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In Memoriam Prof.dr. Hanneke de Haes,
Op 21 november 2020 overleed onverwacht Prof. dr. Hanneke de Haes, vertrouwenspersoon voor
wetenschappelijke integriteit aan Amsterdam UMC.
Hanneke was tot aan haar emeritaat hoogleraar medische psychologie aan het AMC. Na haar
pensionering in 2014 werd zij aangesteld als ‘ombudsman voor wetenschappelijke integriteit’ voor de
Universiteit van Amsterdam en het AMC. Later werd deze functie omgezet in ‘vertrouwenspersoon voor
wetenschappelijke integriteit’. Zij droeg in de jaren dat zij deze functie uitoefende veel bij aan de
discussie over wetenschappelijke integriteit binnen het NRIN en organiseerde een internationale
workshop over de rol van vertrouwenspersoon tijdens de vijfde “World Conference on Research
Integrity” in mei 2017 in Amsterdam. Over het thema van deze workshop (“How to handle allegations of
(suspected) breaches of research integrity?”) had zij veel nagedacht en in haar rol van
vertrouwenspersoon heeft zij grote aantallen medewerkers van waardevolle adviezen voorzien. Hanneke
kon goed luisteren en benadrukte regelmatig dat ‘goed kunnen luisteren’ misschien wel de belangrijkste
eigenschap voor een vertrouwenspersoon is. Dat zij ook een ervaren psycholoog en wetenschapper was,
droeg ongetwijfeld bij aan haar vermogen om een probleem te analyseren en onderzoekers te adviseren,
maar het was toch vooral haar bereidheid om zich in iemand in te leven en zich in een probleem te
verdiepen die haar werkwijze zo kenmerkte en haar uniek maakte.
Hanneke was een wijze en toegewijde collega bij wie we altijd terecht konden en zij zal erg gemist
worden, zowel door ons en alle anderen die nauw met haar samenwerkten als door de medewerkers van
het Amsterdam UMC.

Ed van Bavel, vertrouwenspersoon W.I. Amsterdam UMC, locatie AMC
Jan Heimans, vertrouwenspersoon W.I. Amsterdam UMC, locatie VUmc
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Inleiding
Het Netherlands Research Integrity Network (NRIN) is in 2014 opgericht, met als doel het belang van
wetenschappelijke integriteit onder de aandacht te brengen. Het netwerk bevordert contact tussen
belanghebbenden binnen het veld van wetenschappelijke integriteit, door een platform te bieden
waarop relevante informatie gedeeld wordt en uitwisseling van ervaring en discussie plaats vindt. Dit is
noodzakelijk, omdat betrouwbare wetenschap het fundament vormt voor de kwaliteit en
geloofwaardigheid van wetenschap.
2020 is een ongewoon jaar geweest, maar ook een jaar waarin het belang van betrouwbaar en
integer wetenschappelijk onderzoek opnieuw nadrukkelijk is gebleken. Onderzoek naar COVID-19 en de
stroom van publicaties en preprints die dit teweegbracht, bleken niet zelden suboptimaal of sterk
vertekend. Hoewel het primair de verantwoordelijkheid is van onderzoekers, instellingen,
wetenschappelijke tijdschriften en subsidieverstrekkers om wetenschappelijk wangedrag te voorkomen,
blijkt dat de informatie die de bevordering van verantwoorde onderzoekspraktijken stimuleert, nog
steeds erg versnipperd is. Door het delen van kennis, beleid en best practices kunnen de inspanningen
effectiever en efficiënter worden gemaakt. Het NRIN biedt hiervoor het platform, de essentiële
informatie en de inspiratie. Het netwerk stimuleert onderlinge uitwisseling door het organiseren van
openbaar toegankelijke themabijeenkomsten en besloten bijeenkomsten voor specifieke groepen, zoals
vertrouwenspersonen, onderwijsontwikkelaars of voorzitters van Commissies Wetenschappelijke
Integriteit. Ondanks de buitengewone omstandigheden van het afgelopen jaar, is het NRIN er wederom
in geslaagd dit onderlinge contact te bestendigen en zelfs uit te bouwen. De aansluiting van de
Vereniging Hogescholen bij NRIN in 2020 is hier een prachtig voorbeeld van.
Tot aan 2019 werd het NRIN gesubsidieerd vanuit ZonMw met bijdragen van NWO en VSNU. Vanaf 2020
is de financiering overgenomen door de 14 Nederlandse universiteiten en in 2021 heeft ook de
Vereniging Hogescholen zich aangesloten. Dit document is opgesteld om verslag te doen van de
activiteiten in 2020 en daarnaast een overzicht te geven over van plannen voor 2021.
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Jaarverslag 2020
1

NRIN team

1.1
Aanstelling Dorien van der Schot
De aanstelling van Dorien van der Schot als coördinator van het NRIN is ongewijzigd ten opzichte van
vorig jaar en betreft 0,8 fte. Nu per ingang van 2021 ook de Vereniging Hogescholen (VH) is aangesloten
bij het netwerk, is het waarschijnlijk dat de aanstelling van de coördinator zal worden uitgebreid.
1.2
Adviesraad
De Adviesraad van het NRIN komt eens per jaar bijeen om samen met de coördinator en initiatiefnemer
prof. dr. Lex Bouter terug te blikken op de ontwikkelingen van het voorgaande jaar en tevens de plannen
voor het volgende jaar te bespreken. Agendapunten die standaard aan de orde komen zijn:
bezetting/team, in- en externe bijeenkomsten; financiën; lopende projecten/onderzoeken, en
communicatie.
De Raad bestond het afgelopen jaar uit zes leden: Em. prof. mr. Ton Hol (Universiteit Utrecht); Prof. dr.
Frits Rosendaal (LUMC); Em. prof. dr. Evert van Leeuwen (Radboud Universiteit); Prof. dr. Anthonie
Meijers (Technische Universiteit Eindhoven); Prof. dr. Hanneke de Haes (overleden op 21 november
2020 -zie In Memoriam); dr. Fenneke Blom (Amsterdam UMC).
1.3
Beëindiging nul-aanstelling Grace van Arkel
Van maart 2020 tot december 2020 heeft Grace van Arkel een nul-aanstelling gehad voor het NRIN.
Vanwege persoonlijke omstandigheden heeft zij aangegeven deze aanstelling te willen beëindigen.
Formeel loopt de aanstelling tot december 2021, maar zal in de praktijk geen invulling meer krijgen.
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Bijeenkomsten

2.1
Research Integrity Lunches
Vorig jaar heeft het NRIN de organisatie van maandelijkse Research Integrity Lunches op zich genomen.
In deze bijeenkomsten worden onderzoeksvoorstellen of lopend onderzoek op het gebied van
wetenschappelijke integriteit gepresenteerd en bediscussieerd. De bijeenkomsten zijn erop gericht
onderzoekers binnen het werkveld kennis te laten nemen van elkaars projecten, en elkaars onderzoek te
versterken door suggesties en feedback. De opzet is met nadruk interactief en meer dan de helft van de
tijd wordt besteed aan de discussie, die steeds geopend wordt door een vooraf aangezochte referent.
De Integrity Lunches vinden elke 3e woensdag van de maand plaats, en worden bezocht door een groep
van 15-25 wisselende deelnemers. Het voorzitterschap rouleert tussen Lex Bouter (hoogleraar
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Methodologie en integriteit, Vrije Universiteit) en Guy Widdershoven (emeritus-hoogleraar Medische
Ethiek, Amsterdam UMC).
De lunches zijn aanvankelijk opgezet om het contact tussen onderzoekers van research on research
integrity in Amsterdam te intensiveren, maar nu de bijeenkomsten online plaatsvinden,
en van eventuele reistijd geen sprake meer is, blijkt er een toenemende interesse te bestaan van
onderzoekers buiten Amsterdam. Omdat dit goed aansluit op de nationale functie van het NRIN, kondigt
coördinator Dorien van der Schot de lunches aan via de website en twitter account van NRIN. Om meer
deelnemers bij de lunches te betrekken, wordt er in de uitnodigingen tevens een korte omschrijving van
het onderwerp van de presentatie opgenomen, met eventueel een link naar een recent artikel of
website. Ook worden sinds kort de presentaties opgenomen, vanzelfsprekend met instemming van de
spreker, en gepubliceerd op het YouTube kanaal van NRIN (zie ook punt 3.4 Communicatie, YouTube).
De lunches worden georganiseerd door de coördinator van het NRIN in samenwerking met het
Departement Ethics, Law and Humanities, Amsterdam UMC, waarbij het NRIN verantwoordelijk is voor
het programmeren van de sprekers en de referenten, het beschikbaar maken van de digitale links voor
de bijeenkomsten, en het bewerken van het beeldmateriaal voor het YouTube kanaal.
2.2
Bijeenkomsten Onderwijsontwikkelaars
Sinds 2019 organiseert NRIN in samenwerking met Mariëtte van den Hoven (Universiteit Utrecht en
m.i.v. april 2021 hoogleraar medische ethiek, Amsterdam UMC), en op mede-initiatief van Fenneke
Blom, bijeenkomsten voor ontwikkelaars van integriteitsonderwijs. Het doel van deze bijeenkomsten is
het verbeteren van het integriteitsonderwijs aan universiteiten en hogescholen. Door het uitwisselen
van visies op dit type onderwijs, het delen van materiaal en best practices, maar ook het bespreken van
ervaringen met betrekking tot de ontwikkeling, ontvangst en evaluatie van cursussen.
Het aantal deelnemers van deze bijeenkomsten bestaat momenteel uit 23 actieve docenten, afkomstig
van verschillende universiteiten en hogescholen. Het thema voor de bijeenkomsten wordt gekozen op
basis van de input uit de groep, waardoor de thematiek sterk varieert (zie ook punt 2.5 Overzicht
georganiseerde bijeenkomsten 2020).
2.3
Startsymposium National Survey on Research Integrity (NSRI)
Het NRIN is medeorganisator geweest van het startsymposium van de 'National Survey on Research
Integrity', op 15 oktober 2020. Deze survey heeft tot doel meer inzicht te krijgen in onderzoekers de
integriteit van hun onderzoek waarborgen, en in welke mate zij geconfronteerd worden met
dilemma's die verantwoordelijke onderzoekspraktijken belemmeren. Dit is van belang om meer inzicht
te verwerven in de oorzaken van onderzoekspraktijken die de kwaliteit, betrouwbaarheid en integriteit
van onderzoeksresultaten ondermijnen, en daarmee inzichtelijk te maken op welke manier
onderzoekers en onderzoeksinstituten kunnen bijdragen aan de bevordering van verantwoorde
onderzoekspraktijken.
Vanwege de beperkende maatregelen door COVID-19 werd het programma gestreamed vanuit het
Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. De opname kan worden teruggekeken op de website van de NSRI.
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Launch National Survey on Research Integrity (NSRI)
15th October, 13:00-17:00, online (livestream)
Moderator: Prof. dr. ir. Jeroen de Ridder, Vrije Universiteit Amsterdam

Program
13:30

Welcome

13:40

Keynote lecture: What can universities do to foster responsible research practices?
Klaas Sijtsma (rector of Tilburg University)

14:10

Politicizing research and its impact on research integrity
Bert Bakker (University of Amsterdam)

14:25

Research Integrity: what it means to qualitative researchers
Roeline Pasman (Amsterdam University Medical Centers)

14:40

Relevance of open science practices to research integrity
Daniel Lakens (Eindhoven University of Technology)

14:55

Checking robustness of results in four efficient steps
Michèle Nuijten (Tilburg University)

15:10

Break

15:40

Keynote: Researchers and their role in fostering research integrity
Rosanne Hertzberger (NRC Columnist & Microbiologist)

16:10

Importance of NSRI in times of new Rewards & Incentives (pre-recorded)
Jeroen Geurts (president of The Netherlands Organisation for Health Research and Development
and member of executive board of the Dutch Research Council)

16:25

Panel discussion moderated by Jeroen de Ridder
Klaas Sijtsma
-Rosanne Hertzberger
-Bert Bakker
-Daniël Lakens
-Roeline Pasman
-Michèle Nuijten

16:55

Closing word and official launch of NSRI
Gowri Gopalakrishna (Amsterdam university Medical Center)
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2.4

NRIN-symposium december 2020

Op 3 december heeft het NRIN haar jaarlijkse symposium georganiseerd. Het thema voor dit symposium
wordt afgewisseld tussen een onderwijskundige focus en een focus op onderzoek binnen het veld van
wetenschappelijke integriteit. Dit jaar was het thema Research on Research Integrity. De coördinator
van het netwerk vond het belangrijk thema vanuit een breder invalshoek te belichten dan doorgaans
gebeurt, en heeft ervoor gekozen sprekers uit verschillende disciplines te benaderen. Dit heeft erin
geresulteerd dat het programma een divers karakter heeft gekregen, en bovendien nadrukkelijk ook
sprekers uit de humanities te programmeren (zie het volledige programma hieronder). Buiten de
voorzitter, de moderatoren en een aantal van de sprekers op locatie na, vond het symposium volledig
online plaats, en kon het programma ook internationaal worden aangekondigd. Dat leidde tot
belangstelling van deelnemers van buiten Nederland. Voor de streaming van het programma is gebruik
gemaakt van de diensten van Het Pakhuis de Zwijger in Amsterdam: deze organisatie beschikt over het
materiaal en de expertise om een event professioneel web-based event te organiseren. De opname van
de plenaire sprekers staat in aparte clips op het YouTube kanaal van NRIN (zie ook punt 3.4
Communicatie, YouTube).
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NRIN-Symposium Research symposium
3rd December 2020, 10:00-16:20, online (livestream)
Moderator

Prof. dr. Lex Bouter, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam UMC

Program
10:00

Welcome

10:10

Prof. dr. Herman Paul, Universiteit Leiden
Virtues and Vices in 21st-Century Academia: Historical and Research Ethical Perspectives

10:50

Tamarinde Haven, PhD Vrije Universiteit Amsterdam
Towards a responsible research climate: Findings from academics in Amsterdam.

11:30

Krishma Labib, PhD Amsterdam UMC
Research integrity education and training at research institutions - Insights from a focus group
study.

12:10

Lunchbreak (offline)

12:40

Sessions round 1
A: Science in a pandemic: is open science helping or hurting integrity of research? -Gowri
Gopalakrishna, postdoc Amsterdam UMC
B: The Myth of Null Hypothesis Significance Testing -Jonáh Stunt, postdoc Vrije Universiteit
Amsterdam

13:40

Short break (offline)

13:45

Sessions round 2
A: Responsible open science -unintended result of plan S. -Thed van Leeuwen, Associate Professor
Universiteit Leiden
B: Usefulness of RCT’s -Janneke van ‘t Hooft, PhD Amsterdam UMC

14:45

Short break (offline)

14:55

Pieter Huistra, Assistent Professor Universiteit Utrecht
Are replication studies in the humanities useful?

15:35

Rik Peels, Associate Professor Vrije Universiteit Amsterdam
Progress in the Humanities.

16:15

Closing Remarks
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2.5
Overzicht georganiseerde bijeenkomsten 2020
Door de uitbraak van de COVID-19 pandemie zijn veel bijeenkomsten in het voorjaar van 2020
opgeschort, en hebben er tot aan de zomer minder bijeenkomsten plaatsgevonden. De Research
Integrity Lunches zijn op één bijeenkomst na allemaal doorgegaan.
Inmiddels zijn digitale vergaderingen en symposia de norm, en heeft het NRIN in het najaar van 2020
met succes twee grote online symposia georganiseerd. Voor de lancering van de National Survey on
Research Integrity hadden zich ruim 500 deelnemers ingeschreven, en voor het NRIN Symposium 140.
Evenals bij de lunches was de internationale belangstelling voor beide events opvallend groot.

Datum
15 januari

Bijeenkomst
RI Lunch

5 februari

Werkgroep
Onderwijsontwikkelaars
RI Lunch

12 februari

14 april
15 april

Werkgroep
Onderwijsontwikkelaars
RI Lunch

15 mei

RI Lunch

10 juni

RI Lunch
ZOMERRECES
Werkgroep
Onderwijsontwikkelaars

7 oktober

15 oktober
21 oktober
29 oktober
18
november
3 december
14
december
16
december
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Lancering National Survey on
Research Integrity
RI Lunch
Bijeenkomst Commissie
Wetenschappelijke Integriteit
RI Lunch
NRIN Symposium 2020
Werkgroep
Onderwijsontwikkelaars
RI Lunch

Onderwerp
We don't like statistical tests when it's 'all or nothing'.
Would we like tests if they accumulated evidence? - Judith
ter Schure (Centrum voor Wiskunde en Informatica)
Invulling en vormgeving van RI-onderwijs aan Radboud
universiteit - Jos Kole (Radboud Universiteit)
TETRIAS: Translating research Experiences into Training in
Research Integrity in universities of Applied Sciences Fenneke Blom, Rob van de Sande (Hogeschool Arnhem
Nijmegen)
Online RI-onderwijs - Mariëtte van den Hoven (Universiteit
Utrecht)
Science in a pandemic: is open science helping or hurting
integrity of research? - Gowri Gopalakrishna (Amsterdam
UMC)
Randomized trial in editorial settings - Gerben ter Riet
(Hogeschool van Amsterdam)
Data integrity - Esmee Borderwijk (Amsterdam UMC)
Toetsing en evaluatie van RI-onderwijs - Andre Krom
(Universiteit Leiden)
Zie programma in paragraaf 2.3
Hypergraph - Chris Hartgerink (independent researcher)
Voorbereid en voorgezeten door Ton Hol (Universiteit
Utrecht)
Open Science: uninteded consequences op Plan S - Thed van
Leeuwen (Universiteit Leiden)
Research on Research Integrity – zie programma in
paragraaf 2.4.
Why and how should we teach research integrity? - Mike
Kalichman (University San Diego, USA)
Usefullness of RCT's - Janneke van 't Hooft (UMC Utrecht)

3.

Communicatie

3.1
Website
In augustus is er een nieuwe NRIN-website gelanceerd. De voornaamste reden was de wens voor een
meer gebruiksvriendelijke website, waarop materiaal en informatie makkelijker te vinden zou zijn. Dit
heeft geresulteerd in een overzichtelijker navigatiemenu en een stroomlijning van de content. Voor de
bouw, het ontwerp en het onderhoud van de website, is er gekozen voor een nieuwe provider. Dorien
van der Schot is als coördinator nauw bij betrokken geweest bij de verhuizing van de vorige website en
het ontwerp van de nieuwe website.
3.2
Nieuwsbrieven
In 2020 zijn er 5 nieuwsbrieven verstuurd. Door de frequentie van het uitsturen te verhogen, en de brief
zelf enigszins in te korten, heeft de coördinator geprobeerd het percentage belangstellenden dat de
nieuwsbrief opent te verhogen. Thans staat dit percentage op 65%. Er zijn het afgelopen jaar zo’n 50
nieuwe inschrijvingen bijgekomen zijn en momenteel staan er 560 mensen ingeschreven voor de NRINnieuwsbrief.
3.3
Twitter
De tweets vanuit de twitteraccount @NRIN_Integrity worden voornamelijk door Joeri Tijdink (Vrije
Universiteit en Amsterdam UMC) verstuurd. Momenteel heeft NRIN 791 volgers op twitter en dat aantal
groeit gestaag. Twitter is een belangrijk kanaal om de actualiteit te volgen, en daar bovendien zelf actief
en zichtbaar in te zijn. Er wordt vrijwel dagelijks een relevant bericht verstuurd: berichten die ook door
volgers geliked en gedeeld worden, onder meer door verwante organisaties die zich richten op het
bevorderen van de wetenschappelijke integriteit (@WCRIFoundation, @EmbassySci, @sops4ri).
3.4
YouTube
Na het symposium in december heeft NRIN er met YouTube een sociaal kanaal bij: ‘NRIN channel’. Op
dit kanaal is een korte profielbeschrijving van ons netwerk, een link naar de website en een emailadres
opgenomen. Om de navigatie en vindbaarheid van clips makkelijker te maken, zijn er afspeellijsten
gemaakt van video’s van NRIN-activiteiten en andere aanbevolen video’s op het terrein van de
wetenschappelijke integriteit.

4.

Europees Netwerk (ENRIO)

NRIN is lid van het Europees Netwerk van Research Integrity Offices (ENRIO). De aansluiting van het
NRIN bij ENRIO is waardevol, omdat het voor de ontwikkelingen binnen het veld van wetenschappelijke
integriteit essentieel is op de hoogte te blijven van de internationale ontwikkelingen: contact met

8

Europese zusterorganisaties is daarom belangrijk. In 2019 hebben de 24 leden van dit netwerk besloten
een vereniging op te richten, omwille van professionaliteit en slagkracht. NRIN heeft ingestemd met
deze verandering en is tevens lid geworden van de vereniging.
Het ENRIO-congres, dat voor het najaar van 2020 gepland stond, is verschoven naar 2021 en zal
bovendien online plaatsvinden. Dorien van der Schot zal samen met Fenneke Blom een presentatie
verzorgen over het reeds afgeronde INSPIRE-project.

5.

Financiën

5.1
Universiteiten
Vanaf 2020 is de financiering van het netwerk overgenomen door de 14 bij de VSNU aangesloten,
Nederlandse universiteiten. Deze toezegging betreft een bijdrage van €7.500 per universiteit per jaar
voor de periode van 5 jaar (2020-2024). De Vrije Universiteit heeft het penvoerderschap en de
facturering van de contributie wordt uitgevoerd door afdeling Financiën van de VU in nauwe
samenwerking met de coördinator van het netwerk. (zie ook punt 5.3 Financiën, Financieel
jaaroverzicht).
5.2
Vereniging Hogescholen
In navolging van de universiteiten heeft ook de Vereniging Hogescholen een toezegging gedaan tot
bijdrage aan het netwerk. De hoogte van deze bijdrage is €25.000 per jaar, voor de periode van 4 jaar
(2021-2024), en wordt door de Vereniging Hogescholen voldaan voor de aangesloten hogescholen. Om
nadere invulling te geven aan de samenwerking met de hogescholen, heeft de coördinator in 2020
contact gelegd met personen binnen het HBO om te inventariseren waar de wensen liggen, alsmede de
suggestie gedaan om vanaf 2021 onderwijs te gaan ontwikkelen en verzorgen voor het HBO.
5.3
Financieel jaaroverzicht 2020
Het financieel jaaroverzicht 2020 is opgesteld door de financiële afdeling van de Faculteit
Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit. 2020 is een uitzonderlijk jaar geweest, en dit heeft zijn
weerslag op het financiële overzicht van het netwerk: door opschorting van symposia en bijeenkomsten,
de lagere kosten van digitale bijeenkomsten (geen catering nodig bijvoorbeeld), maar ook door
vertraging van onderwijsplannen, zijn er in 2020 minder middelen aangewend dan begroot. De uitgaven
in 2020 geven daarmee geen representatief beeld over de kosten van het netwerk. Dit heeft NRIN in
staat gesteld om de reserve te vergroten tot €51.870,31. In meerjarig perspectief streven we naar een
reserve ter grootte van 40 - 60% van de omvang van het jaarlijkse budget, om ook bij tegenvallers aan
de financiële verplichtingen te kunnen voldoen.
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Financieel jaaroverzicht
Baten 2020
Bijdragen van universiteiten
Totaal Baten 2020

Bedrag (€)
90.000,00
90.000,00

Lasten 2020
Personele lasten
Opleidingskosten
Externe huurkosten
Drukwerk en reprowerk
Representatiekosten
Declaraties reis- en verblijfskosten
Website onderhoud
Representatiekosten
Totaal Lasten 2020

Bedrag (€)
-49.704,47
-2.943,43
-5.291,93
-41,01
-83,22
-271,78
-2.782,79
-205,71
-61.324,34

Saldo baten en lasten 2020

28.675,66

Balans 2020
Vrij besteedbare reserves op 1-1-2020
Saldo baten en lasten 2020
Openstaande vorderingen
Vrij besteedbare reserves op 31-12-2020

Bedrag (€)
15.694,66
28.675,66
7.500
51.870,31
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Jaarplan 2021

1.

Bijeenkomsten 2021

1.1
Research Integrity Lunches
Omdat door online deelname de reistijd is weggevallen, is het aantal deelnemers aan de lunches in de
loop van 2020 toegenomen van gemiddeld 12-15 tot gemiddeld 18-22 actieve deelnemers. Vanuit de
verwachting dat online bijeenkomsten tenminste tot het einde van 2021 de norm blijven, heeft het
netwerk de ambitie om het aantal deelnemers tenminste op 18 per bijeenkomst te houden. Om dit te
bereiken heeft de coördinator de programmering tot aan november 2021 gepland: op deze manier is er
een overzicht van de komende presentaties en kunnen deelnemers de bijeenkomsten waar zij specifieke
interesse voor hebben, van tevoren in hun agenda's noteren.
Vanaf het komende academisch jaar zal het voorzitterschap van de lunches worden overgenomen door
Gowri Gopalakrishna (Amterdam UMC) en Joeri Tijdink (Vrije Universiteit en Amsterdam UMC). Om de
nieuwe voorzitters in de gelegenheid te stellen de Research Integrity Lunches een eigen accent te geven,
heeft er in het voorjaar van 2021 een overleg plaatsgevonden. Hierin is onder andere afgesproken de
deelnemers van de lunches te enthousiasmeren ook zelf een presentatie te verzorgen en op de website
van het NRIN een beschrijving op te nemen welke insteek de bijeenkomsten hebben en wat er verwacht
wordt van een presentatie. Verder is er tijdens het overleg gesproken over de mogelijkheid de
frequentie van de lunches te verhogen tot tweemaal per maand, mits de kwaliteit van de presentaties
gehandhaafd blijft. Mogelijk zal er in het najaar een pilot gestart worden met een journal club waarin
sleutelartikelen op het terrein van de wetenschappelijke integriteit worden besproken.
1.2
Onderwijsontwikkelaars
Gezien de animo voor deze groep en de actieve participatie van de deelnemers, wil het NRIN in 2021
vier bijeenkomsten voor onderwijsontwikkelaars organiseren. Voor de programmering wordt ook in
2021 samengewerkt met Mariëtte van den Hoven (hoogleraar medische ethiek, Amsterdam UMC). De
coördinator van het NRIN zal het komend jaar nagaan hoe deze bijeenkomsten nog meer
geïnteresseerden kunnen trekken, bijvoorbeeld door verdere aansluiting ontwikkelaars van onderwijs
op het gebied van de wetenschappelijke integriteit vanuit het HBO. Daarnaast zal er gewerkt worden
aan het betrekken van een onderwijsontwikkelaar van een technische universiteit en een UMC,
aangezien deze nog niet vertegenwoordigd zijn in deze groep.
Wanneer er vanuit het NRIN onderwijs en trainingen ontwikkeld en verzorgd gaat worden, zal de input
van deze groep van grote waarde zijn. Daarnaast wordt er in 2021 een symposium georganiseerd
rondom het thema 'onderwijs', waarvoor de coördinator de leden uit deze groep zal stimuleren een
abstract in te dienen voor het programma (zie ook punt 1.6 NRIN Symposium).
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1.3
Bijeenkomst beleidsmedewerkers universiteiten
Vanuit het doel van het netwerk, het bevorderen van de wetenschappelijke integriteit in Nederland
door het stimuleren van allerhande onderlinge uitwisseling, is het belangrijk een goed beeld te hebben
van de manier waarop er binnen universiteiten en hogescholen aan wetenschappelijke integriteit
gewerkt wordt. Een actueel beeld van de verbeterpunten en wensen vanuit de beleidsafdelingen
hieromtrent is daarom noodzakelijk. Vanuit het netwerk is er interesse om samen met de universiteiten
en hogescholen te kijken om welke uitdagingen het gaat en hoe er van elkaars sterke punten geleerd
kan worden, teneinde gerichter aan de institutionele bevordering van wetenschappelijke integriteit te
kunnen werken. Niet in de laatste plaats omdat uit de praktijk blijkt dat de mate waarin beleid en
maatregelen binnen dit thema zijn uitgewerkt, erg uiteenlopend is. Het NRIN ziet een rol voor zichzelf
weggelegd om de universiteiten en hogescholen te ondersteunen – met name door onderlinge
uitwisseling en samenwerking - in het verder ontwikkelen en implementeren van richtlijnen uit de
Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit 2018.
In januari 2021 is er door de NRIN-coördinator en een beleidsmedewerker van de VSNU een informeel
en verkennend gesprek geweest over de mogelijkheid in de nabije toekomst gezamenlijk een
bijeenkomst voor beleidsmedewerkers te organiseren: een idee dat door beide partijen een
interessante mogelijkheid gevonden wordt. Algemeen vertrekpunt zou de op handen zijnde evaluatie
van de gedragscode zijn, en meer specifiek zou er ingegaan kunnen worden op de zorgplicht die
universiteiten en hogescholen hebben en de taken die beleidsmedewerkers RI hebben als gevolg
daarvan.
1.4
Bijeenkomsten voor Vertrouwenspersonen
In 2020 zijn deze bijeenkomsten door reeds genoemde omstandigheden niet doorgegaan. Wel is de lijst
van vertrouwenspersonen geactualiseerd, aangezien deze functie op regelmatige basis wordt
overgedragen. Recent zijn de huidige vertrouwenspersonen van de universiteiten aangeschreven voor
de aankondiging van een nieuwe bijeenkomst, welke in april 2020 plaats vindt. Jan Heijmans
(vertrouwenspersoon en emeritus-hoogleraar Neurologie, Amsterdam UMC) zal deze bijeenkomst
voorzitten.
Eén van de agendapunten die tijdens dit overleg besproken zullen worden, is de wenselijkheid voor een
training voor vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit. Omdat er in deze functie lastige
situaties besproken kunnen worden is het in het belang van personen die bij de vertrouwenspersoon
langs gaan, én van de vertrouwenspersoon zelf, dat er voldoende kennis en vaardigheden zijn om
adequaat met precaire situaties om te gaan. Bovendien is dit belangrijk voor een mogelijk vervolg bij
een Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI). Omdat na actualisatie van de lijst is gebleken dat er
in het afgelopen jaar veel nieuwe vertrouwenspersonen zijn aangesteld, lijkt een training passend. Het
NRIN zou deze voorziening graag faciliteren en de NRIN-coördinator heeft reeds contact met een
trainer, wiens ideeën voor een workshop tijdens de vergadering met de vertrouwenspersonen
besproken zullen gaan worden. Uit een eerste inventarisatie is gebleken dat er veel animo is voor een
dergelijke training, en de verwachting is dan ook dat deze in juni 2021 plaats zal vinden.
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Ook voor het HBO zal er in 2021 een bijeenkomst voor vertrouwenspersonen georganiseerd worden. In
april van dit jaar is er een eerste kennismaking geweest tussen het netwerk en de Commissies
Wetenschappelijke Integriteit. Tijdens deze kennismaking is geïnventariseerd welke punten er wat
betreft de hogescholen prioriteit verdienen ten aanzien van de zorgplicht. Daaruit kwam naar voren dat
met name behoefte is aan scholing over verantwoord onderzoek, en zodoende zal hier het accent op
gelegd worden. Een volgende stap in de samenwerking met het HBO is het bijeenbrengen van de
Vertrouwenspersonen Wetenschappelijke Integriteit.
1.5
Summer Seminar i.s.m. Abraham Kuyper Center (AKC) (25-27 augustus 2021)
Dit seminar stond aanvankelijk gepland voor augustus 2020, maar ook dit event is een jaar verplaatst
vanwege de Covid pandemie. Inmiddels is duidelijk geworden dat vrijwel alle sprekers die vorig jaar
geprogrammeerd stonden nog steeds beschikbaar zijn. Het programma staat inmiddels online. De
organisatie ligt primair bij de projectmedewerker van het AKC, maar vanuit het NRIN zorgt de
coördinator voor de publiciteit en de afstemming met de locatie waarvandaan er gestreamd zal worden.
Tevens zal de NRIN-coördinator tijdens het seminar het aanspreekpunt op locatie zijn.
1.6
NRIN-symposium
Gezien het NRIN-symposium pas eind 2020 kon plaatsvinden, en de drukke agenda wat betreft
bijeenkomsten in het voorjaar 2020, zal het jaarlijkse NRIN-symposium in het najaar plaatsvinden. Dit
jaar zal het thema gericht zijn op onderwijs over wetenschappelijke integriteit. Eerder in dit jaarplan is
reeds aangegeven dat er ingezet gaat worden op een mooie samenwerking met de groep van
Onderwijsontwikkelaars en de recent aangesloten Vereniging Hogescholen.
Daarnaast wordt er, vanwege het succes in 2020, ingezet op een onderzoekssyposium in 2021.
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1.7
Overzicht geplande bijeenkomsten
Onderstaande overzicht geeft de reeds geplande NRIN-bijeenkomsten weer.
Datum
20 januari

Bijeenkomst
RI Lunch

26 januari

Symposium Plagiaat i.s.m. VSNU

17 februari

RI Lunch

17 maart

RI Lunch

1 april

Bijeenkomst CWI’s van
hogescholen

14 april

RI Lunch

21 april

Bijeenkomst
Vertrouwenspersonen WI

medio mei

Bijeenkomst
Onderwijsontwikkelaars
RI Lunch
RI Lunch
Training Vertrouwenspersonen
WI
ZOMERRECES
Summer Seminar

12 mei
16 juni
16/30 juni

25-29
augustus
medio
september
15
september
20 oktober
medio
november
17
november
medio
december
15
december
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Onderwerp
The failure of success -careers, cultures and integrity in
science - Noémie Aubert Bonn (Universiteit Hasselt,
België)
Symposium waarin plagiaat vanuit verschillende
invalshoeken en disciplines wordt besproken.
Aankondiging van de bundel die in het voorjaar van 2021
verschijnt
Empowerment in RCR education - Mariëtte van den Hoven
(Universiteit Utrecht)
Investigating the occurrence of reporting bias and
publication bias in registered reports with the use of pcurves - Andreas Holst (Universiteit Maastricht)
Hogescholen staan aan het begin van het instellen van
CWI's. Welke klachten worden zoal ingediend en hoe
moet deze klachtbehandeling gebeuren? Voorbereid en
voorgezeten door Ton Hol (Universiteit Utrecht)
Drivers of success for RI education & counseling Guidelines for research institutions - Krishma Labib
(Amsterdam UMC)
Behandeling casuïstiek en ingediende onderwerpen.
Voorbereid en voorgezeten door Jan Heimans
(Amsterdam UMC)

Titel t.b.a. -Andrea Kis (Universiteit Eindhoven)
Titel t.b.a. -Shila Abdi (KU Leuven, België)
I.s.m Claartje van Sijl

I.s.m Abraham Kuyper Center (zie paragraaf 1.5)

Bijeenkomst
Onderwijsontwikkelaars
RI Lunch

Titel t.b.a. - Clara Miguel (Vrije Universiteit Amsterdam)

RI Lunch
NRIN Symposium

Titel t.b.a. - Charisma Hehakaya (UMC Utrecht)
RI in Education

RI Lunch

A consensus-based normative taxonomy for the epistemic
responsibilities of universities – A Delphi study -Iris
Lechner (Vrije Universiteit Amsterdam)

Bijeenkomst
Onderwijsontwikkelaars
RI Lunch

TBA

2.

Onderwijs

Begin 2021 heeft de NRIN-coördinator overleg gehad met dr. Frank van der Zwan, coördinator
onderzoeksbeleid van de Vereniging Hogescholen. Reden voor dit gesprek was om samen na te denken
over een concrete manier waarop het NRIN de beleidsmedewerkers van hogescholen kan ondersteunen
in de professionalisering van het onderzoeksbeleid. Omdat er nog geen wederzijdse kennismaking heeft
plaatsgevonden, is er afgesproken een bijeenkomst te beleggen en daarbinnen te inventariseren waar
de behoefte vanuit de beleidsmakers wetenschappelijke integriteit ligt. Een definitieve datum moet nog
worden gekozen, maar de bijeenkomst zal dit voorjaar plaatsvinden. Ook zal het NRIN zich uiterlijk dit
najaarpresenteren aan het bestuur van de Vereniging Hogescholen.
Daarnaast is er contact met dr. Fenneke Blom en Prof. dr. Rob van de Sande (Hogeschool Arnhem –
Nijmegen), onderzoekers van het door ZonMw gefinancierde TETRIAS-project. Binnen dit project wordt
onderwijsmateriaal over wetenschappelijke integriteit voor onderzoekers in het HBO ontwikkeld. De
trainingen zijn bedoeld voor landelijke inzet, en inbedding bij het NRIN zou daarom passend zijn.

3.

Communicatie

3.1
Website
Na het herzien van de website in augustus 2020, is het onderhoud aan de website een stuk eenvoudiger
geworden. Om meer bezoekers te genereren, wil de coördinator in 2021 meer aandacht besteden aan
nieuwsberichten teneinde de website nog beter actueel te houden en daarmee relevanter te maken.
Hiervoor zal een brug geslagen worden tussen nieuwsbrieven, tweets en nieuwsitems op de website.
Streven is om tenminste elke week een nieuwsbericht te plaatsen.
Verder is er binnen de nieuwe website gekozen een korte toelichting te geven op de mensen ‘achter’
het NRIN, en dit betekent dat ook de leden van de Adviesraad opgenomen zullen worden. De
Adviesraad is verzocht een korte biografie en foto toe te sturen om het netwerk meer 'gezicht' te geven.
3.2
Nieuwsbrieven
De coördinator wil het uitsturen van de nieuwsbrieven niet plannen, maar deze af laten hangen van het
nieuws dat er te delen is. Dat betekent dat er in het voor- en najaar wat meer gecommuniceerd wordt
dan bijvoorbeeld in de maanden juni-augustus. Dit lijkt, zeker gezien de achterban van het netwerk, de
beste keuze.
3.3
YouTube
In 2021 zal er meer videomateriaal beschikbaar komen. Op de website zal er een menu worden
aangebracht waaruit rechtstreeks doorgelinkt wordt naar het YouTube-kanaal. Momenteel wordt
gezocht naar een elegante manier om het beeldmateriaal op de eigen website te tonen, zonder een heel
lange pagina te maken maar bijvoorbeeld de video’s onder te brengen in een menu-structuur.
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4.

Internationaal

Komend voorjaar wordt de inschrijving voor het World Congres on Research Integrity 2022 geopend.
Het zou interessant zijn het NRIN daar te vertegenwoordigen vanuit het gegeven dat er naar
verwachting wederom veel Nederlandse onderzoekers zullen zijn. Bovendien is het belangrijk is de
Europese en internationale bekendheid van NRIN voort te zetten. Een concreet voorstel voor de NRINbijdrage wordt momenteel ontwikkeld.
Daarnaast zullen Dorien van der Schot en Fenneke Blom tijdens het ENRIO-congres in oktober 2021 een
presentatie verzorgen over het een presentatie verzorgen over het reeds afgeronde INSPIRE-project.

5.

Financiën

In meerjarig perspectief streeft het NRIN naar een reserve ter grootte van 40 - 60% van de omvang van
het jaarlijkse budget, om ook bij tegenvallers aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen.
Doordat in 2020 de reserve is toegenomen tot het gewenste niveau, kunnen in 2021 de inkomsten en
uitgaven van dezelfde omvang zijn.
Begroting 2021
Baten 2021
Bijdragen van universiteiten en hogescholen
Bijdragen van Vereniging Hogescholen
Totaal Baten 2021

Bedrag (€)
97.500
25.000
122.500

Lasten 2021
Personele lasten
Opleidingskosten
Symposia
Workshops
Reis- en verblijfskosten voor congresbezoek
Representatiekosten
Uitbesteed werk onderwijsmateriaal
Beheer website
Lidmaatschap ENRIO
Totaal Lasten 2021

Saldo baten en lasten 2021
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Bedrag (€)
-60.500
-3.000
-25.000
-8.000
-10.000
-500
-8000
-4.500
-1.500
121.000

1.500

