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JAArGANG 24 
SEPtEMbEr 2017  

Wetenschap voor de klas

Vragen die leven, 
het zoeken naar 
antwoorden start nu!

Spinozapremies 2017
Topwetenschap 
is teamwork
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04 SPINOZAPREMIES 2017

  Visionair, vasthoudend 
en toegankelijk
Achter elke topwetenschapper 
staat een team, ook achter 
de winnaars van de Spinoza-
premies. Wat kenmerkt de 
wetenschappelijke people 
manager?

10 tAlENt

  Werken aan een 
superplant
Een weerbare én snel groeiende 
tomaat- of paprikaplant, dat 
hoopt de Wageningse onderzoe-
ker Anneke Horstman te 
bereiken met haar Veni-beurs.

12  ONDERwIjSONDERZOEK

  Zo haal je wetenschap 
het klaslokaal binnen
Hoe functioneert een leraar 
onder stress en hoe nuttig is 
programmeerles? De onderwijs-
wetenschap heeft de antwoorden, 
het NRO brengt ze naar de 
praktijk.

10 SuPERPlANt

Hypothese 
                       Nr 3, SEPtEMbEr 2017

14 IN BEElD

  Evolutie op fast forward?
Planktondiertjes kennen een 
enorme variatie en soortenrijk-
dom. Mogelijk kunnen ze daardoor 
klimaatopwarming overleven. 
Katja Peijnenburg gaat het 
onderzoeken tijdens een weten-
schappelijke cruise.

16 HERSENEN & cOgNItIE

 Brein in balans
Agressie beteugelen en veerkracht 
vergroten door inzet van de neuro-
wetenschappen. Het kan, want 
toepassingen in de strafrecht-
praktijk komen steeds dichterbij.

18 KERNFuSIE EN ZONNEBRANDStOF

  DIFFER zet in op 
duurzaam
Het NWO-instituut voor funda-
menteel  energieonderzoek 
beschikt sinds kort over enkele 
fonkelnieuwe faciliteiten. 

20 NAtIONAlE wEtENScHAPSAgENDA

 Knagende vragen
11.700 vragen ontving de Nationale 
Wetenschapsagenda. Het zoeken 
naar antwoorden begint nu.

  INHOuD

NWO op social media
Volg NWO ook op Facebook, twitter 

en linkedIn. Onderzoeksresultaten 

zijn te vinden op Facebook: 

@NWOwetenschap.

Nieuws over wetenschap en 

NWO via twitter: @NWONieuws. 

Vacatures op 

linkedin.com/company/nwo. 

12 ONDERwIjSONDERZOEK11 PEER REvIEw cONFERENtIE

24 KuNSt EN cultuuR

  Denker ontmoet doener 
in de scheppende sector
Als uitvoerend kunstenaars en 
academische onderzoekers elkaar 
beter begrijpen en ondersteunen, 
is dat een boost voor de creatieve 
sector in Nederland.
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09 BElEID

Luxemburg en Nederland verstevigen 
onderzoeksbanden • Nieuw lectoraat 
tegen cybercrime • Institutenfusie 
dichterbij

27 AgENDA

DutchBiophysics 2017 • Oude en 
nieuwe criminaliteit • Open dag 
Amsterdam Science Park • Science 
in a Digital World • Teknowlogy 
• Physics With Industry 2017 
• CHAINS

NWO-nieuws

INHOuD

20 NAtIONAlE 
              wEtENScHAPSAgENDA

14 PlANKtONtEAM

11 PEER REvIEw

  Eerlijk onderzoek beoor-
delen, internationaal
Voor het eerst kwamen op uitnodi-
ging van NWO vertegenwoordigers 
van onderzoeksorganisaties uit vele 
landen bij elkaar voor overleg over 
systeemvernieuwing. 

17 REPlIcAtIE

  Doe dat nog maar eens 
over
In negen nieuwe projecten wordt 
geprobeerd bestaande onderzoeks-
resultaten een steviger 
onderbouwing te geven.

23 uItgESPROKEN

  Kan peer review 
op de schop?
Een Canadese, Vlaamse en Franse 
bezoeker van de NWO-conferentie 
laten hun licht schijnen over wat 
het wetenschapssysteem nú nodig 
heeft.

En verder:

0 3 september 2017
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In negen nieuwe projecten wordt 
geprobeerd bestaande onderzoeks-
resultaten een steviger 
onderbouwing te geven.
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bezoeker van de NWO-conferentie 
laten hun licht schijnen over wat 
het wetenschapssysteem nú nodig 

En verder:
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  SPINOZAPREMIES 2017

0 4 Hypothese 

Visionair, vasthoudend 
en toegankelijk 
topwetenschappers schitteren mede dankzij hun team. Hoe helpen zij de 
onderzoekers die achter hen staan om voortreffelijk te presteren? Een portret van 
de Spinozalaureaten van 2017 door de ogen van enkele van hun medewerkers. 
tekst MAlOu vAN HINtuM  Beeld HARRy MEIjER
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moest ik labexperimenten doen, maar 
in mijn hart ben ik een echte data-
analist. Na een jaar gaf hij me daarvoor 
de ruimte.’
Van Oudenaarden is van origine fysicus, 
maar is ook hoogleraar biologie; hij kan 
met afstand naar de biologie kijken en 
de olifant in de kamer ontdekken die de 
gemiddelde bioloog door zijn gepriegel 
op de vierkante centimeter niet 
opmerkt. Hij heeft een neus voor de 
beste mensen op de beste plek, waar-
door hij met een topteam werkt. Hij 
durft risico’s te nemen en gewaagde 
experimenten te doen, omdat hij als 
toponderzoeker altijd voldoende geld 
heeft om van fouten te kunnen leren. 
Hij is vasthoudend en trotseert de 
mening van de grootste experts, 
volgens het motto ‘Als het gemakkelijk 
was, had iemand anders het wel 
gedaan’. 

0 5september 2017

 >> 

‘Papa’s proefjesprijs’, zo noemde de 
vijfjarige dochter van Alexander van 
Oudenaarden de Spinozapremie. ‘Een 
klasgenootje hield het op de “Spinazie-
prijs”’, lacht Anna van Oudenaarden. 
Ze is senior scientist in het lab van – 
inderdaad, haar man, en moeder van 
hun drie kinderen. ‘Overal hoorde ik 
dat het niet ging werken, een stel in een 
lab, maar we doen het als familiebedrijf 
prima.’ Anna Alemany (postdoc) en 
Lennart Kester (promovendus) vinden 
Anna van O. een collega onder collega’s 
– en dat geloof je best als je hoort
welke plek het wetenschappelijk werk
in hun leven inneemt. ‘In bed lezen
we papers en aan het strand data-
analyses.’
Alemany: ‘Alexander daagt je uit om
hard te werken, dat vind ik fijn en
inspirerend. Tegelijk kijkt hij wat
geschikt voor je is. Toen ik hier begon,

Kester: ‘Alexander heeft een hoop 
gekke ideeën, en dat komt omdat hij 
de mindset van de fysica loslaat op 
complexe biologische systemen. 
Daardoor krijg je het beste van twee 
werelden en kan hij een visie ontwik-
kelen op het type onderzoek dat de 
komende vijf jaar nodig is om in de 
internationale top mee te draaien.’ 
De cultuur op het lab is heel open. 
Er is geen onderlinge concurrentie, 
zoals bij veel grote Amerikaanse labs. 
Er wordt juist samengewerkt om over-
eind te kunnen blijven in de keiharde 
internationale concurrentiestrijd. 

Wat de 2,5 miljoen Spinoza-euro’s 
betreft, daarmee kunnen ze als lab 
mooi een jaar of vier, vijf vooruit. 
Kester: ‘Er zullen meer onderzoekers 
komen, maar de manier waarop we 
werken zal niet veranderen.’ 

Wie is Alexander van 
Oudenaarden?

Alexander van Oudenaarden (1970) is alge-

meen directeur bij het Hubrecht Instituut (kNAW), 

dat nauw samenwerkt met het Universitair Medisch 

Centrum Utrecht. Hij is een internationale pionier en 

wereldleider in de single-cell biologie. Van Oudenaarden 

leidt een multidisciplinaire internationale onderzoeks-

groep die werkt op het snijvlak van fysica, biologie, 

wiskunde en informatica. Zijn onderzoek is onder 

meer belangrijk voor het aanpakken van kanker-

cellen. De groep van Van Oudenaarden telt 

20 medewerkers.

Van links naar 
rechts: 

Anna van Oudenaarden 
(senior scientist), 

Anna Alemany 
(postdoc), 

Lennart Kester 
(promovendus)

Team-Alexander van Oudenaarden
‘Een hoop gekke ideeën’

Visionair, vasthoudend
en toegankelijk
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Jollans (promovendus) en Henriëtte 
van Leeuwen (secretaresse van de 
groep). Orrit wil helemaal geen 
Bekende Wetenschapper zijn, ‘daar 
heeft hij niets aan voor zijn werk,’ zegt 
Jollans. De Spinozalaureaat is een veel-
gevraagd spreker op congressen, en die 
waardering van vakgenoten is hem 
genoeg. 

Orrit laat zich evenmin opjagen. Hij 
houdt er niet van om valse beloften te 
doen en snelle oplossingen te beloven 
voor ingewikkelde problemen. ‘Michel 
neemt de tijd om dingen goed te onder-
zoeken,’ zegt Jollans. ‘Hij probeert de 
dingen eenvoudig te houden,’ weet 
Pradhan. ‘Michel focust op een enkel-
voudig molecuul of partikel, en 

De man die geen smartphone wil en 
nog steeds een Nokia uit 2007 gebruikt, 
is goed georganiseerd, gaat zeer metho-
disch te werk en geeft niet op. Waar 
anderen het bij uitblijvende of tegenval-
lende resultaten na een paar maanden 
voor gezien houden, zet Orrit door. Hij 
is vasthoudend, gelooft in wat hij doet, 
en geef hem maar eens ongelijk. Hij 
won de ene prijs na de andere, alleen 
vorig jaar waren het er al drie. En dan 
nu de Spinozapremie. 

Michel Orrit is ook aardig, en eigenlijk 
te bescheiden: je ziet hem zelden in de 
media, hij blijft op de achtergrond. 
Tegelijk past dat ook bij hem, vinden 
Martin Caldarola (postdoc), Biswajit 
Pradhan (promovendus), Thomas 

probeert dat op een heel fundamenteel 
niveau te begrijpen. Ook probeert hij 
technieken te ontwikkelen waarmee hij 
allerlei soorten afzonderlijke molecu-
len kan zien.’ 

Orrit staat altijd klaar voor zijn onder-
zoekers: ‘Michel investeert zijn eigen 
tijd in het bewerken van onze data, en 
reageert altijd heel snel: nog dezelfde 
dag, of anders de volgende dag,’ zegt 
Pradhan. ‘We hebben vaak de mogelijk-
heid om met hem te overleggen, ook 
tijdens de koffie. Hij is heel toeganke-
lijk en staat open voor nieuwe ideeën. 
Michel dwingt promovendi niet om 
bepaald onderzoek te doen, maar geeft 
ons juist veel vrijheid.’ 

Het Spinozageld gaat Michel Orrit 
gebruiken om nieuwe mensen aan te 
nemen, weet Van Leeuwen. Zij zullen 
onderzoek gaan doen naar de structuur 
en bewegingen van eiwitten, zeggen 
Caldarola, Pradhan en Jollans. Lastig 
onderzoek, dat dankzij die 2,5 miljoen 
euro uitgevoerd kan worden. ‘Michel 
heeft door dat geld de vrijheid om zelf 
de volgende stap te bepalen,’ zegt Calda-
rola. ‘We kunnen ons onderzoek nu 
uitbreiden naar nieuwe gebieden, zoals 
de life sciences.’ Enthousiast: ‘Dat kan 
heel nieuwe resultaten opleveren.’ 

Wie is Michel Orrit?

Michel Orrit (1956) is hoogleraar 

Spectroscopie van moleculen in gecondenseerde 

materie aan de Universiteit Leiden. Hij geldt wereld-

wijd als een van de vernieuwende onderzoekers in de 

single-molecule optica. Orrit ontwikkelde een techniek 

die het mogelijk maakt moleculen individueel waar te 

nemen. Zijn onderzoek helpt de fysische en chemische 

processen in levende materie te ontrafelen. Het kan 

een rol spelen bij het opsporen van de oorzaak van 

ziektes als alzheimer. De groep van Michel Orrit 

telt 11 medewerkers.

Van links 
naar rechts: 

Biswajit Pradhan 
(promovendus), 

Henriëtte van Leeuwen 
(secretaresse), 

Thomas Jollans 
(promovendus), 

Martin Caldarola 
(postdoc).

Team-Michel Orrit: ‘Geen valse beloften’
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Raijmakers weet precies waar Heck zijn 
Spinozapremie aan zou moeten beste-
den: ‘Aan zijn dromen. Aan onderzoek 
dat anders niet mogelijk zou zijn. Als 
wij een subsidievoorstel schrijven, zijn 
we gebonden aan een bepaald onder-
werp en moeten we wetenschap 
verkopen. Dat hoeft nu niet.’ Lemeer: 
‘Op het ogenblik draaien wij projecten 

Albert Heck is f lexibel, toegankelijk, 
vindt in je resultaten altijd de data 
waar het echt om gaat, en delegeert 
graag dingen die harstikke nodig zijn, 
maar waar hijzelf geen trek in heeft. 
Die doet Reinout Raijmakers dan, met 
‘heel erg veel plezier’. Ze noemen hem 
nog net geen topgozer, maar Raijma-
kers (teamleider Research Support 
Office), Simone Lemeer (UD) en Dome-
nico Fasci (postdoc) laten het duidelijk 
merken: het is een feestje om te werken 
met Albert Heck.
Raijmakers: ‘Alberts onderzoeksgroep 
heeft een heel open cultuur. Er wordt 
veel kennis gedeeld.’ ‘Zijn deur staat 
altijd open. Als je voorlopige data hebt 
en hem vraagt of hij even tijd heeft, is 
het antwoord vrijwel altijd “ja”’, zegt 
Fasci. ‘Hij geeft ook altijd razendsnel 
feedback als je wat hebt ingeleverd.’ 
Heck is extreem goed georganiseerd. 
Lemeer: ‘Hij verdeelt de tijd in blokken 
waarin iets klaar moet zijn. En dat 
werkt.’ Hij houdt ervan om dingen op 
tijd af te hebben, en zal nooit een voor-
stel vlak voor de deadline inleveren.
Heck geeft les aan bachelorstudenten 
en laat ook het grote publiek graag 
weten waar hij mee bezig is. Op de 
radio, bij BNR en Hoe?Zo! Radio, op 
televisie, in de RTL-serie ‘Lang zullen 
we leven’. Meteen na de toekenning 
van de Spinozapremie plaatste hij 
een kort filmpje op YouTube, een 
kanaal dat hij vaker gebruikt 
om over zijn onderzoek te 
vertellen. 
Heck heeft de kwaliteit om 
op het juiste moment op de 
juiste plaats te zijn, zegt 
Lemeer. ‘Hij was ooit op 
een bijeenkomst met een 
beperkt aantal weten-
schappers, en daar werd 
als het ware proteomics 
(het vakgebied dat pro-
beert alle eiwitten van 
een organisme of deel 
daarvan in kaart te 
brengen, red.) uitgevonden. 
Hij begreep meteen het 
belang en zag onmiddellijk 
de mogelijkheden. Albert 
heeft visie, en een antenne voor 
potentieel succesvol onderzoek.’

die wel een versnelling kunnen gebrui-
ken.’ Welke? Ze rollen met hun ogen, 
want ja, dat zou de concurrentie ook 
wel willen weten. Het enige wat ze 
kwijt willen, is dat wetenschappers die 
op het punt staan om nieuwe dingen te 
ontwikkelen liefst niet willen wachten 
totdat daar geld voor is. En dat hoeft 
nu niet.

SPINOZAPREMIES 2017

Wie is Albert Heck?

 Albert Heck (1964) is hoogleraar 

Scheikunde en farmaceutische wetenschappen 

en directeur van het Netherlands Proteomics 

Centre aan de Universiteit Utrecht. Hij is gespeciali-

seerd in het karakteriseren van eiwitten, de bouw-

stenen van ons lichaam, met behulp van massa-

spectrometrie. Heck wil een apparaat ontwikkelen 

dat alle eiwitten in één druppel bloed in één uur 

kan meten, om op basis daarvan te kunnen 

bepalen welke medicatie het beste past 

bij een patiënt. De groep van Albert Heck 

telt 63 medewerkers.

Van links 
naar rechts: 

Domenico Fasci 
(postdoc), 

Reinout Raijmakers 
(teamleider research 

support office), 
Simone Lemeer 

(UD).

 Team-Albert Heck
‘Op het juiste moment op de juiste plaats’
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 Team-Eveline Crone: 
‘Ontzettend inspirerend’

0 8  Hypothese   

“Je moet om salarisverhoging vragen”. 
Daar had ik zelf misschien niet zo snel 
aan gedacht,’ zegt Sabine Peters 
(postdoc). Berna Güroǧlu (UHD): ‘Of 
ze zegt: “Wat zou een man doen?”’ 
Is er dan helemaal niets wat een klein 
beetje niet deugt aan Eveline Crone? 
Ze lachen. Het is niet voor niets dat 
mensen die naar het buitenland 
vertrekken vaak weer bij haar terug-
komen. Crone is zo succesvol om een 
aantal redenen, vertellen ze. Ze kan 
slim projecten combineren, handig 
samenwerking organiseren en goed 
strategisch denken. Ze analyseert snel: 
geef haar een dataset en ze ziet in één 
oogopslag waar het spannende en ver-
nieuwende verhaal zit. En ze heeft een 
ongelofelijk goed en scherp geheugen. 
‘Ze kan de kleinste details onthouden 
van alle grote projecten’, weet Peters. 

Ze doet haar werk met enorm veel 
passie en plezier. ‘Eveline is ontzettend 
inspirerend, je krijgt er heel veel 
energie van om onder haar te werken,’ 
zegt Jochem Spaans (promovendus). 
Ze laat zien hoe je een topwetenschap-
per kunt zijn zonder dat over de rug 
van anderen te doen. Ze werkt keihard, 
maar verwacht niet dat anderen net zo 
veel uren maken als zij. Ze zorgt goed 
voor haar team; ze vindt een goede 
werksfeer heel belangrijk en geeft 
oprechte adviezen over je carrière. 
Daarbij heeft ze, als een van de vier 
‘Athena’s Angels’ – Leidse vrouwelijke 
hoogleraren die de achtergestelde 
positie van vrouwelijke wetenschap-
pers aankaarten – een extra oog voor 
de belangen van haar vrouwelijke 
medewerkers. ‘Een week voor mijn 
functioneringsgesprek zei ze tegen me: 

Crone heeft in de loop van de tijd grote 
onderzoekssubsidies binnengehaald: 
zo ontving ze de Veni-, Vidi- en Vici-
beurs van NWO en kreeg ze maar liefst 
twee keer een beurs van de European 
Research Council. ‘Eveline zou heel 
graag de verantwoordelijkheid en de 
beslissingen binnen het lab willen delen 
met de principal investigators,’ zegt 
Güroǧlu. ‘Dat is meestal lastig, omdat 
het nou eenmaal haar geld is en zij 
uiteindelijk moet beslissen wat ermee 
gebeurt.’ 

Met de 2,5 miljoen Spinoza-euro’s gaat 
Crone nieuwe onderzoekers aannemen. 
Ze wil graag de kennis uit allerlei 
onderzoeken naar deelaspecten van 
de puberteit met elkaar verbinden. 

Wie is Eveline 
Crone?

Eveline Crone (1975) is hoogleraar 

Neurocognitieve ontwikkelingspsychologie en 

oprichter van het brain and Development Lab aan de 

Universiteit Leiden. Ze onderzoekt de relatie tussen de 

ontwikkeling van het brein en het denken en gedrag 

van pubers. Crone toonde als een van de eersten ter 

wereld aan dat het puberbrein geen miniversie is van 

een volwassen brein, maar eigen kenmerken heeft. 

bij het grote publiek is ze vooral bekend door 

haar bestseller Het puberende brein, die 

inmiddels in vijf talen is vertaald. 

De groep van Eveline Crone telt 

22 medewerkers.

Van links 
naar rechts: 

Jochem Spaans 
(promovendus), 
Berna Güroǧlu 

(UHD),
Sabine Peters 

(postdoc).

 << 
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BElEID

Op de website een overzicht van de bijdrage van NWO in de negen 
topsectoren, waarin de Nederlandse rijksoverheid samenwerking tussen 
bedrijven, onderzoekers en overheidsorganen stimuleert. NWO brengt 
de verschillende partijen bij elkaar en ondersteunt de opzet van nieuwe 
onderzoeksprogramma’s. www.nwo.nl/beleid/topsectoren.

NWO-nieuws

Luxemburg en 
Nederland verstevigen 
onderzoeksbanden
In de toekomst kunnen Nederlandse 

wetenschappers samen met luxemburgse 

toponderzoekers een voorstel indienen in 

de Open competitie van NWO. dat is het 

gevolg van een overeenkomst die op 24 

maart werd ondertekend door stan Gielen 

namens NWO/ZonMw en Marc schiltz 

namens de luxemburgse zusterorganisatie 

FNR. de beide organisaties willen gezamen-

lijke projecten van onderzoekers in de twee 

landen ondersteunen. Voorlopig gaat het 

om een pilot van drie jaar. luxemburg is 

het eerste land waarmee NWO een derge-

lijke samenwerkingsovereenkomst aangaat.

Wim van den doel, in de raad van bestuur 

van NWO verantwoordelijk voor internatio-

nalisering, noemt de overeenkomst een 

kans voor de Nederlandse wetenschap, 

omdat in luxemburg een aantal thema’s 

op excellente wijze worden bestudeerd. 

Bestaande voorbeelden onderstrepen dat. 

Zo werkt het Radboud Universitair Medisch 

Centrum samen met de Universiteit van 

luxemburg op het gebied van parkinson 

en Wageningen Universiteit met het 

luxemburgse Institute of science and 

technology op het gebied van hydrologie.

Naar verwachting zal de nieuwe regeling 

in 2018 ingaan. 

Bekijk een videoverslag van een ‘meet and 

greet’ die deze zomer ter ere van de over-

eenkomst werd gehouden bij de 

Nederlandse ambassadeur in Luxemburg: 

http://bit.ly/NWOLuxemburg

Op nwo.nl

Institutenfusie 
dichterbij
Het is zo ver: de onderzoeksinstituten 

AstRON (radio-astronomie), CWI (wiskunde 

en computerwetenschappen), NsCR 

(criminaliteit en rechtshandhaving), NIOZ 

(zee-onderzoek) en sRON (ruimteonder-

zoek) hebben aangekondigd zich te zullen 

aansluiten bij de koepel NWO-Instituten. 

de natuurkunde-instituten AMOlF, dIFFeR, 

Nikhef en het onderzoekscentrum ARCNl 

hadden daar al een gezamenlijk thuis 

gevonden.

Het onderbrengen van alle instituten in 

één organisatie, NWO-I, is de tweede fase 

van de transitie van het oude naar het 

nieuwe NWO. Fase 1 betrof de herinrich-

ting van de domeinen. de derde en laatste 

fase is de aansluiting van ZonMw bij NWO.

Het voorstel tot fusie van de instituten is 

op 29 juni 2017 gedeponeerd bij de kamer 

van koophandel. Achter de schermen is de 

afgelopen maanden hard gewerkt om de 

fusie voor te bereiden. Voor elk van de 

instituten is een impactanalyse opgesteld 

(een soort nulmeting en alle medezeggen-

schapsorganen zijn om advies gevraagd. 

de ondernemingsraden van de instituten 

hebben inmiddels positief gereageerd.
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Nieuw lectoraat tegen 
cybercrime 
Het Nederlands studiecentrum Criminaliteit 

en Rechtshandhaving (NsCR) en de Haagse 

Hogeschool zetten per 1 oktober samen het 

lectoraat ‘Cybersecurity in het mkb’ op. Zij 

willen het kwetsbare midden- en klein-

bedrijf helpen zich te wapenen tegen 

cybercriminaliteit. Het nieuwe lectoraat zal 

zich richten op drie onderzoekslijnen: (1) de 

weerbaarheid van mkb’ers, (2) inzicht in 

cybercriminaliteit en (3) de aanpak van 

cybercriminaliteit gericht op mkb’ers.

Het midden- en kleinbedrijf zit te springen 

om bruikbare kennis, zeggen ook MkB-

Nederland en VNO-NCW. Voor het NsCR en 

de Haagse Hogeschool was dit de aanleiding 

om dit gezamenlijke praktijkgerichte 

onderzoeksprogramma op te zetten. 

Cybercriminoloog Rutger leukfeldt is de 

verbindende factor tussen de twee organisa-

ties. Hij wordt lector bij de Haagse Hooge-

school en coördinator van het onderzoeks-

cluster cybercrime bij het NsCR. 

Om het lectoraat mogelijk te maken, is 

gebruikgemaakt van de l.INt-regeling van 

het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht 

Onderzoek sIA, onderdeel van NWO. Ook 

de gemeente den Haag, de gemeente 

Zoetermeer en het ministerie van Veiligheid 

en Justitie dragen bij.

0 9 september 2017

Hypothese-3-2017-def.indd   9 24-08-17   21:36



Processed on: 25-8-2017Processed on: 25-8-2017Processed on: 25-8-2017Processed on: 25-8-2017

513226-L-sub01-sc-NWO513226-L-sub01-sc-NWO513226-L-sub01-sc-NWO513226-L-sub01-sc-NWO

1 0  Hypothese   

Wanneer een rups aan een koolplant knabbelt, lijkt de plant kans-
loos. Maar dat klopt niet helemaal. Iedere plant heeft namelijk een 
ingebouwd afweermechanisme. Het speeksel van de vraatzuchtige 
rups doet alle alarmbellen in de koolplant rinkelen, en de plant 
maakt het hormoon jasmonzuur aan. De kool wordt daardoor 
minder lekker voor de rups en met een beetje geluk gaat die op 
zoek naar een ander hapje. Met datzelfde mechanisme verweert de 
plant zich ook tegen gevaarlijke bacteriën of virussen.

‘Het zelfverdedigingsmechanisme heeft echter een belangrijke 
bijwerking,’ vertelt Horstman, onderzoeker aan de universiteit van 
Wageningen. ‘De plant zal er minder goed door groeien. Dat heeft 
dus een negatief effect op de landbouwopbrengst. Die twee func-
ties lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden, als de tandwielen 
in een versnellingsbak. Kiest de plant voor een snelle groei, dan 
heeft dat een negatief effect op de afweer en vice versa. Een verge-
lijkbare wisselwerking zie je ook in de mensenwereld: ieder uur 
dat je in je werk steekt, kun je niet gebruiken om met vrienden af 
te spreken.’

Toch kunnen zelfverdediging en groeikracht elkaar ook versterken 
in plaats van uitsluiten, vermoedt Horstman. Dan krijg je dus een 
grote én weerbare plant. Ze gaat het de komende jaren onderzoe-
ken met een Veni-beurs. ‘Dat doe ik door de genetische tandwielen 
van groei en afweer te identificeren en die genen vervolgens te 
ontkoppelen door mutaties. De eerste resultaten in de zandraket 
zijn veelbelovend. De komende jaren wil ik onderzoeken of dit 
effect daadwerkelijk opgaat, hoe dat op DNA-niveau werkt en of 
we het kunnen toepassen in een tomatenplant.’

Mocht het werken, dan zal dat de voedselproductie ten goede 
komen, denkt Horstman. Bovendien zullen er minder bestrij-
dingsmiddelen nodig zijn omdat de planten van zichzelf een betere 
weerstand hebben. ‘Dit is precies waarom ik biologie ben gaan 
studeren: piepkleine mutaties kunnen grote gevolgen hebben. 
Wie uit wil zoeken hoe dat precies werkt, ziet dat de genetica 
eigenlijk één grote puzzel is.’ 

Een plant kan zich behoorlijk goed verdedigen 
tegen ziekteverwekkers en rupsen, kevers of 
slakken. Dat gaat echter wel ten koste van 
de groei. Anneke Horstman, onderzoeker in 
Wageningen, ontving onlangs  een Veni-beurs 
van NWO en onderzoekt de komende drie jaar of 
groei en verdediging ook samen kunnen gaan.
tEkSt MERIjN vAN NulAND  bEELD MANON BRuININgA

 ANNEKE HORStMAN 

  tAlENt

Werken aan een 
superplant

A
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A

Het systeem waarbij onder-
zoeksvoorstellen door experts 
worden beoordeeld, staat in 
veel landen onder druk. Dat 
bleek tijdens de internationale 
conferentie die NWO op 29 
en 30 juni organiseerde. Van 
Japan tot Estland, van Nieuw-
Zeeland tot Zwitserland en 
Ierland, uit alle windstreken 
waren afgevaardigden naar 
Amsterdam gekomen om hun 
ervaringen te delen.
tEkSt MARIEttE HuISjES  Beeld MElvIN tAS

en het experimenteren met alternatieve 
vormen van beoordeling. 

Een oplossing om de aanvraagdruk te 
normaliseren, is meer voorwaarden 
stellen aan het mogen indienen van een 
voorstel. De universiteiten kunnen 
hierbij een cruciale rol spelen. Idealiter 
zijn zij het die een voorselectie maken 
onder hun masters en gepromoveerden, 
en moedigen ze alleen de meest geta-
lenteerde, kansrijkste kandidaten aan 
om een onderzoekssubsidie aan te 
vragen. Anderen moeten op weg gehol-
pen worden naar alternatieve carrières, 
om buiten de wetenschap hun talenten 
te kunnen ontplooien.

Eén manier om het bestaande systeem 
aan te passen is onderzoekers gefaseerd 
te laten indienen, waarbij aanvankelijk 
slechts een heel beknopt voorstel hoeft 
te worden ingestuurd. Er zijn allerlei 
andere ingrepen mogelijk om het peer 
review systeem efficiënter te maken. 
Revolutionairder is om het helemaal te 
laten vallen. Een alternatief is bijvoor-
beeld een zogeheten sandpit, waarbij 

Al verschilt de context, vrijwel alle 
landen kampen met gestaag stijgende 
aantallen onderzoeksvoorstellen en een 
constant of zelfs dalend budget. Die 
combinatie leidt tot steeds lagere hono-
reringspercentages. Zowel indieners 
als beoordelaars stoppen dus naar ver-
houding te veel tijd in het indien- en 
beoordelingsproces, wat tot toene-
mende bezwaren leidt. Dankzij 
‘reviewmoeheid’ zijn er soms onvol-
doende geschikte experts beschikbaar. 
En dan is er bezorgdheid over hardnek-
kige, vaak onbewuste vooroordelen bij 
de beoordelaars, waardoor de weten-
schappelijke wereld nog steeds niet zo 
heterogeen is als men zou wensen.
Tijd voor vernieuwing dus; dat vindt 
niet alleen NWO, maar vinden ook veel 
van haar zusterorganisaties wereld-
wijd. Grofweg zoeken landen de 
oplossing in drie richtingen: het inper-
ken van de stroom aanvragen, het 
aanpassen van het peer review systeem 

 << 

een groepje experts bij elkaar gaat 
zitten om samen het beste onderzoek 
op te zetten. Ook wordt wel geopperd 
om wetenschappers naar eigen inzicht 
onderling het geld te laten verdelen 
zonder tussenkomst van experts, of om 
menselijke beoordeling deels door 
loting te vervangen.  

Met de internationale conferentie over 
peer review – de eerste in haar soort – 
heeft NWO de basis gelegd voor een 
structurele uitwisseling van ervaringen 
en ideeën tussen landen. Die zal waar-
schijnlijk plaatsvinden via een online 
platform, aangevuld met jaarlijkse bij-
eenkomsten. Een initiatief dat 
enthousiast is ontvangen. Want hoe 
verschillend ook de lokale situatie, uit-
eindelijk hebben alle wetenschaps-
organisaties hetzelfde doel: het geld 
voor wetenschappelijk onderzoek dat 
aan hen is toevertrouwd zo goed moge-
lijk besteden.

Een inhoudelijk verslag van NWO’s 
International peer review conference 
vindt u hier: www.nwo.nl/peerreview

 
Eerlijk onderzoek       
     beoordelen,  
     internationaal

PEER REvIEw
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Zo haal je de 
wetenschap 

het klaslokaal 
binnen 

  ONDERwIjSONDERZOEK

IIneens viel het wiskundedocent Rodica 
Ernst op: veel van haar leerlingen op 
het Udens College maakten ‘schoon-
heidsfoutjes’ in hun proefwerken. 
Sommigen lazen de opdracht niet goed, 
anderen kwamen met uitkomsten 
waarvan je in één oogopslag kon zien 
dat ze onmogelijk waar kunnen zijn. 
Het gevolg: onnodig lage cijfers en 
frustratie bij de leerlingen en de 
docent. Nu is Ernst niet iemand die bij 
de pakken neerzit. Samen met Plonie 
Nijhof van het Hermann Wesselink 
College in Amstelveen ontwikkelde ze 
de META-methode, een denkwijze voor 
leerlingen om moeilijke stof op een 
systematische manier te analyseren en 
problemen op te lossen. Met universi-
tair hoofddocent Joris Ghysels van 
Maastricht University stelden ze 
vervolgens vast dat deze werkwijze de 
leerprestaties significant verbetert 
bij de leerlingen die iets onder het klas-
sengemiddelde scoren. Ook de meta- 
cognitie, het reguleren van inspanning, 
het kritisch denken en het structureren 
van informatie verbeteren aanzienlijk, 
bleek uit het onderzoek onder meer dan 
600 leerlingen.

tijd kopen
Jammer genoeg is de werkwijze van 
Ernst, Nijhof en Ghysels nog eerder 
uitzondering dan regel. Van veel les-

Op Nederlandse universiteiten en hogescholen doen wetenschappers dagelijks onder-
zoek naar alle facetten van het onderwijs. toch belanden lang niet al die inzichten bij 
de leraren voor wie ze bedoeld zijn. Het Nationaal regieorgaan Onderwijsonderzoek 
(NrO) slaat sinds 2012 een brug tussen school en wetenschap. tEkSt MERIjN vAN NulAND

methoden is niet vastgesteld of ze de 
beoogde doelen behalen. Ze zijn bij-
voorbeeld niet op wetenschappelijke 
wijze getoetst, met een controlegroep 
en meerdere meetmomenten. Dat 
maakt het erg lastig om de effectiviteit 
van het lesprogramma te beoordelen, 
laat staan te onderzoeken welke 
methode het beste werkt voor een 
bepaald leerniveau. Datzelfde geldt 
voor werkprocessen die niet direct in 
het klaslokaal zichtbaar zijn, zoals 
managementstijlen van schooldirec-
teuren en kwaliteitszorg.

Ernst, Nijhof en Ghysels ontvingen 
voor hun onderzoek een praktijk-
gerichte onderzoekssubsidie van het 
Nationaal Regieorgaan Onderwijs-
onderzoek (NRO, zie kader). Het NRO 
verstrekt die subsidies aan leraren en 
onderzoekers die samen een oplossing 
zoeken voor een praktisch onderwijs-
vraagstuk. Dankzij het bedrag van 
bijna 100.000 euro kon de META-
methode verder ontwikkeld en 
opgeschaald worden. De makers 
gebruiken de methodiek niet alleen 
in hun eigen lessen, maar stellen die 
ook beschikbaar aan andere docenten 
via de website Leraar24. Inmiddels 
leiden ze andere docenten op om de 
systematiek te gebruiken. Ernst: 
‘Zonder de subsidie waren wij nooit 

zo ver gekomen. Die stelde ons en onze 
collega’s in staat om tijd vrij te maken 
voor dit project, iets wat in het onder-
wijs geen vanzelfsprekendheid is.’

wel stampen, geen problemen 
oplossen
Naast kennisvergaring stimuleert het 
NRO vooral ook kennisdeling en ken-
nisbenutting. Dat gebeurt onder meer 
met een Kennisportal en een Kennis-
rotonde. De Kennisportal geeft toegang 
tot twintig databases met publieks-
vriendelijke samenvattingen van 
wetenschappelijk onderwijsonderzoek. 
De Kennisrotonde is een online loket 
waar onderwijsprofessionals een op 
wetenschap gebaseerd antwoord 
krijgen op hun vragen. Zeventien zoge-
heten kennismakelaars spelen daarbij 
een cruciale rol. Zij bellen altijd met de 
vragensteller, om de vraag zo concreet 
mogelijk te maken. De kennismakelaar 
beantwoordt vervolgens of zelf de 
vraag, of roept hierbij de hulp in van 
een van de honderd antwoordspecialis-

Wiskundedocente Rodica Ernst won de 
NRO-Onderwijsprijs 2016 met haar 
META-methode om leerlingen staps-
gewijs problemen te leren oplossen.
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ONDERwIjSONDERZOEK

1 3 september 2017

De kloof tussen onder-
wijswetenschap en het 
onderwijs zelf is groot. 
Docenten zijn blij 
met initiatieven als de 
Kennisrotonde en 
Leraar24. Die helpen 
hen om gefundeerde 
keuzes te maken over 
bijvoorbeeld lesmethoden 
of de aanpak in de klas

Vragen uit 
de Kennisrotonde
vraag: Wat is het effect van stress 
van leraren op hun functioneren en 
op het leren van leerlingen?
verkort antwoord: Stress bij 

leraren beïnvloedt hun manier 

van lesgeven, de mate waarin 

ze sympathie kunnen tonen, de 

uitoefening van hun rol als leraar 

en de omgang met leerlingen. 

Emotioneel uitgeputte leraren 

zijn in de klas vaker reactief en 

maken vaker gebruik van disci-

plinerende maatregelen. Ze zijn 

minder in staat om de klas effec-

tief te managen en een kalme en 

gestructureerde leeromgeving te 

creëren.

vraag: Heeft de inzet van de theo-
rie over meervoudige intelligentie 
(de theorie dat iedereen over acht 
verschillende soorten intelligentie 
beschikt, die per persoon in ver-
schillende mate ontwikkeld zijn, 
red.) invloed op leerresultaten van 
leerlingen?
verkort antwoord: Hoewel er 

enige aanwijzingen zijn dat aan-

dacht voor meervoudige intelli-

gentie gunstig werkt bij wiskunde, 

is er al met al weinig deugdelijk 

wetenschappelijk onderzoek 

gedaan naar de toepassing en 

de effecten van de theorie in het 

onderwijs. Er kunnen daarom 

geen stevig onderbouwde conclu-

sies worden getrokken.

vraag: Draagt programmeerles bij 
aan het probleemoplossend ver-
mogen van leerlingen?
verkort antwoord: Uit een recente 

review blijkt dat programmeer-

onderwijs inderdaad kan bijdragen 

aan algemene probleemoplos-

singsvaardigheden van leerlingen 

in het primair en voortgezet 

onderwijs. Ook kan programmeer-

onderwijs andere vaardigheden 

stimuleren, zoals kritisch denken, 

creativiteit en zelfreflectie.

Zelf ook een vraag? 
Kijk op www.kennisrotonde.nl << 
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Sinds 2012 stimuleert Het Nationaal regieorgaan 

Onderwijsonderzoek (NrO) – onderdeel van NWO – 

het wetenschappelijk denken over onderwijs. Door 

onderwijsonderzoek te coördineren en financieren, 

draagt het NrO bij aan de verbetering en vernieuwing 

van het onderwijs. Het verbindt de beschouwende blik 

van de wetenschapper aan een hogeschool of univer-

siteit met de praktijkervaring van de docent. Op die 

manier kunnen we het onderwijs evidence informed 

blijven vernieuwen en verbeteren, waardoor Nederland 

ook op de langere termijn tot de wereldtop van 

kennislanden blijft behoren. Zie ook: www.nro.nl.

Dit doet het NRO

ten, onderwijsonderzoekers die 
verbonden zijn aan een universiteit. 
Claudia van Kruistum, universitair 
docent onderwijspedagogiek aan de VU 
in Amsterdam, is zo’n antwoordspecia-
list. Digitale leermiddelen zijn haar 
niche. Als ze op dat gebied een vraag 
krijgt doorgespeeld, onderzoekt Van 
Kruistum wat de wetenschappelijke 
literatuur over het betreffende vraag-
stuk zegt, en geeft schriftelijk 
antwoord. ‘Zo kreeg ik onlangs een 
vraag over adaptieve digitale leerom-
gevingen,’ zegt Van Kruistum. ‘Dat is 
oefensoftware die is afgestemd op het 
niveau van de leerlingen. Een slimme 
leerling kan daardoor eenvoudig 
vooruitwerken, en het nakijken van de 
multiplechoicevragen doet de computer 
zelf. Dat maakt dit soort software erg 
populair in het klaslokaal. Ik kreeg de 
vraag of die populariteit terecht is. 
Uit mijn onderzoek bleek dat het geen 
wondermiddel is. Je kunt er wel woor-
denlijstjes of rekensommen mee 
stampen, maar je leert er bijvoorbeeld 

geen probleemoplossend vermogen 
mee. En de rol van de leerkracht blijft 
cruciaal.’

Doordachte keuzes
Dankzij Van Kruistum en haar vele 
collega’s zijn er op de Kennisrotonde 
inmiddels meer dan 150 vragen beant-
woord van onderwijsprofessionals uit 
het primair en voortgezet onderwijs en 
het mbo. De reacties van vragenstellers 
zijn positief. Ze geven aan dat de ant-
woorden hen helpen om doordachte 
keuzes te maken. ‘De Kennisrotonde 
verkleint de kloof tussen wetenschap 
en onderwijs,’ zegt Van Kruistum. ‘Die 
kloof is dieper dan je denkt. Zo is 
wetenschappelijke literatuur vaak 
moeilijk leesbaar voor mensen buiten 
de academische wereld. Bovendien 
maken wetenschappers meestal 
bescheiden claims. Ze zullen niet snel 
praktische aanwijzingen geven wat een 
docent wel of niet moet doen. Daarom 
is het belangrijk dat iemand de vertaal-
slag maakt.’ 
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  IN BEElD

Op 21 september kiest katja Peijnenburg het ruime sop. 
Dankzij een Vidi-beurs van NWO kan ze mee met de 
Atlantic Meridional transect, een jaarlijkse wetenschap-
pelijke cruise die in twee maanden dwars door alle 
klimaatzones heen snijdt. Met haar ‘planktonteam’ van 
vier vrouwelijke onderzoekers gaat ze op open zee testen 
hoe snel planktonslakjes zich aanpassen aan de steeds 
warmer en zuurder wordende oceaan. 
tEkSt MARIEttE HuISjES  bEELD KAtjA PEIjNENBuRg

Evolutie op 
fast forward? Limacina bulimoides, 

een planktonslakje 
met schelp en 
twee 'vleugels', 
een zogenaamde 
'zeevlinder'.

Katja Peijnenburg klaar voor vertrek, met 
een van de netten waarmee ze planktondiertjes 
uit zee vist.

De RRS Discovery, een gespecialiseerd 
onderzoeksschip, ligt klaar voor de jaarlijkse 
trans-Atlantische expeditie.

e
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IN BEElD

Sinds ze als kleuter speelde op de Zeeuwse 
stranden, heeft Katja Peijnenburg een zwak voor 
het leven in de zee. Tijdens haar studie mariene 
biologie deed ze in Vancouver onderzoek met een 
paar zeeleeuwen. Maar die ontsnapten, of ze ver-
loren hun zender. De monstergrootte liet 
bovendien te wensen over. ‘Grote vragen zijn het 
beste op te lossen aan de hand van kleine orga-
nismen’, is sindsdien haar motto. Van 
zeeleeuwen en aalscholvers stapte ze over op 
zoöplankton, diertjes waarvan er triljoenen in 
het zeewater zweven. Peijnenburg werkt nu als 
onderzoeker bij het Naturalis Biodiversity 
Center in Leiden en aan de UvA. Dit ís zo’n grote 
vraag die ze bestudeert: zal zoöplankton in staat 
zijn om zich tijdig aan te passen aan de effecten 
van klimaatverandering? Het antwoord is 
belangrijk, omdat plankton aan de basis staat 
van vrijwel alle voedselketens in zee. Met name 
planktonslakjes gelden als de spreekwoordelijke 
kanaries in de kolenmijn, omdat ze erg gevoelig 
zijn voor de effecten van oceaanverzuring. Als 
het de bescheiden slakjes lukt om zich aan te 
passen, zijn de gevolgen voor het leven in zee 
misschien te overzien. Maar volgens menig 
onderzoeker zitten we nu al middenin een 
massa-extinctie van soorten en ziet de toekomst 
er somber uit voor de slakjes.

Peijnenburg heeft het geluk dat ze behalve zee-
bioloog ook evolutiebioloog is. Aan de hand van 
fossielen kijkt ze miljoenen jaren terug: hoe 
hebben de kleine zeeslakjes eerder gereageerd op 
veranderingen in hun omgeving, en hoe snel 
deden ze dat? Daarnaast reist ze de zeeën over 
om monsters te nemen en de actuele stand van 
de biodiversiteit in kaart te brengen. Tijdens de 
komende expeditie gaat het planktonteam 
slakjes tussen Southampton en de Falklands 
voor het eerst blootstellen aan verschillende 
zuurgraden: die van honderd jaar geleden, die 
van nu en de zuurgraad zoals die volgens prog-
noses eind deze eeuw zal zijn. Peijnenburg is 
gematigd optimistisch: ‘Planktondiertjes kennen 
een enorme variatie en soortenrijkdom. Mijn 
hypothese is dat daardoor evolutionaire proces-
sen in deze groep extra snel gaan. Maar of dit zo 
is, hopen we in de komende jaren uit te vinden.’

Katja Peijnenburg houdt samen met haar team 

een blog bij over haar expeditie. lees het op 

science.naturalis.nl/katja-peijnenburg of volg 

@Naturalis_sci op twitter.

Heliconoides 
inf latus
een zeevlinder en 
mogelijk de meest 
voorkomende 
slakkensoort ter 
wereld.

Oxygyrus inf latus, 
een zogenaamde 
'zeeolifant', deze 
slakjes jagen op 
zeevlinders en 
hebben een snuit 
die lijkt op een 
olifantenslurf.

Hyalocylis striata, 
een zeevlinder met 
een rechte schelp.

Gymnosoom, 
planktonslakje 
zonder schelp, 
een zogenaamde 
'zee-engel'.
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1 6  Hypothese   

ZZullen jongeren die zich soms agressief 
gedragen over een jaar of vijf een 
‘buienradar’ hebben die woedeuitbar-
stingen voorspelt? Geven we kleine 
kinderen een breintraining om hun 
zelfregulerende vermogen te verster-
ken? Krijgen kille persoonlijkheden 
een stofje toegediend waardoor ze 
ontvankelijker worden voor cognitieve 
gedragstherapie? Sommige van die 
scenario’s zijn iets dichterbij gekomen, 
na vijf jaar intensief samenwerken in 
het NWO-programma Hersenen & 
cognitie: Maatschappelijke Innovatie.1 
Het initiatief voor het programma 
dateert al van 2008. De neuroweten-
schap kwam toen op als een 

  HERSENEN & cOgNItIE

Nieuwe verbanden blootleggen tussen onze hersenen, ons 
denken en ons gedrag, en daarmee agressie beteugelen en 
veerkracht vergroten. Dat was een van de doelen van het 
programma Hersenen & cognitie. Concrete toepassingen 
komen steeds dichterbij. tekst MARIEttE HuISjES  Beeld cAROlyN RIDSDAlE

 
Brein in balans

veelbelovend vakgebied, zozeer dat een 
deel van de aardgasbaten werd vrijge-
maakt om er een extra impuls aan te 
geven. Doel van het programma was 
om niet alleen onderzoekers met een 
verschillende benadering bij elkaar te 
brengen (zoals psychologen, neurobio-
logen, geneeskunde-onderzoekers en 
computerwetenschappers), maar ook 
wetenschappers en professionals die 
met beide benen in de praktijk staan. 
Zo zouden inzichten uit hersenonder-
zoek uiteindelijk tot vernieuwing 
kunnen leiden op drie terreinen: onder-
wijs, gezondheidszorg en veiligheid.
Voor die laatste pijler is het aardig 
gelukt om iedereen bij elkaar te 

brengen, zo bleek op een slotsympo-
sium in juni bij het ministerie van 
Veiligheid en Justitie. De zaal zat vol, 
niet alleen met beleidsmakers, maar 
ook met rechters, advocaten, politie-
mensen, psychotherapeuten en 
reclasseringsmedewerkers. Hersen-
onderzoek is hot, en iedereen wil graag 
meer weten over de mogelijkheden 
ervan voor haar of zijn vakgebied. 
‘Er zijn al veel concrete toepassingen’, 
vertelt Katy de Kogel, een van de initia-
tiefnemers voor het programma vanuit 
het ministerie van VenJ. ‘Maar omdat 
ze zo nieuw zijn, moeten we de effecten 
daarvan eerst goed onderzoeken 
voordat het verantwoord is ze breed in 
te voeren.’ Van neurowetenschappelijk 
onderzoek wordt in de toekomst veel 
verwacht, met name voor het inschat-
ten en ondervangen van risico’s op 
antisociaal gedrag en voor het verhogen 
van de kans op succesvolle behande-
ling. Maar toepassingen zijn er ook aan 
de andere kant van de streep. Denk 
bijvoorbeeld aan kennis over de fysio-
logie van mentale veerkracht, om 

1 Het programma werd geregisseerd door het NWO-regieorgaan Nationaal Initiatief Hersenen & cognitie (NIHC).
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1 7 september 2017

politieagenten te coachen in de omgang 
met stressvolle situaties. 

Puzzelstukje
‘Neurowetenschappelijke informatie zal 
nooit op zichzelf staan’, benadrukt De 
Kogel. ‘Het is één van de puzzelstukjes, 
samen met kennis over iemands sociale 
achtergrond en psychologische profiel. 
Maar uit onderzoek blijkt dat ernstig 
antisociaal gedrag kan samenhangen 
met neurobiologische kenmerken zoals 
minder activiteit in bepaalde hersen-
gebieden of een lager afgesteld 
stress-systeem. Voor dat laatste is een 
lage hartslag of verstoorde afgifte van 
het stresshormoon cortisol een maat. 
In dat licht is het eigenlijk wel vreemd 
als bijvoorbeeld bij een risicotaxatie – 
die voorafgaat aan het besluit om een 
tbs-gestelde wel of niet met proefverlof 
te sturen – fysiologische data geen 
enkele rol spelen. De hartslag in rust 
zou bijvoorbeeld gemakkelijk kunnen 
worden gemeten. Wellicht heeft die als 
risicofactor een toegevoegde waarde 
bij het voorspellen van recidive, naast 
sociale en psychologische factoren.’ 
De belangrijkste opbrengst van vijf jaar 
samenwerken is de toegenomen verwe-
venheid tussen wetenschap en praktijk, 
volgens De Kogel. ‘Er is een hechte 
gemeenschap ontstaan rond de toepas-
sing van neurowetenschappen in de 
strafrechtketen. De bereikte onder-
zoeksresultaten zijn op zich al mooi, 
maar ik verwacht dat het netwerk dat 
nu is ontstaan een veelvoud daarvan 
zal opleveren.’

Het programma Hersenen & cognitie 

krijgt een vervolg in Neurolabnl, 

een van de routes in de Nationale 

wetenschapsagenda. 

Doe dat nog 
maar eens over
Niet zo sexy, wel belangrijk. Dat is het herhalen 
van empirisch onderzoek dat anderen eerder 
hebben gedaan. NWO heeft in juli negen voor-
stellen voor dit soort replicatiestudies gehono-
reerd. Beeld HARRy MEIjER

RRaken jongeren die experimenteren met de e-sigaret écht 
eerder verslaafd aan gewone tabak? Werkt een verblijf in de 
natuur écht stressverlagend? Verraadt de grootte van 
iemands pupil écht zijn interesse in degene die hij ontmoet? 
Overlijden er écht minder patiënten op de intensive care als 
de zuurstofdruk in hun aderen laag wordt gehouden? 
Genoemde conclusies zijn invloedrijk, en gebaseerd op 
wetenschappelijk onderzoek. De vraag is of ze stand houden 
als anderen de onderliggende experimenten opnieuw uitvoe-
ren. Op die vraag komt binnenkort antwoord. 

Nadat de laatste jaren verschillende studies moesten worden 
ingetrokken omdat de resultaten bij nader inzien niet bleken 
te kloppen, besloot NWO vorig jaar om met een miljoen euro 
zogeheten replicerend onderzoek te stimuleren. Dit is een 
pilot; de bedoeling is dat het normaler wordt om onderzoek 
over te doen, ook in de sociale en medische wetenschappen. 
Wetenschappelijke resultaten worden dan robuuster en de 
samenleving heeft er meer aan, omdat het verwantoord is er 
beleid op aan te passen. 

Er werden 85 voorstellen ingediend; daarvan zijn er negen 
gehonoreerd. Een volledig overzicht van de gehonoreerde 
voorstellen vindt u op www.nwo.nl/toekenningen-replicatie-
studies.

twee boeken reiken ideeën 

aan voor toepassing van 

neurowetenschapen in de 

praktijk: ‘brein onder druk’, 

door Malou van Hintum en 

‘Neurowetenschappelijke toe-

passingen in de jeugdstrafrecht-

keten’, van het WODC. Het laat-

ste boek is online beschikbaar 

via de website www.wodc.nl.

Meer weten?

1 Het programma werd geregisseerd door het NWO-regieorgaan Nationaal Initiatief Hersenen & cognitie (NIHC).
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In de afgelopen vijf roerige jaren heeft  het voor-
malige FOM-instituut voor Plasmafysica zichzelf 
opnieuw uitgevonden. Met de nieuwe locatie op de 
campus van de Technische Universiteit Eindhoven 
heeft DIFFER (kort voor Dutch Institute for 
Fundamental  Energy Research) een plek gekregen 
middenin de academische wereld en kan het makke-
lijk de verbinding maken met het bedrijfsleven. Ook 
nieuw is dat het instituut zijn onderzoeksfocus 
heeft verbreed. Naast de wereldvermaarde 
Magnum-PSI voor onderzoek naar kernfusie 
beschikt DIFFER nu ook over uitgebreide laborato-
riumfaciliteiten voor chemisch en materiaalkundig 
onderzoek. De nieuwe laboratoria zijn vooral 
bedoeld voor onderzoek naar zonnebrandstoffen: 
synthetische brandstoffen uit kooldioxide en water, 
gemaakt met behulp van duurzame elektriciteit. 
Richard van de Sanden, directeur van DIFFER, 
is trots op wat het instituut bereikt heeft. Hij 
verwacht dat de haalbaarheid van kernfusie 
over enkele decennia duidelijk wordt in 
de Europese ITER-onderzoeksre-
actor in Zuid-Frankrijk. 

1 8  Hypothese   

In een fonkelnieuw gebouw op de campus van de tU Eindhoven werkt NWO-
instituut DIFFEr aan de energievoorziening van de toekomst. Een belangrijk 
thema is de opslag van duurzame elektriciteit in zonnebrandstoffen. Daarnaast 
biedt de recente upgrade van kroonjuweel Magnum-PSI unieke mogelijkheden 
voor de studie van plasma's en materialen. tekst HARM IKINK Beeld BRAM lAMERS

  KERNFuSIE EN ZONNEBRANDStOF

Maar daadwerkelijk grootschalige toepassing zal 
nog enkele extra decennia vergen. ‘In de tussentijd 
zal de opwekking van duurzame elektriciteit uit zon 
en wind enorm groeien. En natuurlijk heeft de 
maatschappij ook behoefte aan stroom als de zon 
niet schijnt of als het niet waait. We moeten dus 
grootschalig duurzame elektriciteit kunnen 
opslaan. Daarop richten we ons bij DIFFER met het 
onderzoeksthema Solar Fuels.’ 

De belofte van zonnebrandstof
Opslag van elektriciteit in zonnebrandstoffen is 
volgens Van de Sanden in potentie efficiënter, goed-
koper en gemakkelijker op te schalen dan opslag in 
batterijen. Bijkomend voordeel is dat de zonnebrand-
stoffen delen van de transportsector kunnen verduur-
zamen waar elektrische aandrijving nog wel even 
op zich zal laten wachten. Denk aan vliegverkeer, 
zeeschepen en zware vrachtwagens. Zelfs het 

vergroenen van de chemische industrie behoort 
tot de mogelijkheden, als er met de groene 

stroom naast brandstoffen ook chemische 
grondstoffen worden gemaakt. 
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DIFFER 
zet in op duurzaam
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In DIFFER's Solar Fuels-laboratoria spannen tien 
nieuwe groepen zich in om de zonnebrandstoffen 
tot realiteit te maken. Daarbij werken ze aan het 
verbeteren van bestaande elektrochemie, maar ook 
aan vernieuwende chemische concepten. Zo hoopt 
DIFFER door de combinatie van plasmatechnologie 
met (elektro)chemie nieuwe, efficiënte routes te 
ontsluiten voor de omzetting van CO2  in zonne-
brandstoffen. De samenwerking tussen 
onderzoekers van verschillend pluimage blijkt 
daarbij een vruchtbare voedingsbodem. Een ander 
kansrijk concept dat te danken is aan de diverse 
expertise die DIFFER in huis heeft, is dat van 
‘plasmon-geactiveerde katalyse’.  Daarbij zijn 
chemische omzettingen heel specifiek te sturen 
via de interactie tussen licht en metalen nanodeel-
tjes. DIFFER-onderzoeker Andrea Baldi ontving 
eerder dit jaar een Vidi-beurs van NWO voor dit 
onderzoek. ‘We gaan natuurkundige principes 
benutten om chemische processen te verbeteren’, 
aldus Baldi. ‘Fundamenteel onderzoek dat hopelijk 
de kennis gaat opleveren om in de toekomst ook 
echt een reactor te kunnen bouwen. Als het werkt, 
zou het een doorbraak in chemische conversie-

1 9 september 2017

In het chemisch lab wordt gewerkt aan 
materialen om brandstoffen te produceren met licht.

DIFFER 
zet in op duurzaam

technologie betekenen die verder gaat dan de 
synthese van zonnebrandstoffen. Chemische 
reacties kunnen dan heel efficiënt en energiezuinig 
verlopen, met weinig ongewenste bijproducten.’

De toekomst van kernfusie
In DIFFER’s onderzoek naar kernfusie neemt de 
Magnum-PSI apparatuur een bijzondere plaats in. 
Dit 'kroonjuweel' verhuisde mee vanuit Nieuwegein, 
maar is krachtiger dan ooit dankzij de gelijktijdige 
upgrade met een sterke supergeleidende magneet. 
Nergens anders ter wereld is men in staat gedurende 
lange tijd precies de plasma-omstandigheden te 
realiseren die in een echte fusiereactor te verwach-
ten zijn. Met Magnum-PSI kan dat wel. Groepsleider 
Thomas Morgan verwacht nog dit jaar records te 
breken. Net als directeur Van de Sanden is Morgan 
vol vertrouwen dat fusie er zal komen én dat de 
technologie een toekomst heeft: in toekomstige 
elektriciteitsnetwerken zal een behoefte blijven 
bestaan aan stabiliserende, snel schakelbare cen-
trale systemen die een snel toenemende vraag of 
snel afnemend aanbod kunnen opvangen. Kernfusie 
is bij uitstek een technologie die dat op een CO2 
-neutrale manier voor elkaar kan krijgen.

DIFFER's kroonjuweel Magnum-PSI kan als enige ter 
wereld de omstandigheden in een fusiereactor langere 
tijd nabootsen

Het fotonica-lab is er om het samenspel 
van licht en materialen te onderzoeken.

 << << 

Dat de allerbeste en -nieuwste faciliteiten snel resultaat ople-

veren, bleek vorige maand, in augustus 2017. DIFFEr trok toen 

internationaal de aandacht. Onderzoekers daar hebben een 

nieuwe manier ontdekt om met vloeibaar metaal de wanden 

van een fusiereactor te beschermen tegen de verzengende hitte 

binnenin. Zo’n beschermingsmechanisme is een voorwaarde om 

kernfusie op commerciële schaal te kunnen toepassen.

Doorbraak
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OOorsprong van leven
‘We kregen prachtige, diepe vragen binnen’, zegt Jan-
Willem Mantel, secretaris van de Oorsprong-route in 
de Nationale Wetenschapsagenda. ‘Zo vroeg iemand 
hoe het komt dat diersoorten die in donkere grotten 
leven vaak blind zijn, terwijl soorten uit de donkere 
diepzee juist heel grote ogen krijgen en licht uitstra-
len. Ook gingen veel vragen over de mogelijkheid om 
zelf leven te creëren, bijvoorbeeld door een syntheti-
sche cel te bouwen.’ Voor een groep vooraanstaande 
onderzoekers waren de publieksvragen aanleiding 
om hun ambities te bundelen in een samenhangend 
programma en te gaan samenwerken in een virtueel 
Origins Center. Hier ontmoet de theoretisch bioloog 
de astrochemicus en de expert op het gebied van 
nieuwe, zelfherstellende materialen. 'Zelfherstel' is 
een belangrijk kenmerk van leven. Zo'n eigenschap 
leren creëren met niet-levend uitgangsmateriaal is 
een van de grote uitdagingen die men in het Origins 
Center wil aanpakken.

Verder gaan er vijf driejarige projecten van start, 
deels experimenteel, deels theoretisch en deels 
modelmatig. Zo wordt er een speciaal meetinstru-
ment ontwikkeld, de Origins Simulator. Dat is een 
reactorvat waarin men de omstandigheden kan 
nabootsen waaronder het leven ooit kan zijn ont-
staan. Onderzoekers kunnen er veel verschillende 
meetinstrumenten aan koppelen om de chemische 
processen te meten. Het vat wordt verplaatsbaar, 
zodat verschillende laboratoria het voor hun eigen 
onderzoek kunnen gebruiken.
Mantel:  ‘Als we beter begrijpen hoe leven uit niet-

levende materie kan ontstaan, heb je ook meer 
inzicht in de vraag hoe bijna vier miljard jaar geleden 
het leven op aarde is gekomen en of je ook zelf uit 
niet-levende materie leven kunt creëren. Hoe beïn-
vloeden allerlei processen elkaar in de evolutie?  Stel 
dat we straks structuren kunnen maken die zichzelf 
handhaven en repliceren, dan heb je daarmee strikt 
genomen nog niet aangetoond hoe destijds het leven 
is ontstaan, maar je krijgt er wel meer kijk op.’ Een 
ander project heeft als doel de aarde te modelleren 
alsof zij een planeet in een ander zonnestelsel zou 
zijn. Dit om erachter te komen wat je op lichtjaren 
afstand nog van de aarde zou kunnen aflezen dat op 
het bestaan van leven wijst. 

De projecten moeten een basis leggen voor een veel 
grootschaliger programma. Mantel: ‘Vragen over de 
oorsprong van het leven hebben niet een definitief 
antwoord, zoals je dat op een raadseltje geeft. 
Maar juist omdat er zo veel belangstelling voor 
oorsprongsvragen is, kun je aan de hand daarvan 
wel veel vertellen over wetenschappelijke vooruit-
gang, wat die inhoudt en wat ervoor nodig is.’ 

Wat is de oorsprong van het leven op aarde? Is pest-
gedrag genetisch bepaald? Hoe ervaren vluchtelingen 
Nederland? Hoe maak je een stabiele kwantum-
computer? Een greep uit de 11.700 de vragen die 
burgers indienden bij de Nationale Wetenschaps-
agenda. Vanaf september gaan de eerste acht daar-
door geïnspireerde onderzoeksprogramma’s van start. 
tEkSt MARION DE BOO

Knagende 
vragen

NAtIONAlE wEtENScHAPSAgENDA
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Gelijke kansen en een 
veilige klas
Een heel ander terrein, maar ook één dat op veel 
belangstelling van een groot publiek kan rekenen, 
betreft kwesties rond opvoeding en onderwijs. Wat 
moeten scholen en ouders doen om pesten te voor-
komen? Wat is de meest effectieve manier om 
jongeren van drugs af te houden? Wat betekent het 
voor kinderen om op te groeien in een multicultu-
rele samenleving? De vele  vragen zijn gebundeld in 
de route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en 
onderwijs, met als boegbeelden Judi Mesman van 
de Universiteit Leiden en Monique Volman van de 
Universiteit van Amsterdam. ‘Bij de Wetenschapsa-
genda kwamen veel vragen binnen over ongelijkheid 
in de samenleving en kansen voor jongeren’, zegt 
Mesman. ‘Die ongelijkheid begint vaak al heel 
vroeg, onder invloed van je ouders, je school, je 
buurt. Andere vragen gingen over armoede en cri-
minaliteit. Het is een kluwen van samenhangende 
problemen. We hebben die vragen gecombineerd in 

Gelijke kansen en een een breed themaprogramma: Gelijke kansen voor 
een diverse jeugd. Het draait om de vraag wat je als 
maatschappij kunt doen om te zorgen dat jongeren 
gelijke kansen hebben om lichamelijk en psychisch 
gezond op te groeien en goed opgeleid te worden. 
Welke factoren bevorderen gelijke kansen en welke 
zitten daarbij juist in de weg?’ 

Die brede opzet is vernieuwend, vindt Mesman. 
‘Traditioneel werken de talloze jeugdonderzoekers, 
onderwijsonderzoekers en gezinsonderzoekers ieder 
voor zich, min of meer los van de context. Met het 
geld van de Startimpuls is een breed netwerk 
opgezet van wetenschappers en professionals uit 
beleid en praktijk. Als je onderzoek wilt doen met 
maatschappelijke impact, moet je samenwerken met 
maatschappelijke partners.’ Een eerste, brede 
oproep om mee te denken over een onderzoeksvoor-
stel voor de wetenschapsagenda leverde bijna 
negentig geïnteresseerde partijen op, van onder-
wijsonderzoekers tot beleidsmakers, mensen uit de 
jeugdzorg, de jeugdgezondheidszorg enzovoorts. 
Mesman: ‘Zo ontdek je bijvoorbeeld een school-

De enorme berg vragen die binnenkwam bij de Nationale 

Wetenschapsagenda is teruggebracht tot 144 clustervragen, 

die vervolgens weer zijn gebundeld in 25 ‘routes’. Met een 

startimpuls van 20 miljoen euro geeft het ministerie van OCW 

het startschot voor de uitvoering. Alle voorstellen zijn gehono-

reerd, er gaan nu acht onderzoeksprogramma’s van start: 

• Gelijke kansen voor een diverse jeugd

• Optimale condities voor leren en veiligheid van jongeren

• Jongeren in een veerkrachtige samenleving. 

• Meten en detecteren van gezond gedrag

• Verantwoorde waardecreatie met big data 

• Origins Center

• Zwaartekracht- een nieuwe ontdekkingsreis

• Speerpunten van de quantum/nano-revolutie

• www.nwo.nl/startimpuls-toekenningen

Wetenschapsagenda in uitvoering 

b
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directeur die enorm geïnteresseerd blijkt in 
onderzoek naar gelijke kansen voor kinderen. Je 
voelt zo wel aan dat kinderen in een achterstands-
buurt minder kansen krijgen, maar in de praktijk 
doen sommige scholen het daar dan toch veel beter 
dan andere. Ook tussen klassen in dezelfde school 
zie je verschillen. Hoe werkt dat? Wat maakt het 
verschil? Wat kun je daarvan leren? Ons hele 
programma is gericht op de ontwikkeling van prak-
tische instrumenten waar de samenleving wat aan 
heeft.’ Een van de vijf thema’s in het programma 

betreft het groeiend aantal buitenschoolse school-
activiteiten. Enerzijds zaterdagscholen om 
achterstandskinderen in het weekend extra te 
stimuleren, anderzijds de huiswerkclubs en particu-
liere examentrainingen waarvan vooral kinderen 
uit gegoede milieus gebruik maken. Mesman: 
‘Dat zijn tegenstrijdige bewegingen. We trekken de 
onderkant op en tegelijkertijd gaan mensen aan de 
bovenkant nòg hoger springen. Waar leidt dat toe?’ Volgens Inge Drijfhout, beleidsmedewerker bij 

NWO en coördinator van de subsidieronde, 

heeft de Startimpuls verrassende coalities 

opgeleverd. Dat kwam doordat de hele 

‘keten’ mocht meedoen: niet alleen universi-

teiten en onderzoeksinstituten – de usual 
suspects – maar ook hogescholen en techni-

sche instituten (de tO2 Federatie). 

Zo gaan in de route Bouwstenen van leven 

experimenteel en theoretisch fysici samenwer-

ken met chemici medici en ruimteonderzoe-

kers. In de route Big data werken economen 

en juristen samen met de Politieacademie. 

bijzonder was ook de hoge tijdsdruk. 

‘Iedereen heeft keihard gewerkt; uit die 

hogedrukpak zijn in no time coalities en 

goede onderzoeksvoorstellen gerold, waarna 

NWO binnen drie weken de financiering 

heeft toegekend.’ 

Hogedrukpan

Ook het sociale klimaat in de klas speelt een rol bij 
hoe kinderen zich ontwikkelen. Voelen ze zich 
veilig? Wie op school al buiten de boot valt, maakt 
meer kans om later in de maatschappij te ontsporen. 

Het programma levert hopelijk – naast wetenschap-
pelijke kennis – nieuwe handvatten op voor de 
praktijk. Het is de bedoeling om onder meer les-
materiaal over stress te ontwikkelen dat nuttig is 
voor alle leerlingen én leerlingen kan helpen identi-
ficeren die extra hulp nodig hebben. Ook worden 
nieuwe werkvormen, middelen en materialen ont-
wikkeld voor beroepsopleidingen en professionals. 
Over drie jaar moet er dan een eindrapport liggen 
en er komt een slotsymposium. Mesman: ‘De 
Start-impuls zorgt voor verbinding binnen ons 
werkterrein en dat is hartstikke mooi.’ <<

‘ We trekken de onderkant op, 
maar de bovenkant gaat nog 
hoger springen’
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‘
‘

‘
FRÉDÉRIc SgARD  
bestuurder OECD Global Science 
Forum

‘Als onderzoeksvoorstellen met elkaar 
moeten concurreren, moet dat een 
toegevoegde waarde hebben vergele-
ken met de normale financiering. Een 
financieringsvorm is effectief als die 
past bij de strategische doelen en de 
specifieke aanvraag: hoogrisico-
onderzoek in de natuurwetenschappen 
financier je op een andere manier dan 
onderzoek naar grote maatschappe-
lijke kwesties zoals klimaatverandering. 
Welk systeem je ook bedenkt, de 
wetenschappelijke gemeenschap moet 
er vertrouwen in hebben, en de kern 
ervan zal altijd peer review zijn. Dat 
betekent niet dat alles bij het oude 
moet blijven. Innovatieve financie-
ringsmechanismen onderzoeken is 
nodig, maar ga goed na of ze efficiënt 
zijn en toegevoegde waarde hebben.’ 

Drie gasten van de internationale NWO-conferentie 
geven hun visie op hypercompetitie bij onderzoeks-
aanvragen en problemen met het beproefde systeem 
van beoordeling door vakgenoten.
tEkSt MAlOu vAN HINtuM  bEELD MONIQuE wIjBRANDS

Gedeeld probleem

Wereldwijd hebben research councils te 

maken met stijgende aantallen aanvra-

gen, dalende honoreringspercentages 

en een peer review-systeem dat over-

belast raakt. tijdens de tweedaagse 

International Peer Review Conference 

die NWO hierover deze zomer hield, 

bogen ruim honderd deelnemers zich 

over mogelijke oplossingen. Voldoet het 

klassieke peer review-systeem nog wel? 

Moeten we gaan loten, getrapt selecte-

ren, of hogere drempels opwerpen? 

Moeten onderzoekers vaker hun krach-

ten bundelen? kunnen de universiteiten 

misschien pre-selecteren? en krijgen 

wilde ideeën wel genoeg kansen? 

HANS wIllEMS 
secretaris-generaal Fonds 
Wetenschappelijk Onderzoek 
Vlaanderen 

‘In Vlaanderen hebben we in het ver-
leden goede resultaten geboekt met 
het traditionele peer reviewproces, 
dat gaan we niet radicaal veranderen. 
Daar is bovendien geen draagvlak 
voor onder de onderzoekers. 
Veranderingen zullen we daarom 
geleidelijk doorvoeren. Zo willen we 
in het beoordelingsproces twee 
stappen inbouwen, waarbij pas in de 
tweede fase sprake is van een uitge-
breid voorstel en een presentatie. 
Verder willen we onderzoekers ook 
meer laten concurreren op basis van 
vergelijkbare senioriteit. 
Daarnaast zou ik het toejuichen als 
we à la Denemarken gaan experimen-
teren met andere selectiemethoden 
voor wetenschappers met vernieu-
wende onderzoeksideeën die heel 
weinig kans maken in het klassieke, 
traditiegetrouwe peer review-
systeem.’ 

KRIStIN OXlEy  
senior adviseur Forskningsrådet 
(de Noorse research council)

‘In de VS is uitgeprobeerd of er min-
der onderzoeksvoorstellen worden 
ingediend als je geen deadlines stelt. 
En inderdaad: het aantal nam af met 
59 procent! Zonder deadline gaan 
mensen niet nog snel een voorstel in 
elkaar draaien, volgens het motto 
“nooit geschoten is altijd mis”. En 
voorstellen die wél worden inge-
diend, hebben een hogere kwaliteit. 
Voor baanbrekend onderzoek zijn 
speciale programma’s nodig, want in 
het algemeen willen peer reviewers 
beperkte middelen niet besteden 
aan wilde ideeën zonder succesga-
rantie. Deze programma’s zouden 
moeten focussen op de indiener 
als wetenschapper in plaats van 
op een project. Het is immers 
moeilijk baanbrekende ideeën te 
vangen in gedetailleerde project-
omschrijvingen. 
Onenigheid onder beoordelaars zou 
moeten gelden als een pré, omdat 
brede overeenstemming vaak duidt 
op veilige projecten.’ 

Kan ‘peer review’ 
op de schop?

uItgESPROKEN
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K
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      Denker ontmoet 
doener in de scheppende    
      sector   Dit najaar gaat het onderzoeksprogramma Smart Culture 

– kunst en Cultuur van start. In zeven onderzoeksprojec-
ten gaan onderzoekers van universiteiten en kunstoplei-
dingen samen aan de slag met uitvoerend kunstenaars. 
Doel is dat zowel de denkers als de doeners van deze 
samenwerking profiteren. tEkSt MARION DE BOO

  KuNSt & cultuuR
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‘Kunst wordt door het publiek en door beleidsmakers 
vaak gezien als amusement. Tentoonstellingen 
moeten grote bezoekersaantallen trekken en in het 
neoliberale gedachtengoed is de kunstenaar een 
culturele ondernemer’, zegt de Leidse hoogleraar 
Janneke Wesseling. Zij geeft leiding aan een van de 
zeven onderzoeksprojecten die dit voorjaar zijn 
gesubsidieerd. ‘Maar een kunstenaar ís geen onder-
nemer’, vervolgt Wesseling. ‘Het gaat hem niet om 
rendement en bezoekersaantallen, maar om een 
andere manier van naar de wereld kijken en vragen 
oproepen. Dat hebben kunstenaars  en wetenschap-
pers gemeen. Kunst is vanouds een intellectuele 
activiteit, maar juist dat aspect van kritisch denken 
in een vrije, eigen ruimte staat in onze huidige 
neoliberale maatschappij enorm onder druk. De 
subsidies voor de kunsten zijn massaal overgeheveld 
naar de creatieve industrie en Nederland kent nau-
welijks grote kunstverzamelaars en mecenassen als 
particuliere opdrachtgevers. In dit onderzoekspro-
ject willen wij kritisch denken verbinden met wat 

      Denker ontmoet 
doener in de scheppende    
      sector   

Digitale nieuwssites, apps, podcasts, chatbots, 
Instagram-stories en virtual reality… journalisten 
gebruiken steeds meer digitale technieken om hun 
nieuwsverhalen te vertellen en te verspreiden. Jour-
nalistiek is nooit een beschermd beroep geweest, 
maar tegenwoordig doen journalisten steeds meer 
niet-journalistiek, ‘technisch’ werk, terwijl niet-
journalisten zoals twitterende activisten, 
animatoren, webontwerpers, grafisch ontwerpers 
en hackers steeds meer bijdragen aan nieuwsvoor-
ziening. ‘Het businessmodel van de journalistiek 
staat onder hevige druk’, zegt mediaonderzoeker 
Tamara Witschge van de Rijksuniversiteit Gronin-
gen. ‘Nieuwsredacties zijn steeds minder bezet, 
steeds meer journalistiek werk gebeurt buiten de 
institutionele kaders; het wordt uitgevoerd door 
mensen die zichzelf geen journalist zouden noemen. 
Meer dan de helft van de Nederlandse journalisten 
werkt freelance. Wetenschappers zullen de journa-
listiek dan ook anders moeten definiëren én anders 
onderzoeken.’ Een interessante vraag is bijvoor-
beeld hoe de branche zich innoveert, of wat 
innovatie juist in de weg staat. Witschge: ‘Als een 
journalist ook commercieel werk doet, of een maat-
schappelijke rol op zich neemt, wordt dat al snel als 
slecht en on-journalistiek bestempeld. Dat remt de 

we “kritisch maken” noemen. Met onze NWO-
subsidie gaan wij kunstenaars en ontwerpers een 
platform bieden waar ze zich kunnen verdiepen in 
de vraag waar ze staan in de kunst, en waar ze in 
aanraking komen met andere disciplines en met 
academisch denken. Waar sta je in de wereld? Hoe 
kunnen wij betekenis geven aan ons bestaan? Daar-
over kunnen ze in debat gaan met filosofen, 
antropologen en andere wetenschappers. We gaan 
vier autonome, talentvolle kunstenaars en ontwer-
pers met een interessante praktijk als promovendi 
aanstellen om door “kritisch maken” een brug te 
slaan tussen kunst, ontwerpen en technologie. Een 
kunstenaar die weet waar hij staat en zich enige 
theorievorming heeft eigengemaakt wordt een 
betere uitvoerend kunstenaar, daarvan ben ik 
overtuigd. Al met al ben ik superblij met dit nieuwe 
NWO-programma, juist nu de kunst zulke moeilijke 
tijden doormaakt. Dit is ook een krachtig signaal 
naar de politiek!’
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innovatie.’ Verbinden is een sleutelwoord in het 
onderzoeksproject van Witschge, waarin zij nauw 
samenwerkt met een onderzoeker van de Hoge-
school Utrecht en met het journalistieke freelance 
netwerk VersPers. De kloof tussen theorie en prak-
tijk moet immers overbrugd worden. ‘Bij ons staat 
het perspectief van de maker centraal’, zegt Wit-
schge. Een onderzoeker uit haar groep neemt zijn 
intrek in het A-lab, ‘broedplaats voor media, 
technologie en creativiteit’ in het voormalige Shell-
laboratorium in Amsterdam. Twee jaar lang zal deze 
postdoc als ‘actieonderzoeker’ samen met de crea-
tieven uit het A-lab multimediale producties maken, 
om te ontdekken wat er in de praktijk zoal speelt. 
Witschge: ‘We hebben een bottom-upnetwerk van 
media-makers opgezet. Zij hebben meegedacht over 
de onderzoeksvragen en de aanpak. Ze stelden bij-
voorbeeld de “photovoicemethode” voor. Daarbij 
nemen de mediamakers foto’s van problemen waar 
ze in hun dagelijks werk tegenaan lopen, of van 
dingen waar ze juist blij van worden. Die bespreekt 
de onderzoeker met hen en hij zoekt de patronen 
daarin.’ De hoop is dat het onderzoek aanbevelingen 
oplevert, bijvoorbeeld voor een effectievere opzet 
van stimuleringsfondsen voor journalisten en 
betere bescherming van de beroepsgroep. 

KuNSt & cultuuR

Kunst als intellectuele activiteit

Het businessmodel van de journalistiek
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  KuNSt & cultuuR

De waarde van popmuziek
Niet alleen beeldend kunstenaars en journalisten, 
ook muzikanten komen steeds meer onder druk te 
staan. ‘De muzieksector wordt geteisterd door digita-
lisering’, zegt cultuursocioloog Erik Hitters van de 
afdeling Media & Communicatie van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. De verkoop van muziek op 
geluidsdragers levert vrijwel niets meer op en ook de 
inkomsten uit diensten als Spotify zijn marginaal.’ 
Met financiering uit het NWO-programma gaat de 
groep van Hitters samen met mensen uit de praktijk 
de economische, sociale en culturele waarde van 
live popmuziek voor de muziekindustrie, voor de 
stad en de samenleving onderzoeken. ‘We willen 
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Het programma Smart Culture – kunst en Cultuur is 

een gezamenlijk initiatief van het domein Sociale en 

Geesteswetenschappen van NWO en het Nationaal 

regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Doel van 

het programma is om verschillende spelers in het 

Nederlandse kunstcircuit elkaar te laten versterken. 

Dit in navolging van het buitenland, waar kunst-

opleidingen veelal meer zijn ingebed in universiteiten. 

De door NWO gehonoreerde onderzoeksvoorstellen 

zijn ingediend door universiteiten, hogescholen en 

uitvoerend kunstenaars samen. De gedachte is dat 

meer verwevenheid tussen verschillende beroepsgroe-

pen kan bijdragen aan verdere professionalisering van 

de kunstensector en bloei van de creatieve sector in 

Nederland. 

Dit najaar gaan zeven onderzoeksprojecten van start, 

in looptijd variërend van twee tot vijf jaar. In totaal 

ontvangen de onderzoekers 2,7 miljoen euro. De 

volledige lijst met goedgekeurde projecten vindt u 

hier: www.nwo.nl/toekenningen-smart-culture.

Smart Culture – kunst en Cultuur is een van de drie 

sporen in het NWO-programma Smart Culture, waar-

mee NWO uitvoering geeft aan het innovatiecontract 

voor de topsector Creatieve Industrie. De andere twee 

sporen zijn Smart Culture – Creative Cities en Smart 

Culture – big Data / Digital Humanities. 

Smart Culture – Kunst en Cultuur

begrijpen hoe muzikanten omgaan met de onzeker-
heden van hun werk en hoe de voorkeur van de 
consument verandert’, vertelt Hitters. ‘Hoe passen 
musici zich aan, hoe zetten zij zichzelf in de markt 
en hoe bouwen ze een fan-base op? Wat betekent het 
voor muzikanten om op te treden? Wat is een goed 
optreden, een goed podium, goed publiek? Wat moet 
je ervoor kunnen en wat levert het dan op, zowel 
persoonlijk, muzikaal, als financieel? ‘

Er zijn grote concertzalen in de stad en grote festi-
valterreinen in het buitengebied gekomen, muziek is 
een omvangrijke industrie geworden. Hoe gaan de 
verschillende steden daar beleidsmatig mee om, 
welke knelpunten doen zich voor? Hitters werkt
samen met de Hogeschool Rotterdam, kunstvak-
hogeschool Codarts, de branchevereniging van
Nederlandse poppodia en festivals en Mojo Concerts. 
Ook de popindustrie blijkt erg geïnteresseerd in de 
grotere vragen, vertelt Hitters. Vaste poppodia vrezen 
dat ze het moeilijk zullen krijgen. Kleinschalige 
optredens en pop-upconcerten in oude fabriekshallen 
of op haventerreinen winnen aan populariteit. ‘En 
steeds vaker is live popmuziek maar een van de vele 
onderdelen van een popfestival. Je vindt er bijvoor-
beeld ook beeldende kunst, performance, dans, 
klassieke muziek, theater, wetenschap en natuurlijk 
eten en drank. In dit project zullen een postdoc, 
promovendi en studenten zowel kwalitatief als kwan-
titatief onderzoek doen. Hitters: ‘We hopen dat we 
met aanbevelingen kunnen komen voor de skills die 
je tegenwoordig als succesvol popmuzikant nodig 
hebt. Daar kunnen de popacademies en andere 
muziekopleidingen dan op inhaken.’  << 

Hoe reageren musici op 
de veranderende smaak 
van de consument?
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DutchBiophysics 2017
2 EN 3 OKtOBER, 
NH KONINgSHOF vElDHOvEN

dutchBiophysics is dé jaarlijkse bijeen-

komst over moleculaire en cellulaire 

biofysica. Hier komen alle Nederlandse 

onderzoeksgroepen op het gebied van 

moleculaire en cellulaire biofysica samen. 

Het programma bestaat uit plenaire ses-

sies met sprekers uit binnen- en buiten-

land, parallelle sessies en posterpresenta-

ties. keynote speaker is daniël Müller van 

etH Zürich.
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AgENDA

Oude en nieuwe 
criminaliteit 
5 OKtOBER, 
vRIjE uNIvERSItEIt AMStERDAM

ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan 

organiseert het Nederlands studiecentrum 

Criminaliteit en Rechtshandhaving (NsCR) 

donderdag 5 oktober 2017 een lustrum-

conferentie Over oude en nieuwe criminali-

teit. Aanmelden vóór 18 september 2017!

Open dag
7 OKtOBER, AMStERDAM

de jaarlijkse Open dag van Amsterdam 

science Park is dé gelegenheid om een 

kijkje te nemen achter de schermen en 

kennis te maken met de wetenschappers 

en ondernemers van vandaag en morgen. 

Het uitgebreide programma staat op 

www.amsterdamsciencepark.nl.

Teknowlogy
9 NOvEMBER, 
RIjtuIgENlOODS AMERSFOORt

Hier komen technologie, wetenschap, 

innovatie en valorisatie samen. de bezoe-

ker maakt kennis met de technische inno-

vaties van de toekomst en ontdekt hoe de 

Nederlandse wetenschap zich daarop 

voorbereidt. Het programma is vol (inter-

nationale) sprekers, workshops en inspire-

rende voorbeelden uit het NWO-domein 

toegepaste en technische Wetenschappen. 

kosteloos aanmelden kan via 

 www.teknowlogy.nl.

In a Digital World
12 OKtOBER, AMStERDAM ARENA 

Van de transport- tot de gezondheidssec-

tor, digitale technologie doorkruist alle 

wetenschappelijke disciplines. Science in a 

Digital World onderzoekt in verschillende 

thematische sessies wat dit betekent voor 

wetenschappelijk onderzoek. 

Physics With 
Industry 2017 
20 t/M 24 NOvEMBER, 
lORENtZ cENtER lEIDEN

NWO en het lorentz Center organiseren 

de achtste editie van de workshop Physics 

with Industry. Zo'n vijftig promovendi en 

postdocs werken een week lang intensief 

samen aan vijf uitdagende fysische proble-

men waar bedrijven mee worstelen. doel 

van de workshop is het creëren van meer 

interactie en kennisoverdracht tussen 

bedrijven en academici. deadline voor 

registratie is 30 september 2017.
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CHAINS
5 t/M 7 DEcEMBER, vElDHOvEN

Het grootste chemiecongres in Nederland 

viert zijn eerste lustrum. Ontmoet hier de 

chemische community en doe inspiratie 

op! Promovendi, postdocs, hoogleraren 

en R&d-onderzoekers uit de wetenschap 

en het bedrijfsleven komen samen om 

ideeën uit te wisselen en de laatste door-

braken in de chemie te laten zien. Naast 

posters, focussessies en parallelle presen-

taties verwelkomt CHAINs de volgende 

internationale plenaire sprekers: Zhenan 

Boa (stanford University, bekroond voor 

haar werk aan kunstmatige, elektroni-

sche huid), Jacqueline Barton (Caltech, 

expert in elektronentransport in dNA), 

Ferdi schüth (Max-Planck-Institut für 

kohlenforschung, autoriteit in katalyse-

materialen) en Feng Zhang (MIt, pionier 

in gebruik van CRIsPR-Cas als genome edi-

ting tool). Nobelprijswinnaar Ben Feringa 

geeft een avondlezing op 6 december. 
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  uItgElIcHt  uItgElIcHt  uItgElIcHt

22.00 tot 01.00 uur 
Centrale Bibliotheek 
Den Haag en UtreCHt

l@nWOnieuws  f@nWOwetenschap  #nvdW

Onderzoekers nemen het publiek mee op een 
muzikale reis door de wetenschap. Muziek is overal 
om ons heen, ook in wetenschappelijk onderzoek. 
Hoe komt het dat sommige liedjes blijven hangen? 
Wat doet muziek met je brein? Kun je geluid filmen? 
Welke rol speelt muziek in de gezondheidszorg?  
Op deze en meer vragen krijg je antwoord tijdens  
een spannende, oorstrelende expeditie.

De Nacht van de Wetenschap vindt tegelijkertijd 
plaats in de Centrale Bibliotheek van Den Haag en 
Utrecht en staat onder leiding van nachtvoorzitters 
Eva Cleven en Eveline van Rijswijk. 

Kaartjes kosten B 7,50 per persoon (inclusief  
een consumptie). Voor leden van Bibliotheek  
Den Haag en Utrecht geldt een gereduceerd  
tarief van B 5,-.

Het volledige programma en informatie  
over kaartverkoop is te vinden op:  
www.nwo.nl/nvdw

Aan de vooravond van het Weekend van de 
Wetenschap, op vrijdag 6 oktober, organiseert  
NWO samen met de Nationale Wetenschapsagenda  
en ZonMw de Nacht van de Wetenschap!

7 & 8 OKTOBER
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