
Bestuurlijke reactie GMW op PRC rapport Research Review Sociology, QANU June 2014. 
Najaar 2015 vastgesteld door het CvB. 
 
In 2013/14 heeft een externe landelijke beoordeling plaatsgevonden van het Sociologie onderzoek 
over de periode 2007-2012, waaronder dat van de vakgroep Sociologie, onderdeel van de Faculteit 
Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) van de Rijksuniversiteit Groningen. 
 
Het Gronings Sociologie onderzoek is ondergebracht in 1 instituut (ICS-Groningen) en programma, 
Social Networks, Solidarity and Inequality. Dit is door de internationale Peer Review Commissie (PRC) 
beoordeeld als excellent (score 5) op Kwaliteit en Relevantie en zeer goed tot excellent (score 4.5) op 
Productiviteit en Levensvatbaarheid. Daarmee is dit het op een na best beoordeelde (van 7) 
universitaire Sociologie instituten. Ook de prestaties van het PhD-programma van de 
interuniversitaire onderzoekschool ICS, waarin Groningen als penvoerder met Utrecht en Nijmegen 
samenwerkt, worden door de PRC geprezen. 
De maximale score op het relatief nieuwe criterium "maatschappelijke relevantie" toont aan dat de 
daartoe genomen maatregelen (zoals oprichting van het research-society interface 
www.socioquest.nl) en de samenwerking binnen de universitaire speerpunten Sustainable Society en 
Healthy Aging een succesformule zijn. Ook vermeldenswaard is dat het Gronings programma zich 
opnieuw heeft weten verbeteren als blijkt uit de verbeterde score op productiviteit en 
levensvatbaarheid ten opzicht van de laatste visitatie (van 4 naar 4.5).  
 
Hieronder wordt nader ingegaan op drie kanttekeningen van de PRC. 
 
Productiviteit 
De afgelopen jaren heeft het Groningse onderzoek het hoogste percentage publicaties in 
internationale top 10% tijdschriften weten te behalen. De PRC heeft daarbij echter de kanttekening 
geplaatst dat dit ten koste gegaan is van de zichtbaarheid in andere fora dan Engelstalige 
wetenschappelijke tijdschriften, zoals boeken en Nederlandstalige (vak)tijdschriften. De sterke 
nadruk op publicaties in Engelstalige tijdschriften is een gecombineerd gevolg van het tenure track 
beleid en de leeftijdssamenstelling van de vakgroep. In de beoordelingsperiode doorliepen relatief 
veel (vijf) collega's een tenure track dat met de huidige criteria sterke nadruk legt op Engelstalige 
publicaties en weinig ruimte laat voor boeken en vakpublicaties. Inmiddels zijn drie daarvan 
bevorderd tot full professor, waardoor er meer speelruimte komt voor andere bijdragen.  
Concreet worden de volgende stappen genomen om de zichtbaarheid in andere fora te verhogen: 
1. De directie Sociologie onderkent de noodzaak om in onze maatschappij-wetenschappelijke 

discipline ook in Nederlandstalige fora zichtbaar te zijn. Om dit (ondanks de nadruk op 
Engelstalige publicaties) te stimuleren, biedt de vakgroep inmiddels ondersteuning voor het 
omwerken van goede Master scripties tot artikelen in Nederlandstalige tijdschriften. 

2. Wat boeken betreft wordt publicatie bij gerenommeerde uitgevers gestimuleerd. Enkele 
grotere boekprojecten zijn tijdens de beoordelingsperiode geïnitieerd en inmiddels 
gepubliceerd of binnenkort te publiceren. Zo is in 2013 het Handbook of Rational Choice Social 
Research (Stanford University Press) uitgekomen, onder redactie van Rafael Wittek, Tom 
Snijders en Victor Nee (inmiddels met een book award bekroond door de American 
Sociological Association). Het handboek Humanitarian Crises, Intervention and Security: A 
Framework for Evidence-based Programming (Routledge, onder redactie van Liesbet Heyse, 
Rafael Wittek en twee collega's van de Faculteit Letteren) zal eind van dit jaar uitkomen. Dit 
soort handboeken is van groot belang: niet alleen vergroten dergelijke handboeken de 
zichtbaarheid van het onderzoeksprogramma, zij blijken ook vaak goed geciteerd te worden. 
Ter vergelijking: het handboek van Tom Snijders en Roel Bosker (Multilevel Analysis, 2nd 
edition, Sage, 2012, aantal citaties in Google Scholar: 8427) is de meest geciteerde publicatie 
van de vakgroep sociologie. Ook het handboek van Melinda Mills (Introducing Survival and 

http://www.socioquest.nl/


Event History Analysis, Sage, 2011, aantal citaties in Google Scholar: 66) heeft inmiddels ingang 
gevonden. 

Kortom, de focus blijft de komende jaren op publicaties in internationale tijdschriften, maar ook 
(bijdragen aan) boeken bij kwalitatief hoogstaande uitgevers worden gestimuleerd. 
 
Inkomstenbronnen 
In het rapport wordt gesteld dat het percentage tweede en derde geldstroomonderzoek 
verhoudingsgewijs laag is en dat er gedurende de beoordelingsperiode weinig zou zijn veranderd 
in de werving van externe inkomsten. De PRC adviseert sterk in te zetten op het verkrijgen van 
Europese subsidies. 
Over de hele periode 2007-2012 bedroeg het percentage eerste geldstroomonderzoek 63%, 
maar tijdens  de laatste twee jaar (2011-2012) is dit gezakt naar 51%. Landelijk neemt het 
Groningse programma hiermee qua werfkracht in de tweede en derde geldstroom een 
middenpositie in en er is dus sprake van verbetering. 
De afgelopen jaren zijn talrijke subsidies binnengehaald (zie tabel 22 uit het PRC rapport) met als 
gevolg een sterke toename van het aantal promovendi (van 8.7 OZ-fte in 2007 naar 13.5 in2012). 
Van de gecontracteerde promovendi in 2012 was 45% extern gefinancierd. De komende jaren zal 
het instituut zich uiteraard blijven inzetten voor het werven van subsidies. 
Concreet worden en werden sinds de beoordeling hiervoor de volgende stappen gezet: 

1. Bij NWO is het instituut de laatste jaren zeer succesvol geweest (Vernieuwingsimpuls, 
Veranderingsstudies, Investeringen middelgroot, Onderzoekstalent). Veel tijd en energie 
werd de afgelopen twee jaren besteed aan het uitwerken van twee Zwaartekrachtaanvragen, 
waarbij de tweede poging volledig door sociologie Groningen getrokken werd. Beide 
voorstellen zijn als excellent beoordeeld, maar zijn niet gehonoreerd. Op dit moment is er 
een VICI-voorstel ingediend en zijn er vergevorderde plannen voor drie aanvragen in het 
kader van het MaGW talent grant programma. 

2. Wat Europese subsidies betreft: twee belangrijke Europese subsidies zijn toegekend vlak na 
de beoordelingsperiode (ERC grant Mills, European Social Fund subsidie Wittek). Drie andere 
pogingen om Europese subsidies binnen te halen (2 ERC starting grant aanvragen, een FP7 
programma) hebben weliswaar positieve evaluaties opgeleverd, maar zijn niet gehonoreerd. 
Individuele stafleden blijven gestimuleerd worden om actief kansen voor externe subsidies, 
met name binnen de Europese context, te blijven verkennen. Hierbij zullen wij ook sterker 
inzetten op begeleiding en intervisie tijdens het schrijftraject, o.a. gefaciliteerd door de aan 
te stellen funding officer. 

De focus is dus gericht op het vasthouden van het succes bij NWO en verbetering van dat bij de EU. 
Voor het binnenhalen van contractonderzoek (veelal kortlopend en toegepast) zet het instituut de 
goede samenwerking met SocioQuest voort. 
 
Levensvatbaarheid 
De PRC merkt op dat een van de hoogleraren, Melinda Mills, vertrokken is naar Oxford, en dat de 
strategie om hoogleraarsposities op te vullen met tenure track assistant professors risico's met zich 
meebrengt voor een relatief kleine onderzoekeenheid. 
Het ICS-Groningen programma telt op dit moment vijf onderzoekslijnen. Met ingang van dit 
academische jaar zijn de tijdelijke aanstellingen van acht extern gefinancierde postdocs afgelopen. 
Hierdoor dreigt de kritische massa van het aantal gepromoveerde medewerkers binnen de 
onderzoekslijnen (maar ook in het onderwijsprogramma) in gevaar te komen en dreigt overbelasting 
voor de drie zittende hoogleraren. Tegelijkertijd zijn er ook kansen om het personeelbestand te 
versterken. Concreet worden de volgende stappen gezet: 
1. Er is een vacature vrijgegeven voor een tenure track assistant professor. Ook zal Sociologie dit 

jaar deelnemen aan het Rosalind Franklin Programma. 



2. Er is ingezet op de aanstelling van twee bijzondere hoogleraren voor 0.2 fte. Beide 
aanstellingen passen bij het speerpunt Sustainable Society en vormen een schakel tussen 
wetenschappelijk onderzoek en maatschappij. 

3. Mochten bij investeringen in Sustainable Society enkele endowed chair posities gefinancierd 
worden, dan komt Sociologie graag in aanmerking voor een daarvan ter versterking van het 
aantal full time hoogleraren. 

 
Al met al is de conclusie dat de Groningse Sociologie (en de bijbehorende onderzoeksschool ICS) 
floreert. In reactie op alle drie kanttekeningen van de PRC worden serieuze activiteiten ontplooid om 
de sterke positie van de vakgroep verder uit te bouwen. 
 


