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Geachte professor Bouter,
Naar aanleiding van uw bezoek aan en het gesprek tijdens het Zesvoorzittersoverleg kan ik u
melden dat de deelnemers van het overleg positief staan tegenover uw initiatief om een
survey uit te voeren onder wetenschappelijk personeel over wetenschappelijke integriteit.
In het Zesvoorzittersoverleg komen tweemaal per jaar de voorzitters van NFU, VSNU, KNAW,
NWO, TO2 en VH bij elkaar om af te stemmen over het onderzoeksstelsel. Tijdens het
overleg hebben we met u gesproken over hoe essentieel de timing van de survey is. De
nieuwe Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit is in oktober vorig jaar van
start gegaan. In het najaar van 2020 zal de nieuwe code worden geëvalueerd.
Het is dan ook van belang dat de door u voorgestelde survey parallel loopt aan de geplande
evaluatie. Het zou daarom goed zijn als de survey in 2020 kan worden uitgezet en de
resultaten kunnen worden meegenomen in de evaluatie. De code is dan weliswaar nog niet
lang in gebruik, maar de survey kan in dat geval worden gezien als een soort van nulmeting.

Wij zijn ons er van bewust dat uw survey onderdeel uitmaakt van een project op basis van
financiering van ZonMw. Gezien het belang van de timing steunen wij uw verzoek aan de
programmacommissie BVO van ZonMw voor budget-neutrale verlenging van de
projectperiode, zodat de survey een daadwerkelijke bijdrage kan leveren aan de evaluatie
van de nieuwe Code Wetenschappelijke Integriteit.
Voor de uitvoering van de survey willen wij u adviseren deze (eind 2019) verder toe te
lichten aan het Rectorencollege en de commissie O&O van de NFU.
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