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De universiteiten nemen schendingen van de wetenschappelijke integriteit zeer serieus. 
Universiteiten doen al het mogelijke om schendingen te voorkomen en te traceren. 
Instellingen hebben een reeks van activiteiten in gang gezet om het landelijke 
wetenschappelijke integriteitsbeleid aan te scherpen.  
 
Daarbij gaat het om een drievoudige aanpak: 

 een kritische aanscherping van de bestaande code wetenschapsbeoefening; 

 een collectief integriteitsbeleid voor de hele academische gemeenschap: van 

studenten en onderzoekers tot en met bestuurders; 

 een landelijk raammodel voor de klachtenregelingen wetenschappelijke integriteit in 

elke universiteit 

 
Gedragscode Wetenschapsbeoefening 
De sinds 2005 geldende Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening bevat regels 
voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek aan de Nederlandse universiteiten. De regels 
in de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening hebben als uitgangspunt: 

 zorgvuldigheid 

 betrouwbaarheid 

 controleerbaarheid 

 onpartijdigheid 

 onafhankelijkheid 

Van onderzoekers, docenten en studenten wordt verwacht dat zij de uitgangspunten van de 
code respecteren en dat zij elkaar aanspreken op gedrag dat daarmee niet overeenstemt. De 
universiteitsbesturen hebben zich gebonden aan het bevorderen en controleren van de 
naleving van de code. 
 
 

 
  

Wetenschappelijke Integriteit is belangrijk voor… 
… Nederland • vertrouwen van maatschappij in de wetenschap  
… wetenschappers  • Integer handelen is steunpilaar van goede wetenschapsbeoefening  
… universiteiten •  vertrouwen in de wetenschap • maatschappelijke verantwoordelijkheid 
… studenten •  leerproces • integer maatschappelijk functioneren 
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Voorkomen is beter dan genezen: aandacht voor integriteitsbeleid 
De opleidingen voor studenten en onderzoekers besteden systematisch aandacht aan het 
correct en integer doen van onderzoek. Bij hun aanstelling aan de universiteit moeten 
onderzoekers verklaren dat ze de Nederlandse Code Wetenschapsbeoefening kennen en 
ernaar zullen handelen. De website van de VSNU bevat sinds 2012 een geanonimiseerd 
overzicht van alle onderzochte overtredingen uit het verleden (vanaf 2005). Ook nieuwe 
overtredingen zullen op deze website worden gepubliceerd. 
 
Landelijk raammodel klachtenregeling 
Er is een landelijk model klachtenregeling. Dat is een raammodel waarmee elke universiteit 
de eigen klachtenregeling bij schendingen van de wetenschappelijke integriteit opstelt. Het 
landelijke model stroomlijnt de universitaire regelingen op hoofdpunten. Zo is er meer 
duidelijkheid over hoe universiteiten optreden bij integriteitschendingen. Belangrijke 
onderdelen in de klachtenregeling zijn: 

 openbaarmaking van alle schendingen 

 scheiding van vertrouwenspersoon en integriteitcommissies 

 heldere procedures 

 duidelijke definities van frauderen, fingeren, plagiëren 

 
Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) 
Wanneer klagers of beklaagden het niet eens zijn met een beslissing van het bestuur van de 
onderzoeksinstelling over een klacht, kunnen ze hun zaak voorleggen aan het onafhankelijke 
Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI). Het LOWI adviseert de colleges van 
bestuur van de universiteiten, de raden van bestuur van de universitair medische centra, het 
bestuur van de Stichting Sanquin en de besturen van NWO en KNAW. Het LOWI is ingesteld 
door de KNAW, NWO en de VSNU. 
 
Zie ook: http://www.vsnu.nl/wetenschappelijke_integriteit.html 
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