURF, de ICT-samenwerkings-

organisatie van het hoger onderwijs en 

onderzoek, hebben hun investering in het 

Netherlands eScience Center (NleSC) 

afgelopen oktober met vijf jaar verlengd. 

NleSC is het nationale expertisecentrum 

voor het gebruik van big data in weten-

schappelijk onderzoek. Het centrum is 

onderdeel van de langetermijnstrategie 

op het gebied van big data van zowel 

SURF als NWO.

De vernieuwde samenwerking verzekert 

NleSC van een basisfinanciering van 5,4 

miljoen euro per jaar. Het grootste deel 

hiervan zal worden toegekend aan samen-

werkingsprojecten in de Nederlandse 

wetenschap. NleSC heeft in de afgelopen 

vier jaar ruim vijftig bigdata-projecten 

opgestart. Die richten zich op veel verschil-

lende onderzoeksgebieden, van levenswe-

tenschappen en geesteswetenschappen tot 

aan natuurkunde. NleSC beschikt daar-

naast over een team experts dat onderzoe-

kers van buiten het centrum adviseert over 

de bigdata-vraagstukken waar zij in hun 

onderzoek tegenaan lopen.  
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Eppo Bruins verruilt
STW voor Kamer
Eppo bruins heeft begin december zijn 

functie neergelegd als directeur van STW. 

Hij verruilt zijn functie voor een zetel in 

de Tweede kamerfractie van de Christen-

Unie. bruins was sinds 2008 directeur 

van STW. 

Cor de boer is benoemd tot interimdirec-

teur van STW. De geochemicus en geo-

fysicus werkt sinds 2000 bij STW en was 

een van de bedenkers van het thema-

tische financierings-

programma Perspectief, 

waarin wetenschap-

pers en bedrijven 

worden uitgedaagd 

om economische en 

maatschappelijke 

vraagstukken geza-

menlijk op te lossen.

Met het experiment Magnum-PSI 
onderzoekt DIFFER wandmaterialen 
voor kernfusiereactoren. 

Bigdata-experts van NLeSc werken 
onder meer aan een onderzoek naar 
mensenmassa op het reusachtige 
hindoefestival Kumbh Mela.  

Eppo Bruins
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  talent

Nadine akkerman is altijd op zoek naar stemmen 
die nog nooit gehoord zijn. en passant kraakt 
de letterkundige van de Universiteit leiden 
geheime codes en ontmaskert ze spionnen. met 
het nieuwe onderzoeksproject signed, sealed & 
Undelivered kan ze haar hart ophalen.
teKst marJolein overmeer  fOtO kick smeets

Briefgeheimen 
uit de 17e eeuw

  nadine akkerman  

In het Haagse Museum voor Communicatie staat een kist met 
2600 onbezorgde brieven uit de zeventiende eeuw. Het is het 
middelpunt van het onderzoeksproject van Nadine Akkerman, 
dat binnenkort start met financiering uit het programma Alfa 
Meerwaarde, dat publiek-private samenwerking in de geestes-
wetenschappen stimuleert. ‘Zeshonderd brieven zijn nog 
verzegeld. Dat is heel bijzonder. Ik heb veel archieven van binnen 
gezien, ik ben een echte archieftijger, maar de brieven die ik 
onderzocht waren altijd al geopend.’ 

Voor Akkerman en haar onderzoeksteam draait het niet om de 
inhoud van de brieven in het onderzoeksproject. Ze is de eerste 
die gaat kijken naar de manier waarop brieven werden gevouwen 
en zo werden versleuteld. ‘Het gaat ons vooral om die document-
beveiliging, daar zit nu het echte geheim. De envelop bestond nog 
niet en afzenders beveiligden hun brieven door ze op een speci-
fieke manier te vouwen. De ontvanger kon direct zien of de brief 
tussentijds was onderschept en geopend. En dus was gelezen.’

Het is niet de eerste keer dat Akkerman met beveiligde documen-
ten werkt. Haar nieuwe project borduurt voort op haar eerdere 
studies, waarvoor ze eveneens NWO-financiering ontving. Zo 
onderzocht ze brieven uit de kringen van Elizabeth Stuart en 
kraakte ze de geheime cijfercodes die de elite gebruikte. ‘In de 
brieven stond vooral geroddel, geen politieke geheimen. Latijn als 
elitetaal was uit de mode geraakt en het schrijven in cijfercodes 
bleek een manier om zich te onderscheiden van het gewone volk.'

Met haar Veni-beurs uit 2010 keek Akkerman naar correspondentie 
in oorlogstijd in 17e-eeuws Engeland. Zij legde een netwerk van 
wel zestig Engelse spionnes bloot. Ze bleken ongestoord geheime 
boodschappen over te kunnen brengen. ‘Vrouwen werden niet 
geacht over politiek na te denken, laat staan te spioneren. Ze 
zetten opzettelijk hun gender in: mannelijke spionnen werden 
gevierendeeld maar vrouwen mochten na een kort gesprekje weer 
gaan. Zulke domme gansjes konden gewoonweg geen spionnen zijn.’
Een postmeesteres in Brussel onderschepte aan de lopende band 
geheime informatie. ‘Ze kraakte de codes, kopieerde de inhoud en 
stuurde de brieven weer door, zonder dat het iemand opviel. Door 
het nieuwe onderzoeksproject hoop ik erachter te komen hoe zij de 
documentbeveiliging wist te vervalsen.’



eEr veranderen maar enkele woorden in 
de NWO Regeling Subsidies. ‘Zo snel 
mogelijk toegankelijk’ wordt vervangen 
door ‘op het moment van publicatie 
direct Open Access’. Artikelen vrij toe-
gankelijk maken was dus al verplicht. 
Dat werd echter door onderzoekers niet 
als zodanig ervaren omdat ‘zo snel 
mogelijk’ een rekbaar begrip is. Met de 
nieuwe formulering is er geen discussie 
meer mogelijk over het moment waarop 
publicaties die voortkomen uit NWO-
projecten voor iedereen toegankelijk 
moeten zijn. 

De aangescherpte voorwaarden gelden 
voor alle calls for proposals die na 1 
december 2015 zijn opengesteld. Voor 
publicaties die voortkomen uit onder-
zoek dat nog onder de oude subsidie-
regeling valt, verandert er niets.
Hoewel NWO de voorkeur geeft aan 
Gold Open Access, oftewel volledig 
Open Access-publiceren  (zie ook het 
kader), kunnen onderzoekers ook via 
andere vormen van Open Access aan de 
aangescherpte voorwaarden voldoen. 
Als een uitgever een embargo legt op de 
uitgeversversie van een artikel, volstaat 
het om als onderzoeker een post-

open access

review- of eventueel een pre-review-
versie van het artikel te plaatsen in een 
openbare (universitaire) database, 
oftewel een repository.

Er zijn tijdschriften die geen enkele 
vorm van deponering in een repository 
toestaan of die embargo’s hanteren, bij-
voorbeeld in de medische wetenschap-
pen. Zo kunnen onderzoekers die in 
het medische toptijdschrift Cell willen 
publiceren momenteel niet aan de 
nieuwe voorwaarden voldoen. Bij de 
toptijdschriften Nature en Science 
ondervinden onderzoekers overigens 
geen problemen. Zij voldoen met het 
direct deponeren van een pre-review-
versie van hun artikel in een repository 
aan de nieuwe NWO-voorwaarden. 

Waarom scherpt NWO haar Open 
Access-beleid aan?
NWO vindt het niet meer van deze tijd 
dat met publiek geld betaalde kennis 
achter ‘betaalmuren’ verdwijnt. 
Betaalmuren vertragen de voortgang 
van de wetenschap, doordat actuele 
publicaties niet direct openbaar toegan-
kelijk zijn. Deze overtuiging sluit aan 
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zetten de publicatiebelemmeringen 
weg te nemen.
Vanaf 1 januari 2018 zal NWO de aange-
scherpte voorwaarden gaan handhaven. 
In uiterste gevallen van niet-naleving 
kan NWO een deel van de verleende 
financiering intrekken. In de periode 
tussen nu en 2018 moeten onderzoekers 
overigens al goed kunnen motiveren 
waarom ze niet aan de nieuwe Open 
Access-voorwaarden voldoen. 

Op welke manieren kunnen onder-
zoekers voldoen aan de nieuwe 
subsidievoorwaarden?
In verreweg de meeste wetenschappe-
lijke tijdschriften kunnen onderzoekers 
die NWO-financiering ontvangen 
gewoon blijven publiceren, als het tijd-
schrift maar minimaal toestaat dat 
pre-reviewversies op moment van 
publicatie openbaar gemaakt worden. 
Er bestaan al diverse kwalitatief 
hoogwaardige Gold Open Access-
tijdschriften en veel traditionele 
tijdschriften bieden de mogelijkheid 
van Green Open Access, wat betekent 
dat ze auteurs toestaan op moment van 
publicatie zelf een pre-reviewversie 
van hun artikel openbaar toegankelijk 
te maken via een repository.
Bij sommige traditionele abonneetijd-
schriften moet de auteur betalen om 
het artikel openbaar toegankelijk te 
maken (Hybrid Open Access). NWO is 
hier geen voorstander van, omdat hier-
mee dubbel wordt betaald en omdat 

dergelijke constructies het huidige 
abonneemodel in stand houden. Toch 
voldoen onderzoekers ook via Hybrid 
Open Access aan de aangescherpte 
voorwaarden. 
Nederlandse universiteiten hebben 
overigens met een aantal grote uitge-
vers, waaronder Springer, Wiley en 
SAGE, deals gesloten waardoor onder-
zoekers die verbonden zijn aan een 
Nederlandse universiteit bij deze uitge-
vers gebruik kunnen maken van een 
Open Access-optie zonder daarvoor te 
betalen. 

Voor onderzoeksresultaten die gepu-
bliceerd worden in boeken of bundels 
gelden dezelfde voorwaarden als voor 
artikelen. Er zijn inmiddels Open 
Access-platforms (zoals OAPEN) 
waar boeken Open Access worden 
aangeboden. 

 << 

maak artikelen, boeken en bundels op het moment van publicatie direct vrij toegankelijk. 
dat vraagt NWO sinds 1 december 2015 van onderzoekers die aan een nieuw project beginnen. 
tot 1 januari 2018 zijn er uitzonderingen mogelijk voor publicaties die niet aan de nieuwe 
voorwaarden voldoen. daarna niet meer. TEkST martine segers   IllUSTRATIES rhonald blommestiJn

Bij Nature en 
Science ondervin-
den onderzoekers 
geen problemen 

er zijn verschillende vormen van Open access:

  van gold Open access is sprake wanneer onderzoekers publiceren 

in een volledig Open access-tijdschrift, boek of bundel. deze publica-

ties zijn vrij en zonder betaling toegankelijk. NWO geeft de voorkeur 

aan deze vorm van Open access en stelt hier via een stimulerings-

fonds dan ook financiering voor beschikbaar.

  bij green Open access is een eindversie van een artikel, boek of 

bundel tegen betaling beschikbaar, maar verschijnt het tegelijkertijd 

in een openbare (universitaire) database of repository. dit kan de ver-

sie van de tekst zijn zoals die uiteindelijk door de uitgever is gepubli-

ceerd of een eerdere versie: een post-review of een pre-reviewversie. 

de directory of Open access repositories (www.opendoar.org) biedt 

een uitgebreid overzicht van duurzame repositories.

  hybride Open access-tijdschriften zijn abonneetijdschriften waarbij 

individuele artikelen tegen extra betaling voor lezers vrij beschikbaar 

worden gemaakt. 

een compleet overzicht van Open access-mogelijkheden per tijdschrift 

is te vinden in de sherpa/romeO-database: www.sherpa.ac.uk/romeo.

De gouden, groene en hybride weg 
naar Open Access

Op weg naar volledige     
Open Access

bij het kabinetsbeleid. Staatssecretaris 
Sander Dekker (OCW) heeft ambitieuze 
doelen gesteld: het streven is dat in 
2018 60 procent van publiek gefinan-
cierde publicaties Open Access is, stij-
gend naar 100 procent in 2024. NWO 
wil met haar nieuwe beleid een f linke 
stap vooruit maken, zonder daarbij de 
belangen van de onderzoekers uit het 
oog te verliezen. 

Waarom gaat NWO de aangepaste 
subsidievoorwaarden niet meteen 
strikt toepassen?
Onderzoekers mogen niet klem komen 
te zitten tussen de voorwaarden van 
hun financiers en de uitgevers via wie 
ze hun werk willen publiceren. NWO 
gaat de komende tijd in gesprek met 
onderzoekers voor wie het nieuwe 
beleid problemen oplevert. Hierbij wil 
NWO zo snel mogelijk een lijst maken 
met tijdschriften die belangrijk zijn 
voor Nederlandse onderzoekers en die 
een strikt embargobeleid voeren. NWO 
wil meedenken over mogelijkheden om 
in andere tijdschriften te publiceren en 
met de betreffende uitgevers in gesprek 
gaan, bij voorkeur samen met andere 
onderzoeksfinanciers, om hen aan te 

NWO wil Gold Open Access extra 
stimuleren voor artikelen, bundels en 
boeken. NWO-onderzoekers kunnen 
daarom een vergoeding van de publica-
tiekosten aanvragen als ze voor Gold 
Open Access kiezen. Het maximum-
bedrag hiervoor per project gaat 
omhoog van 5000 naar 6000 euro.

Waarom kiest NWO voor de verplich-
ting een pre-review-artikel openbaar 
te maken indien de uitgever embargo’s 
hanteert, terwijl daar mogelijk nog 
fouten in staan?
NWO erkent dat dit niet de ideale vorm 
van Open Access is. Toch verkiest 
NWO directe openbaarheid van een 
pre-review-versie boven uitgestelde 
openbaarheid van een eindversie. 
Tegelijkertijd vraagt NWO onderzoe-
kers de mogelijkheid van publiceren in 
een Open Access-tijdschrift (of in een 
tijdschrift dat deponering van een 
eindversie in een repository toestaat) 
goed te bekijken voordat ze de tijd-
schriftkeuze maken. Indien een onder-
zoeker toch kiest voor een tijdschrift 
dat slechts deponering van pre-review-
versies toestaat, adviseert NWO om 
duidelijk bij het artikel te vermelden 
dat het om een pre-reviewversie gaat. 
Geïnteresseerden kunnen dan zelf con-
tact opnemen met de auteur voor de 
gepubliceerde versie van het artikel.

Meer informatie: www.nwo.nl/
openaccess.

1 3 december 2015
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  in beeld in beeld

1 5 december 2015

Oplichtende 
      wormen 

C. elegans mag een klein diertje zijn, juist 
daarom wordt hij vaak gebruikt als model-
systeem om complexe celdelingsprocessen bij de 
mens te onderzoeken. Hoe vaak elke cel moet 
delen om van een eencellig embryo uit te groeien 
tot een volwassen organisme is precies bekend. 
Het groeiproces, en eventuele afwijkingen in cel-
groei, zijn goed onder een microscoop te volgen. 

Met financiering uit het Open programma van 
NWO Aard- en Levenswetenschappen onder-
zochten hoogleraar Ontwikkelingsbiologie 
Sander van den Heuvel en promovendus Suzan 
Ruijtenberg welke genen een rol spelen wanneer 
celgroei uit de hand loopt, en wildgroei of 
kanker ontstaat. Dat deden ze door de genen die 
de celgroei in de C. elegans onder controle 
houden, zo te saboteren dat ze konden worden 
aan- en uitgezet. De foto’s laten verschillende 
wormen zien waarin deze techniek is toegepast. 
Suzan Ruijtenberg legt uit: ‘De gemanipuleerde 
cellen lichten groen op, terwijl andere cellen 
rood blijven. Op foto A zijn spiercellen van een 
C. elegans te zien met daarin roodgekleurde 
eiwitkabels, die zorgen voor de trekkracht van 
de spieren. De gemanipuleerde spiercellen 

zijn groen. Blauw zijn hier de celkernen van 
omliggende zenuwcellen, die de spiercellen 
aansturen.’ 

De techniek bleek te werken met verschillende 
bekende celdelingsremmers. Door die uit te 
schakelen gingen de cellen ongeremd delen. Een 
verrassing kwam aan het licht toen de onderzoe-
kers het eiwitcomplex SWI/SNF uitschakelden. 
Deze eiwitten, die ook de functie hebben om 
strak opgerold DNA losser maken, stonden niet 
bekend als celdelingsremmer. Na uitschakeling 
sloeg de celdeling in de worm echter volledig op 
hol. Op foto B, van een opengesneden wormpje, 
stromen de groen gemarkeerde, ongecontro-
leerd delende tumorcellen naar buiten. SWI/
SNF is ook bij veel menselijke kankerpatiënten 
defect. In het wormpje werd duidelijk dat 
dit gen een sterke onderdrukker van 
ongeremde celdeling kan zijn. 

het Caenorhabditis elegans-wormpje 
op deze foto’s is slechts een millimeter 
groot. Onderzoekers van de Universiteit 
Utrecht hebben het kleine diertje 
gebruikt om een techniek te ontwikkelen 
waarmee ze in cellen specifieke genen 
aan en uit kunnen zetten. Zo ontdek-
ten ze een eiwit dat een belangrijke rol 
speelt bij het ontstaan van kanker. 
beeld  universiteit utrecht

A

b
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sionals op Hogeschool Windesheim en 
doet onderzoek naar ouderen die hun 
leven als ‘voltooid’ beschouwen. Ze 
hield diepte-interviews met 25 
ouderen. ‘Ik kan mijn studenten nu 
levensechte dilemma’s voorschotelen’, 
zegt ze. ‘Maar belangrijker nog is dat ik 
als persoon en dus ook als docent 
gegroeid ben. De onderzoekende 
houding die voor mijn promotie nodig 
is, hoop ik ook uit te stralen voor de 

studenten en leerlingen profiteren ervan als 
hun docent een promotieonderzoek doet. maar 
die docenten kunnen wel een steuntje in de rug 
gebruiken, zo blijkt tijdens de eerste inspiratie-
dag van de promotiebeurs voor leraren. 
TEkST mariette huisJes  bEElD sascha schalkWiJk 

Twee bergen tegelijk 
beklimmen

promotiebeurs voor leraren

h
 << 

Het begon met een vraag in 5 havo, 
voor geschiedenisdocent Bart Schmitz. 
Een leerling aan het Leidse Bonaven-
turacollege vroeg iets over het Neder-
landse koloniale verleden waarop 
Schmitz niet direct een antwoord had, 
en dit ook niet kon vinden in de leer-
boeken. Van het een kwam het ander en 
nu doet de leraar een promotieonder-
zoek naar het personeelsbeleid in 
Nederlands-Indische bedrijven voor en 
na de Tweede Wereldoorlog. Schmitz 
doet dat met financiering uit het pro-
gramma Promotiebeurs voor leraren, 
dat NWO uitvoert in opdracht van het 
ministerie van OCW. 

In september 2015 kwam een 
groot deel van de laureaten van het 
programma voor de eerste maal bij 
elkaar voor een zogenoemde inspiratie-
dag. Doel van de dag: kennis maken, 
ervaringen uitwisselen en zorgen voor 
onderlinge verbondenheid. Want 
promoverende leraren staan voor een 
pittige uitdaging. Waar andere 
promovendi zich vier jaar volledig in 

hun onderwerp kunnen onderdom-
pelen, moeten zij zich én aan hun 
onderzoeksplanning houden, lesgeven 
én leerlingen, hun ouders en collega’s 
tevreden houden in de dagelijkse 
hectiek van een school. Bovendien 
hebben ze minder tijd: ze worden vijf 
jaar voor maximaal twee dagen per 
week vrijgesteld. 

groeien als docent
OCW nam het initiatief voor het 
programma vanuit de overtuiging dat 
promoverende of gepromoveerde 
leraren beter onderwijs geven. Wat 
Bart Schmitz betreft klopt dat. ‘Vroeger 
hield ik als docent meer vast aan het 
leerboek. Sinds ik onderzoek doe ben 
ik me meer bewust van de grote 
verbanden, waardoor ik losser met de 
stof om kan gaan. De leerlingen zijn 
meer geboeid en letten beter op.’
Ook de studenten van Els van Wijn-
gaarden zijn beter af nu hun docent 
lesgeven en onderzoek  combineert, 
daarvan is ze overtuigd. De ethicus 
geeft les aan toekomstige zorgprofes-

klas.’ Als het haar lukt om studenten 
zo’n kritische, nieuwsgierige houding 
mee te geven in hun professionele leven 
is Van Wijngaarden tevreden. ‘Dan 
mogen ze van mij hun lessen plicht-
ethiek desnoods vergeten.’ De zorg is 
tegenwoordig steeds meer gericht op 
snel resultaat, licht ze toe. ‘Daar is op 
zich niets mis mee, maar patiënten 
hebben vaak een complexe problema-
tiek. Zorgprofessionals moeten zich 
met oprechte nieuwsgierigheid kunnen  
afvragen wat er nu echt aan de hand is.’

balans in dubbelrol
Leerlingen of studenten van docent-
onderzoekers zijn dus beter af, daar 
geven de docenten op deze inspiratie-
dag de minister gelijk in. En het maakt 
dan niet eens uit of ze voor hun promo-
tie onderzoek doen naar een didactisch 
onderwerp – zoals ‘feedback in de klas’, 
‘taalstimulatie’ of ‘leesbewegingen bij 
braille’ – of zich laten drijven door hun 
nieuwsgierigheid en zich storten op de 
vraag hoe de Romeinen aankeken tegen 
de Germanen of hoe een bepaalde 
moleculaire structuur in elkaar steekt. 
Het onderzoeken zelf maakt dat ze hun 
leerlingen meer te bieden hebben. Maar 
hoe gaat het met de docent-promovendi 
zelf? Zwoegen ze echt twee bergen 
tegelijk op, zoals beleidsmaker van 
OCW Ron Minnee de aanwezigen vol 
ontzag voorhoudt? Of rommelen ze 
lekker vier jaar wat aan, zoals gast-
spreker en wetenschapspopularisator 
Bas Haring het met een knipoog noemt, 
in zijn pleidooi voor het ‘onternstigen’ 
van promotieonderzoek?
Veel hangt af van de omgeving, zo 

blijkt tijdens de workshop ‘Hoe vind ik 
de balans in mijn dubbelrol’. Sommige 
leraren krijgen het zwaar voor hun 
kiezen. Komen ze op school na een paar 
dagen doorbuffelen aan hun proef-
schrift, worden ze door collega’s 
begroet met een spottend ‘Hé, vakantie-

ganger!’ Of de leidinggevende zet ze 
onder druk om toch naar vergaderin-
gen te komen, ook op de dagen dat ze 
eigenlijk uitgeroosterd zijn voor hun 
onderzoek. En er is jaloezie. Collega’s 
zeggen het nog net niet hardop, maar je 
hoort het ze denken: ‘Ik moet de rot-

‘ De onderzoekende 
houding die voor 
mijn promotie 
nodig is, hoop ik 
ook uit te stralen 
voor de klas’

klusjes opknappen en jij mag lekker 
buiten spelen.’ Stel grenzen en houd je 
daaraan, is het advies in de workshop. 
Verzamel een kleine club medestanders 
om je heen en betrek je leerlingen en 
collega’s bij je onderzoek. Steek je licht 
op bij vak-genoten op internationale 
conferenties. En als er echt iets af 
moet, trek je terug op een eiland, liefst 
letterlijk.

betrokken collega's
Dat niet elke docent-promovendus 
strijd hoeft te leveren laten Hanneke 
van Doornik-Beemer en haar co-promo-
tor Anouke Bakx zien, beiden werkzaam 
bij Fontys Hogeschool. Van Doornik-
Beemer geeft wiskunde- en reken-
didactiek aan toekomstige basisschool-
docenten. Als onderzoeker werkt ze aan 
een methode waarmee pabostudenten 
met een videocamera meer uit hun 
stage kunnen halen. Bakx is lector 
Leren en Innoveren. Ze is verantwoor-
delijk voor onderzoeksbeleid, geeft les 
over onderzoek en begeleidt daarnaast 
vijf docent-promovendi. Voor haarzelf 
intellectueel stimulerend omdat ze zo 
contact houdt met de frontiers of 
knowledge. Maar ook voor de school is 
het volgens haar van groot belang. 
Onderzoek zoals dat van Bakx levert de 
school direct praktische inzichten 
op om het onderwijs te verbeteren. 
Bovendien haalt de opleiding met elke 
promoverende docent ook een interes-
sant netwerk in huis. Daar kunnen de 
studenten dan weer hun voordeel mee 
doen. Promovendus Van Doornik-
Beemer heeft dan ook niet het gevoel 
dat ze er alleen voor staat. Integendeel: 
ze voelt zich gesteund door directie 
en management maar ook door haar 
collega’s, die het regelmatig hebben 
over ‘ons onderzoek’.

de promotiebeurs voor leraren is een initiatief van het ministerie van 

OcW. met het programma wil OcW het aantal gepromoveerde leraren 

in het basis- tot en met hoger onderwijs verhogen, om zo bij te dragen 

aan de kwaliteit van het onderwijs en aan een sterkere band tussen 

scholen en universiteiten. het onderwerp van het promotieonderzoek 

is volledig vrij; elk onderzoeksonderwerp komt in aanmerking. sinds de 

start van het programma in 2011 hebben bijna 200 leraren een beurs 

ontvangen. Zij worden voor hun promotieonderzoek vijf jaar voor twee 

dagen in de week vrijgesteld van het geven van onderwijs. in 2016 zijn 

er weer twee rondes waarin aanvragen kunnen worden ingediend. de 

eerste ronde eindigt op dinsdag 12 januari. meer informatie staat op 

www.nwo.nl/pvl. 

Promotiebeurs voor leraren
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Sessie over het combineren van 
onderzoek en lesgeven. 
Rechts gastspreker Bas Haring.
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de voorbereidingen zijn in volle gang: NWO is in transitie naar 
een nieuwe structuur, met vier ‘domeinen’ in plaats van negen 
‘gebieden’ en een eigen tak voor de NWO-instituten. vijftien 
werkgroepen schrijven in hoog tempo mee aan het ontwerp van 
een verbeterde  onderzoeksorganisatie, die volgens plan op 
1 januari 2017 van start zal gaan. TEkST peter vermiJ  beeld petra klerkx

transitie nWo

dDe veranderingen vloeien onder andere voort uit de 
Wetenschapsvisie die eind 2014 door OCW werd 
gepresenteerd. Daarin werd een NWO geschetst dat 
minder verkokerd was en meer gericht op interactie 
tussen wetenschap en maatschappij. 
In opdracht van een speciaal ingestelde stuurgroep, 
met daarin het algemeen bestuur van NWO, enkele 
voorzitters van gebieden en instituten en de alge-
meen directeur, schreef een ‘Programmabureau 
Transitie’ deze zomer een stevig plan van aanpak, 
dat afgelopen oktober werd vastgesteld. Het plan, 
beschikbaar op de website van NWO, beschrijft hoe 
de winkel het komende jaar zal worden verbouwd 
zonder de verkoop te verstoren.
Het plan maakt ook duidelijk dat velen moeten 
mee- en samenwerken om te zorgen dat de weten-
schap vanaf 2017 kan profiteren van een verbeterd 
NWO: honderden NWO-medewerkers en -bestuur-
ders – de krachten gebundeld in vijftien 
werkgroepen – diverse ministeries, het parlement, 
en niet te vergeten wetenschappers die voor hun 
werk een beroep doen op financiering van NWO. 
Binnenkort start ook de werving van nieuwe 
bestuurders, opdat ook zij  tijdig met hun werk 
kunnen beginnen.
Hypothese sprak drie hoofdrolspelers in het veran-
deringsproces: Jos Engelen, voorzitter van het 
algemeen bestuur van NWO; Roelof de Wij-
kerslooth, technisch voorzitter van de stuurgroep; 
en Wim van Saarloos, leider van het team dat de 
veranderingen voorbereidt en begeleidt.  >> 

Bouwen aan 
een grenzeloze 
wetenschap

Roelof de Wijkerslooth 
Technisch voorzitter Stuurgroep Transitie NWO. 
Oud-voorzitter CvB Radboud Universiteit

‘Geldgevers willen zien 
hoe hun fondsen worden 
besteed’

‘Als technisch voorzitter is mijn rol bescheiden: 
zeker stellen dat de stuurgroep als geheel stuurt 
richting het afgesproken doel. Liggen we nog op 
koers? En houden we voldoende tempo? Daarnaast 
helpen we als stuurgroep het transitie-programma-
bureau met raad en daad. We steunen bovendien het 
bestuur van NWO in besluiten die nodig zijn om 
daadwerkelijk te veranderen. De stuurgroep zelf 
heeft geen enkele bevoegdheid, maar doordat het 
voltallige NWO-bestuur er deel van uitmaakt, 
komen we toch een heel eind.’

verkaveld
‘In mijn rol heb ik geen mening. Niettemin vind ik 
het heel verstandig dat deze stappen nu worden 
gezet. Het was echt nodig, dat bleek wel uit recente 
evaluaties. Steeds weer kwam terug: NWO is een 
sterk verkavelde organisatie waarin de bestuurlijke 
verhoudingen nogal confuus zijn.’
‘Aan geldgevers uit overheid, bedrijfsleven of andere 
delen van de samenleving is moeilijk uit te leggen 
hoe NWO werkt. Ze stoppen er onderzoeksgeld in en 
moeten maar aannemen dat het goed terecht komt. 
Dat is niet hoe het moet zijn. Geldgevers willen 
kunnen zien dat hun fondsen efficiënt en volgens 
hun bedoelingen besteed worden. Ook de lastige 

Jos Engelen 
Voorzitter algemeen bestuur NWO

‘NWO moet een organisatie 
worden die meer verbindt’

‘NWO werd destijds, om goede redenen, langs disci-
plinaire lijnen ingedeeld. Maar in deze tijd is dat geen 
optimale indeling meer. Dat hebben we als bestuur 
de afgelopen jaren ook ervaren: ideeën die vragen om 
een verbindende aanpak lokken niet alleen reacties 
uit als ‘dat gaan we samen aanpakken’, ze roepen ook 
weerstand op. Natuurlijk zal monodisciplinair onder-
zoek altijd een plek houden, maar meer dan ooit moet 
NWO ook mensen en partijen met elkaar verbinden. 
We moeten het gemakkelijker maken voor onder-
zoekers om disciplinegrenzen over te steken of zich 
te laten inspireren door grote maatschappelijke 
uitdagingen. Omgekeerd moet de samenleving 
gemakkelijker met onderzoekers kunnen spreken. 
Als research council kan NWO bij uitstek die 
bruggen slaan.’

‘Het is een ontwikkeling die niet alleen hier speelt. 
In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld ligt nu een 
voorstel om de zeven losse research councils meer te 
verbinden. Ook daar is het doel: meer mogelijkheden 
voor multi- en interdisciplinair onderzoek, beter 
inspelen op maatschappelijke vraagstukken, en een 
f lexibeler verdeling van middelen.’ 

‘Ons doel is dat NWO straks minder een optelsom 
van deelbelangen zal zijn. Er komt één collegiale 
raad van bestuur, waarin een centrale voorzitter en 
de nieuwe domeinvoorzitters gezamenlijk beslissen 
over het geheel. Uiteindelijk moet dat zich in de prak-
tijk natuurlijk bewijzen. Eén uitdaging zal zijn om de 
sleutelposten te vullen met mensen die hun eigen 
domein goed overzien én graag verbindingen zoeken 
met andere domeinen.’

details bestaan niet
‘De transitie vergt structuur- én cultuurveranderin-
gen. Beide zullen niet altijd gemakkelijk zijn. Het is 
immers geen simpele opgave om de afgelopen zestig 
jaar in één jaar om te vormen. Een belangrijke uitda-
ging is dat in dit soort complexe transities eigenlijk 
geen details bestaan: alles is belangrijk. We zijn met 
het plan van aanpak goed vertrokken, maar nu komt 
het erop aan de geschetste kaders in te vullen. Zolang 
we daarbij ons doel scherp voor ogen houden en onze 
motivatie blijven halen uit het besef dat NWO nu 
en in de toekomst haar rol in het wetenschapsbestel 
goed vervult, ben ik ervan overtuigd dat we gaan 

slagen. Ik voel dat vertrouwen bij onze eigen 
mensen – kijk naar de enthousiaste start van de 
werkgroepen – maar ook bij onze externe stake-
holders, zoals de universiteiten.’

‘Uiteindelijk heeft elke onderzoeker belang bij een 
groeiend draagvlak voor wetenschap, in de samen-
leving, het bedrijfsleven en in de politiek. Dat zal 
immers leiden tot grotere investeringen, en die 
komen uiteindelijk bij onderzoekers terecht.’

1 9 december 2015
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NWO-onderdeel WOTRO Science for 

Global Development is een van de meer 

dan honderd ondertekenaars van een 

nieuw Nederlands charter voor duurzame 

ontwikkelingsdoelen. Naast WOTRO slo-

ten ook andere partijen uit bedrijfsleven, 

maatschappij en wetenschap zich aan, 

waaronder DSM, AbN AMRO, de Erasmus 

Universiteit en Oxfam Novib. De onderte-

kening vond in september plaats tijdens 

een bijeenkomst over de bijdrage van 

Nederland aan de zogenoemde Post-2015 

ontwikkelingsagenda. Die agenda is een 

vervolg op de Millenniumdoelstellingen 

van de Verenigde Naties, die dit jaar aflie-

pen. De nieuwe doelstellingen, de 

Sustainable Development Goals, werden 

afgelopen oktober ondertekend door de 

lidstaten van de VN. Ze moeten ertoe 

leiden dat in 2030 de wereld vrij is van 

armoede, honger en ziektes en dat er 

oplossingen zijn gevonden voor proble-

men op het gebied van onder andere 

water, sanitatie en klimaat. Het Neder-

landse charter benadrukt vooral het 

belang van samenwerking tussen over-

heid, maatschappij en bedrijfsleven om 

deze doelen te bereiken.

Impuls voor Chinees-
Nederlands onderzoek

NWO-nieuws   internationaal

internationaal

Het Chinees-Nederlandse onderzoek krijgt 

de komende jaren een nieuwe impuls. In 

november tekende NWO daartoe een 

samenwerkingsovereenkomst met de 

National Natural Science Foundation of 

China (NSFC). De ondertekening, die 

plaatsvond in de Grote Hal van het Volk in 

beijing, maakte deel uit van het staatsbe-

zoek aan China. binnenkort wordt ook 

een nieuwe overeenkomst aangegaan 

met de Chinese Academy of Sciences 

(CAS). In beide samenwerkingsverbanden 

investeert NWO 1,5 miljoen euro per jaar. 

Aan Chinese zijde wordt een vergelijkbare 

investering gedaan.

Het gezamenlijke onderzoeksprogramma 

met NSFC stimuleert duurzame samen-

werking tussen Nederlandse en Chinese 

onderzoekers door de financiering van 

gezamenlijke onderzoeksprojecten. 

Jaarlijks wordt daarvoor een call for 

proposals uitgebracht. Vorig jaar was de 

call gericht op onderzoek naar advanced 

materials, volgend jaar wordt het thema 

water.

De nieuwe samenwerking met CAS sluit 

aan bij eerdere gezamenlijke onderzoeks-

programma's, van waaruit in de afgelo-

pen jaren ruim dertig onderzoeksprojec-

ten zijn gefinancierd. Dit jaar werd al een 

eerste nieuwe call for proposals uitge-

bracht voor stamcelonderzoek. In 2016 

volgt een call rond het thema hersen-

onderzoek.

Jos Engelen in bestuur 
Science Europe
NWO-voorzitter Jos Engelen is per 20 

november 2015 benoemd als lid van het 

bestuur van Science Europe. Engelen had 

zich kandidaat gesteld omdat de positie 

goed aansluit bij de strategische keuze 

van NWO om meer in te zetten op beïn-

vloeding van het Europese onderzoeksbe-

leid en om actief bij te dragen aan de 

European Research Area (ERA) en 

Europees onderzoek. ‘Het is ook een 

erkenning van NWO’s positie en zichtbaar-

heid onder de belangrijkste onderzoeks-

organisaties in Europa’, aldus Engelen. 

Science Europe is de vereniging van 52 

Europese wetenschapsfinanciers en onder-

zoeksorganisaties. NWO was in 2011 nauw 

betrokken bij de oprichting en inrichting 

van de organisatie. Het doel van Science 

Europe is om de gezamenlijke belangen 

van Europese onderzoeksorganisaties te 

vertegenwoordigen. De raad van bestuur 

bestaat uit gekozen leden die gezamenlijk 

verantwoordelijk zijn voor het maken, 

bewaken en sturen van de strategische 

keuzes van de organisatie. De nieuwe 

voorzitter van Science Europe is Michael 

Matlosz van de Agence Nationale de la 

Recherche, de Franse zusterorganisatie 

van NWO.
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WOTRO ondertekent 
Nederlandse ontwik-
kelingsdoelen

in januari 2016 wordt bekend wie de nieuwe laureaten van de NWO 
rubiconbeurs zijn. de beurs is bedoeld om recent gepromoveerde 
wetenschappers internationale onderzoekservaring op te laten doen. 
met de financiering kunnen de laureaten maximaal  24 maanden onder-
zoek doen aan een topinstituut in het buitenland. NWO kent de beurs 
jaarlijks toe aan veertig tot vijftig jonge onderzoekers.

Op nwo.nl

De overeenkomst werd getekend in het 
bijzijn van koning Willem-Alexander 
en de Chinese president Xi Jinping.

NWO-voorzitter Jos Engelen.

2 1 december 2015

vermenging van NWO’s rollen als geldverdeler en 
institutenorganisatie moet worden verminderd.’
‘Bij dat alles moet NWO’s kernwaarde natuurlijk 
voorop blijven staan: geld toebedelen aan de beste 
onderzoekers.’

‘Iedere organisatieverandering kent ups en downs, 
en ook hier zullen tegenslagen, een beetje rumoer en 
gedoe wel voorkomen. Er is lang niks veranderd, 
deels omdat veel wettelijk verankerd is. Daardoor 
moet nu een grotere stap worden genomen. Gelukkig 
zitten de stuurgroep en het programmabureau 
vol mensen die zijn gepokt en gemazeld in uiteen-
lopende wetenschapsgebieden. Dat maakt het 
startpunt gunstig.’

Wim van Saarloos
Directeur programmabureau NWO-transitie 
en voormalig directeur Stichting FOM

‘We gaan niet alleen 
bordjes verhangen’

‘Op het plan van aanpak is goed gereageerd, binnen 
NWO en in de wetenschap. Men ziet dat het gedegen 
wordt aangepakt, dat we niet iets top-down uitrollen 
maar bestaande expertise gebruiken. Ook dat we 
meer doen dan bordjes verhangen: zowel de structuur 
als de cultuur van NWO gaat veranderen. Er moet 
bijvoorbeeld meer ruimte komen om van elkaar te 
leren, nieuwe dingen te laten ontstaan, zeker voor 
onderzoekers die op disciplinaire grenzen werken. 
Nu vallen veel prille initiatieven tussen wal en schip.’

Werkgroepen
‘Ons plan heeft duidelijke stappen. Zo vertalen we op 
dit moment de ruwe schets naar een concreet hoofd-
ontwerp, dat in februari door de stuurgroep en het 
algemeen bestuur van NWO kan worden vastgesteld. 
Voor dat hoofdontwerp formeerden we vijftien werk-
groepen met in totaal 150 leden. Elke groep schrijft 
één deel van het ontwerp maar stemt ook met andere 
groepen af. De vernieuwing van NWO gaat over 
wetenschap, over digitale en financiële systemen, 
over huisvesting, juridische vraagstukken en perso-

neelszaken. Dat kan een programmabureau 
onmogelijk allemaal uittekenen. Die kennis zit in 
de huidige NWO-organisatie en bij wetenschappers 
in het veld, zoals leden van de Jonge Akademie. 
De eerste reacties zijn dat onze werkgroepen 
gebalanceerd zijn samengesteld.’

‘Laat ik een voorbeeld geven. De financieringsinstru-
menten van de vier nieuwe domeinen moeten in 2017 
zó samenhangen dat onderzoekers disciplinaire 
grenzen kunnen oversteken. De hoofdlijnen van die 
instrumenten willen we voorjaar 2016 bekend 
kunnen maken. Elk domein heeft dus een werkgroep 
met leden uit de ‘eigen’ gebieden maar ook uit aanpa-
lende domeinen. Zo praten bij het domein Technische 
en Toegepaste Wetenschappen nu al mensen mee uit 
de domeinen Bètawetenschappen en Social Sciences 
and Humanities. Dat garandeert dat ze straks 
kunnen samenwerken.’

‘De werkgroepen hebben een enorme klus en een 
moordend tijdschema voor zich liggen: begin decem-
ber was de gezamenlijke startbijeenkomst; eind 
januari moet er al een concept-ontwerp liggen. In de 
zomer volgt een detailontwerp, en in het najaar 
maken we een begin met implementatie.’

‘Het proces is zo complex dat ik zeker weet dat bij de 
Grand Départ in januari 2017 niet honderd procent 
zal zijn ingevuld. Maar de belangrijkste zaken zijn 
dan klaar, en het restant kan daarna door een nieuw 
bestuur in rustiger vaarwater worden opgelost.’
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Die 17 procent is meer dan de monitor drie jaar 
geleden liet zien, maar minder dan gehoopt. Andere 
Europese landen maken grotere stappen. Ons land 
zakte van de 18de naar de 24ste plaats in Europa. 
We zitten daarmee in de achterhoede, samen met 
Litouwen, Tsjechië en Cyprus. ‘Slecht voor een land, 
als het zijn talent zo vergooit’, concludeert NWO-
voorzitter Jos Engelen. 

De cijfers die het LNVH  presenteert, bevestigen 
wat de Pump-deelnemers al weten: het is moeilijker 
om carrière te maken in de wetenschap als je vrouw 
bent. Soms komen vrouwen openlijke vooroordelen 
tegen. Daarvan zijn er op Pump voorbeelden te 
over: ‘Toen ik zwanger was, zei mijn begeleider me 
dat ik de verkeerde prioriteiten had gesteld. Die 
man had zelf drie kinderen.’ En: ‘De docenten op 
mijn middelbare school lieten duidelijk weten dat 
meisjes niet geschikt zijn voor technische studies.’ 

Maar meestal gaat het subtieler. Impliciete bias is 
de term die daar bij hoort. Het komt in alle plenaire 
lezingen terug. Het zijn onze onbewuste stereo-
typen: een loodgieter is een man, een notaris is een 
man, een wetenschapper is een man. Wanneer er 
dan een vrouw en een man voor een hoogleraar-
positie in aanmerking komen, vinden we de baan 
onderbewust beter bij hem passen dan bij haar. 
Of we denken bij kandidaten voor een belangrijke 
commissie sneller aan de mannen in ons team. 
Zelfs op Pump kunnen de deelnemers niet om de 
stereotypen heen. De Leidse wiskundige Vivi 
Rottschäfer: ‘Bij de workshop Career Success kreeg 
ik te horen dat we onze vrouwelijke talenten in 
moeten zetten. Ik kan niets met dat concept. Ik wil 
míjn talenten inzetten.’

LNVH-voorzitter Catholijn Jonker benoemt ook de 
bias van vrouwen zelf: ‘We discrimineren allemaal. 
De kunst is je bias actief te bestrijden.’ Dat kan op 
talloze manieren. Door vrouwelijke kandidaten voor 
te dragen bij benoemingen. Door harde streefcijfers. 
Door de vrouwen om je heen te helpen in hun 
carrière. Jonkers roept ook de mannen op om dat te 

Op het carrière-event pump Your career ontmoeten vrouwelijke onderzoekers elkaar. hét thema 
van de dag: de uitkomsten van de nieuwe monitor vrouwelijke hoogleraren van het lNvh. 
‘dat gevoel waar je niet goed de vinger op kan leggen, dat zie je hier in keiharde cijfers terug.’ 
TEkST anouck vrouWe  bEElD ivo de bruiJn 

Genderbalans nog 
altijd scheef

o

 << 

Opperste aandacht in Postwagen 2 van de Rij-
tuigenloods in Amersfoort. De deelnemers van de 
workshop Career Success discussiëren over de 
vraag hoe je succesvol carrière maakt in de weten-
schap. Is het verstandig om op te scheppen over 
je successen? Hoe toon je visie? Judith Möller, 
postdoc aan de UvA, is een van de deelnemers. Ze is 
bewust bezig met carrièreplanning: ‘Ik wil graag 
hoogleraar worden. Ik kijk wat ik nu kan doen om 
straks verder te komen.’ De workshops op het 
vrouwennetwerkevenement Pump Your Career, 
georganiseerd door NWO en het Landelijk Netwerk 
Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH), sluiten aan bij 
die ambitie. Ze gaan onder andere over onderhan-
delen, zichtbaarheid kweken en tijdsmanagement. 
Möller voelt geen glazen plafond: ‘Ik voel me 
bevoorrecht. Maar ik zie de vrouwen om me heen 
verdwijnen. In de collegezalen was de grote meer-
derheid vrouw. Nu heb ik voornamelijk mannelijke 
collega’s.’ 

De cijfers ondersteunen haar verhaal. Het LNVH 
presenteert ‘op Pump’ de nieuwe Monitor Vrouwe-
lijke Hoogleraren, over het aantal vrouwen in de 
wetenschap. Net als drie jaar geleden zijn de cijfers 
weinig rooskleurig. Bij iedere stap op de weten-
schappelijke ladder neemt het aandeel vrouwen 
verder af. Is bij afstudeerders iets meer dan de helft 
vrouw, bij hoogleraren is dat niet meer dan 17 
procent. Daarnaast verdienen vrouwelijke hoog-
leraren gemiddeld beduidend minder dan hun 
mannelijke collega’s.

doen: ‘Zeg nee als je voor een commissie wordt 
gevraagd, die alleen uit mannen bestaat. Benoem 
het probleem.’ 

Minister van OCW Jet Bussemaker spreekt de aan-
wezigen in een videoboodschap toe: ‘De excuses 
zijn op. Als het niet beter wordt, zal ik een 
wetsvoorstel doen voor wettelijke streefcijfers.’ 

Bij de lunch reageert Guusje Bonnema, universi-
tair hoofddocent bij Wageningen UR, op de 
cijfers: ‘Wageningen doet het van de universitei-
ten het slechtst, we zijn naar 7,6 procent 
vrouwelijke hoogleraren gezakt.’ Ze merkt dat 
dagelijks: ‘De opponenten bij promoties, bij inau-
gurele redes, allemaal mannen. Ik organiseerde 
een programma in China. Het leek wel alsof ik 
hier alleen maar met oude mannen moest over-
leggen. Dat was aan de Chinese kant echt anders.’ 
Ook Karlijn Massar, UHD in Maastricht, vindt de 
cijfers verbijsterend. Massar: ‘Deze dag is zo 
waardevol. Dat gevoel waar je niet goed de vinger 
op kan leggen, dat zie je hier in keiharde cijfers 
terug en wordt door zoveel andere vrouwen 
herkend.’ 

Bij iedere stap op de weten-
schappelijke ladder neemt het 
aandeel vrouwen verder af

het is een gemis als vrouwelijk potentieel onvoldoende wordt 

benut. NWO werkt daarom, samen met anderen, hard aan ver-

betering van de genderbalans in de wetenschap.

dat gebeurt onder andere met:

  financieringsinstrumenten speciaal voor vrouwen, zoals 

aspasia, athena en fOm/v. 

  rapportages over de genderbalans in onderzoeksfinanciering.

  actief beleid om het aantal vrouwen in commissies en bestu-

ren te vergroten tot minimaal 40 procent.

daarnaast werkt NWO aan genderneutrale teksten in het beoor-

delings- en selectieproces. sociaal psychologen Naomi ellemers 

en romy van der lee deden in opdracht van NWO onderzoek 

naar de invloed van gender op de toekenning van onderzoeks-

financiering. Zij concludeerden dat vrouwelijke onderzoekers in 

de veni-rondes van 2010 tot en met 2012 minder positief wer-

den beoordeeld dan mannen. een mogelijke oorzaak is dat er in 

de formulieren die NWO gebruikt meer mannelijk geladen woor-

den staan. ellemers lichtte dit toe op pump Your career: ‘als 

er bijvoorbeeld wordt gezocht naar een ‘excellent’ of ‘actief’ 

onderzoeker, dan denken mensen daarbij sneller aan een man 

dan aan een vrouw. vrouwelijke onderzoekers passen dan min-

der goed in het plaatje. de meeste mensen zijn zich niet bewust 

van de lading van hun woorden.’ ellemers en van der lee wer-

ken nu aan een vervolgonderzoek voor NWO, waarbij ze kijken 

of het veranderen van de formulering daadwerkelijk effect heeft 

op het honoreringspercentage van vrouwen.

meer informatie: www.nwo.nl/beleid/genderdiversiteit en 

www.lnvh.nl/monitor2015

NWO en genderdiversiteit 
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  pump your career

Meer dan vijfhonderd vrouwen – wetenschap-
pers en beleidsmakers – namen deel aan het 
evenement van NWO en het LNVH.



‘ Er is zo goed als niets bekend 
over daders van cybercriminali-
teit’

zZe zijn met ruim vijfhonderd, de deelnemers aan 
het tweede National Cyber Security Research 
Agenda (NCSRA) symposium, dat in november 
mede door NWO werd georganiseerd in Den Haag. 
Ze krijgen er een vol en gevarieerd programma 
voorgeschoteld: van sessies over internationale 
testsystemen om cyberaanvallen op elektriciteits-
centrales simuleren tot presentaties over Europese 
initiatieven om phishing te voorkomen. 
Speciale aandacht is er voor een deel van de 23 
onderzoeksprojecten die sinds 2011 van start zijn 
gegaan binnen het NWO-programma Cyber Secu-
rity. Uit een externe analyse in opdracht van NWO 
bleek eerder dit jaar dat de meeste van deze 
projecten zich vooral richten op de technologische 
aspecten van cyber security, en veel minder op de 
maatschappelijke en economische vraagstukken 
rond het thema. 

cyber security 
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Met dit gegeven in het achterhoofd ontwikkelden 
NWO en de Amerikaanse National Science Founda-
tion de afgelopen maanden een nieuwe call for 
proposals binnen het onderzoeksprogramma, dit 
keer specifiek gericht op internationale en multi-
disciplinaire samenwerking rondom privacy 
research in het cyberdomein. 

privacy meenemen in het ontwerp
Jaap-Henk Hoepman, directeur van het Privacy & 
Identity Lab van de Radboud Universiteit, leidt een 
sessie over dit onderwerp. Binnen zijn NWO-
project werkt hij aan hulpmiddelen die software-
ontwikkelaars in staat stellen privacy-vriendelijke 
systemen te ontwerpen. ‘Er bestaat al veel techno-
logie om privacybeschermende maatregelen te 
implementeren in de laatste ontwikkelingsfase van 
nieuwe software. Maar dan ben je eigenlijk te laat. 
Systeemarchitecten, die de bouwtekeningen voor 
een nieuw programma maken, zouden al in het 
allereerste begin moeten bepalen hoe de privacy 
van gebruikers kan worden gewaarborgd. Wij 
onderzoeken hoe ze dat het beste kunnen doen.’
Hij geeft een voorbeeld: ‘Denk aan een slimme 
energiemeter. Een energieleverancier moet genoeg 
gegevens krijgen om per huishouden rekeningen te 
kunnen sturen. Ook wil hij de vraag naar energie 
real time kunnen volgen om de capaciteit van het 
net optimaal in te kunnen zetten. Maar dat laatste 
hoeft hij niet op huisniveau te weten. Een systeem-
ontwikkelaar kan er in zijn ontwerp al rekening 
mee houden dat een leverancier op wijkniveau op 
elk moment de energiebehoefte kent, maar niet te 
zien krijgt in welk huis nu precies de wasmachine 
draait.’ Dit lijkt vanzelfsprekend, maar is het in de 
praktijk nog niet, vertelt hij. ‘Wet- en regelgeving 
leggen eisen op aan de gegevens die je wel en niet 
mag verzamelen en hoe je data moet opslaan. Maar 
veel ontwikkelaars vinden het lastig om die eisen 

hoe vertaal je regelgeving over privacy naar tech-
nische specificaties voor nieuwe software? in welk 
opzicht verschillen cybercriminelen van ‘gewone’ 
criminelen, en wat betekent dat voor effectieve 
interventies? Kun je marktwerking gebruiken om het 
internet veiliger te maken? cyber security is allang 
geen zaak meer van ict’ers alleen. multidisciplinair
onderzoek is cruciaal om de criminaliteit van de
toekomst te helpen voorkomen en bestraffen.
TEkST sonJa knols  bEElD sJoerd van der hucht 

‘ Gaan providers actie 
ondernemen als ze zien dat 
ze minder veilig zijn dan 
concurrenten?’

              De vele 
              gezichten
                 van

afgelopen november vond in den haag voor de tweede keer het 

Ncsra-symposium over cyber security plaats. binnen de kaders 

van de National cyber security research agenda zijn inmiddels

23 langetermijnonderzoeksprojecten toegekend in drie rondes van 

het NWO-programma cyber security. twee rondes daarvan waren 

nationaal, een derde ronde werd ontwikkeld samen met het 

amerikaanse departement binnenlandse veiligheid. 

Cyber security-onderzoek bij NWO  

V.l.n.r. 
Marleen Weulen Kranenbarg 
(NSCR), Jaap-Henk Hoepman 
(Radboud Universiteit) en 
Samaneh Tajalizadehkhoob 
(TU Delft).              

cyber  security
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Kranenbarg. ‘Er is online zeer gebruiksvriendelijke 
malware te koop die door praktisch iedereen kan
worden gebruikt. Een ander voorbeeld is hacking. 
Dat kan op een zeer technisch geavanceerde manier 
worden gedaan, maar ook heel simpel door het 
raden of stelen van iemands wachtwoord.’ 

In haar onderzoek ondervraagt de criminoloog 
verdachten van cyberdelicten via een online vragen-
lijst. Daarnaast gebruikt ze data van onder andere 
het CBS om te inventariseren hoe sociale verande-

ringen, zoals het krijgen van betaald werk 
of kinderen, crimineel gedrag beïnvloe-
den. ‘Uit de traditionele criminologie 
weten we dat dat de momenten zijn 
waarop mensen stoppen met hun crimi-

nele activiteiten. Maar geldt dat ook voor 
cybercriminelen?’ Met haar onderzoek hoopt 
Weulen Kranenbarg te kunnen bijdragen aan de 
kennis over effectieve bestraffing en bestrijding 
van cybercriminaliteit. ‘Het doel is om uiteindelijk 
te kunnen bepalen welke bestaande interventies 
voor gewone criminelen ook ingezet kunnen worden 
voor cybercriminelen. Dit wordt in de toekomst 
steeds belangrijker. Het is mooi om daar eerste 
stappen in te kunnen zetten.’

Niet alleen binnen de criminologie, ook binnen 
de economie krijgt cyber security steeds meer 
aandacht. Aan de TU Delft werken Samaneh 
Tajalizadehkhoob en Arman Noroozian aan het 
verbeteren van de beveiliging van zogenoemde 
intermediairs in de cyberwereld, zoals hosting-
providers, door marktwerking daarin te stimuleren. 
‘We ontwikkelen een methode om deze aanbieders 
van webruimte inzicht te geven in de effectiviteit 
van hun beveiligingsbeleid ten opzichte van hun 
concurrenten’, vertelt Tajalizadehkhoob. ‘Hoe goed 
is hun netwerk beschermd, hoe snel reageren ze op 
de verspreiding van malware of kinderporno via hun 
netwerk, en hoe effectief beschermen ze klanten 
tegen virussen? Deze inzichten bieden bedrijven de 
mogelijkheid om hierop te concurreren.’ 

Je zou dit soort gegevens ook vrij kunnen geven aan 
klanten, zodat zij providers kunnen vergelijken, 
en zelf de veiligste kunnen kiezen. Toch is dat mis-
schien niet eens nodig, zeggen de onderzoekers. 
‘Wat wij willen weten is of het beschikbaar stellen 
van vergelijkingsmateriaal de totale veiligheid van 
internetdiensten verbetert. Gaan providers actie 
ondernemen als ze zien dat ze minder veilig zijn dan 
concurrenten? Dan zou ons doel al bereikt zijn 
en is het wellicht niet eens nodig om klanten hier 
ook inzage in te geven.’

tijdens het Ncsra-symposium werd ook een nieuwe, vierde ronde 

van het programma cyber security aangekondigd. deze ronde is een 

samenwerking tussen de amerikaanse National science foundation 

(Nsf) en de NWO-gebieden exacte Wetenschappen en maatschappij- 

en gedragswetenschappen. de call, die in het teken staat van multi-

disciplinair onderzoek naar privacy in het cyberdomein, opende op 

1 december 2015. voorstellen indienen kan tot 1 februari 2016. 

het totale budget van de call is maximaal 2,5 miljoen euro. Nederland 

en de vs leggen ieder de helft in. Kijk voor meer informatie op 

www.nwo.nl/cybersecurity

Nieuwe call over privacy-onderzoek   

te vertalen naar technische oplossingen. Wij ver-
werken die eisen in ontwerpstrategieën. Welke 
vragen moet je stellen, welke gereedschappen kun 
je gebruiken en hoe ga je dan naar implementatie?’ 
Die strategieën zijn heel concreet: ‘Je kunt bijvoor-
beeld streven naar dataminimalisatie, gewoon zo 
min mogelijk gegevens verzamelen. Daarnaast is 
het slim om gegevens zo dicht mogelijk bij de 
gebruiker te houden, zodat je ze niet zelf ergens 
beschermd op hoeft te slaan.’
Hoepman ziet kansen in de nieuwe ronde van het 
NWO-programma. ‘Met name de samenwerking 
met de VS maakt het interessant, ook voor pro-
movendi. Amerikanen hebben een heel ander 
idee over privacy dan wij. Zoiets als “the right to be 
forgotten”, dat is echt een Europese uitvinding.’

de menselijke factor
Dat cyber security niet alleen interessant is voor 
ICT-onderzoekers, bewijzen drie andere NWO-
wetenschappers tijdens de sessie Cybercrime, The 
Human Factor. Marleen Weulen Kranenbarg is 
criminoloog, gespecialiseerd in cybercriminelen. 
In haar promotieonderzoek aan het NSCR (Neder-
lands Studiecentrum Criminaliteit en Rechts-
handhaving) vergelijkt ze online criminelen met 
hun off line variant. ‘Er is zo goed als niets bekend 
over daders van cybercriminaliteit. Tijdens mijn 
studie ontdekte ik dat bijvoorbeeld hackers totaal 
niet voldoen aan het profiel van de “standaard” 
crimineel, namelijk een laag opgeleid, impulsief 
persoon met een ongestructureerd leven en weinig 
bindingen.’ Maar ook het stereotype beeld van de 
cybercrimineel – een slimme, puisterige jongen 
die in zijn eentje dagenlang op zolder achter zijn 
computer zit – is niet correct. ‘Je hebt lang niet 
altijd meer veel computerkennis nodig om cyber-
delicten te kunnen plegen’, zegt Weulen 

De drie kunstenaars die in mei 2015 een 

bio Art & Design Award (bAD Award) 

ontvingen, exposeren hun prijswinnende 

kunstproject nog tot 7 februari 2016 in 

de tentoonstelling body of Matter in de 

Eindhovense expositieruimte MU. De 

jonge kunstenaars ontvingen elk 25 

duizend euro om hun idee samen met 

een Nederlands onderzoeksteam uit te 

werken. Het leverde kunst op met hippe 

organen, drones en bacteriën. Aan de 

projecten werd meegewerkt door evolu-

tiebiologen van de VU Amsterdam, 

neurowetenschappers van het Erasmus 

MC en microbiologen van TNO. 

De bAD Award is een jaarlijkse interna-

tionale competitie. Het doel is kunste-

naars en ontwerpers, die maximaal vijf 

jaar geleden afgestudeerd zijn, te laten 

experimenteren met biokunst en -design 

en het verleggen van de grenzen van 

kunst en wetenschap. De bAD Award 2015 

wordt mogelijk gemaakt door NWO, 

ZonMw, Waag Society, MU, TU/e en bioArt 

laboratories. Meer informatie: www.mu.nl. 
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evenementen

Wat zegt mijn spraak over mij? En hoe 

oordeelt de rest van Nederland over de 

manier waarop ik spreek? Verdwijnen de 

accenten of is de diversiteit aan tong-

vallen nog springlevend? Het zijn de 

belangrijkste vragen in het nieuwe Groot 

Nationaal Onderzoek, dat begin decem-

ber van start ging. Het doel van het 

onderzoek is een momentopname van de 

Nederlandse spraak te maken. Met een 

speciale 'Sprekend Nederland'-app, met 

steun van NWO ontwikkeld door taal-

wetenschappers en omroep NTR, worden 

de komende maanden Nederlandse 

accenten en beelden wetenschappelijk in 

kaart gebracht. De app biedt een unieke 

gelegenheid om een groot aantal proef-

personen voor taalkundig, sociolinguïs-

tisch, sociaalgeografisch en psychologisch 

onderzoek in te zetten. 

De app is beschikbaar voor zowel iPhone 

als Android. In het voorjaar van 2016 

worden de eerste resultaten van Sprekend

Nederland bekendgemaakt. kijk voor 

meer informatie op www.facebook.com/

sprekendnederland.

Winnaars BAD Award 
exposeren hun werk  

Gesproken taal 
centraal in Groot 
Nationaal Onderzoek

Voor de komende editie, op 1 en 2 

oktober 2016, is het Weekend van de 

Wetenschap op zoek naar ideeën voor 

een grootschalig publieksonderzoek. 

Wetenschappers met een onderzoeksidee 

waarvoor veel proefpersonen nodig zijn, 

worden uitgenodigd hun voorstel in te 

dienen. Alle onderwerpen zijn mogelijk. 

De belangrijkste criteria zijn dat een 

groot deel van het onderzoek thuis en 

online kan worden uitgevoerd en dat het 

experiment geschikt is voor een breed 

publiek, van jong tot oud. Het idee 

achter het initiatief is dat het publiek 

een unieke kans krijgt om achter de 

schermen van de wetenschap te kijken 

en de onderzoekers te helpen bij het ver-

zamelen van een grote hoeveelheid data.

Al meer dan 30.000 mensen deden mee 

aan het eerste onderzoek ‘Zijn linkshan-

digen creatiever dan rechtshandigen?’. 

Wetenschappers van de Rijksuniversiteit 

Groningen ontwikkelden een online test 

en ontwierpen meerdere deelonderzoe-

ken die door bezoekers van het Weekend 

van de Wetenschap op diverse locaties in 

het land werden uitgevoerd. 

Meer informatie over het indienen van 

onderzoeksvoorstellen staat op 

www.hetweekendvandewetenschap.nl/

onderzoek.

Oproep onderzoeks-
ideeën Weekend van 
de Wetenschap   

Het Robotlab van de VU tijdens de 
afgelopen editie van het Weekend van 
de Wetenschap.

Beeld uit het project The MSA: 
Microbiome Security Agency.

De Sprekend Nederland-app is er voor 
iPhone en Android. 
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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 22ste keer de 
nationale Wetenschapsquiz. 

Onder leiding van presentatoren Ionica Smeets 
en Pieter Hulst strijdt dit jaar een team van 
uitvinders tegen een team van talentvolle 

wetenschappers.  

Weet u het antwoord op deze vraag? 
Speel zelf ook mee en win een weekend Den Haag 
met een unieke wetenschappelijke rondleiding in 

het Mauritshuis. Ga naar www.nwo.nl/quiz en 
vul vóór maandag 21 december uw antwoorden in. 

live meespelen tijdens de uitzending kan ook. 
Ga daarvoor naar live.vpro.nl.

kijk voor de antwoorden naar 
de nationale Wetenschapsquiz 2015 

op donderdagavond 
24 december om 21.05 uur op npo 2. 

Twee identieke karretjes rijden onder gelijke 
omstandigheden over twee identieke achtbanen. 

Het ene zit vol passagiers, het andere is leeg. 
Welk karretje heeft als eerste de volledige 

baan afgelegd?

#nwq2015Nationale Wetenschapsquiz
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