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In deze derde editie van het Research Magazine van de Faculteit 
Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) treft u divers 
onderzoeksnieuws uit onze faculteit en presenteren we enkele 
van onze vooraanstaande onderzoekers.

Veel van onze onderzoekers werken nauw samen met partners in 
de praktijk aan het oplossen van maat-schappelijke problemen. 
De Academische Werkplaats EMB van Annette van Putten waarin 
gewerkt wordt aan het verbeteren van de ondersteuning en 
opvoeding van mensen met ernstige en meervoudige beperkingen 
is hier een mooi voorbeeld van. 

Ook het Vidi-onderzoek van Don van Ravenzwaaij is sterk 
verbonden met de maatschappij. Hij probeert met Bayesiaanse 
statistiek oplossingen te vinden voor het beter evalueren van 
de statistische bewijsvoering bij geneesmiddelenstudies, zodat 
wij ook echt kunnen vertrouwen op de werking van medicijnen 
die op de markt terechtkomen. 

Het oplossen van maatschappelijke problemen begint altijd met de vraag wat we al weten over 
het probleem, zijn oorzaken en de eventuele oplossingen. Daarvoor hebben we in de faculteit 
GMW onze grote kennisdomeinen psychologie, sociologie, pedagogiek, onderwijswetenschappen 
en vakdidactiek. We realiseren ons echter steeds sterker dat grote maatschappelijke problemen 
alleen goed kunnen worden begrepen en aangepakt wanneer kennis uit verschillende weten-
schappelijke disciplines bijeen wordt gebracht. De faculteit heeft daarom drie postdocs aangesteld 
die deze interdisciplinariteit verder zullen bevorderen. Ook zij vertellen in dit Research Magazine 
hun verhaal.

Verder zoomen we in dit magazine in op het verzamelen en verwerken van onderzoeksdata. Zo 
schreef Gert Stulp een column over de nieuwe minor Data Wise, neemt Anneke Timmermans ons 
mee in haar onderzoek naar schooladviezen, krijgen we inzicht in het online onderzoeksplatform 
WorldBrainWave van Erik Schoppen en benadrukt Beau Oldenburg het belang om zeer zorgvuldig 
om te gaan met data. 

Ik hoop dat we met dit Research Magazine opnieuw het belang van de gedrags- en maatschappij-
wetenschappen voor onze complexe wereld aan u kunnen overbrengen.

Prof.dr. Kees Aarts
Decaan GMW

Voorwoord
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Sherlock
Holmes
in de
statistiek

Don van Ravenzwaaij
www.rug.nl/staff/d.van.ravenzwaaij
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Nieuwe geneesmiddelen moeten bewezen 
werkzaam en veilig zijn, voordat ze op de 
markt komen. Maar instanties die de medisch-
wetenschappelijke studies beoordelen, 
beschikken over onvoldoende statistische tools. 
Don van Ravenzwaaij wil dat hiaat opvullen.

Hoe kan de statistische bewijsvoering van geneesmiddelen-
studies beter beoordeeld worden? Met die onderzoeksvraag 
sleepte Don van Ravenzwaaij in 2018 een Vidi-beurs in de 
wacht. De universitair hoofddocent aan de afdeling Psycho-
metrie en Statistiek van Psychologie ontdekte een hiaat in 
beoordelingsmethode van de Food & Drug Administration 
(FDA) in de VS. De organisatie die toelating van nieuwe 
geneesmiddelen op de Amerikaanse markt bepaalt, vereist 
twee studies die aantonen dat een geneesmiddel werkt. “Zijn 
er vijf trials gedaan, waarvan drie géén aantoonbaar effect 
laten zien, dan blijven de twee andere als positief bewijs 
voor de werkzaamheid evengoed overeind voor de FDA. Ik 
vind dat verbazingwekkend. Als je wilt bepalen of een middel 
werkt, heb je een bepaalde hoeveelheid bewijs nodig. Wil 
je heel zeker weten of het werkt, dan heb je kans dat een 
potentieel werkzaam medicijn lange tijd niet toegepast 
wordt. Bij een zeer liberale opstelling, kunnen er middelen 
op de markt komen die niet werken. Voorafgaand aan de 
introductie van nieuwe geneesmiddelen moet je bovendien 
kijken naar bijwerkingen, hoe goed een trial in elkaar steekt. 
Maar goede richtlijnen voor de beoordeling ontbreken. Het is 
niet duidelijk hoe een instantie als de FDA besluiten neemt. 
Terwijl daar wel degelijk statistische methoden voor zijn.”

Pure statistiek
Don studeerde psychologie aan de UvA, deed zijn master 
deels in Berlijn, promoveerde in Amsterdam en werkte 
vier jaar lang als postdoc en docent in Australië. “Mijn 
proefschrift behandelde een cognitief psychologisch vraag-
stuk. Hoe sneller mensen beslissen, hoe meer fouten ze 
maken. Met wiskundige modellen heb ik uitgezocht wáár 
het kantelpunt zit tussen snel en goed beslissen.” Sindsdien 
is zijn interesse in pure statistiek gegroeid.
Met hiaten in de beoordeling van geneesmiddelenstudies 
houden zich meer mensen bezig, vertelt  Don. Zelf werkt 
hij samen met John Ioannidis van Stanford University. In 
december jongstleden publiceerden ze een onlinepaper 
voor BITSS (Berkeley Initiative for Transparency in the Social 

Sciences). Daarin schrijven ze dat de statistische p-waarde 
van 5% (het ‘significantieniveau’, dat in dit geval bepaalt dat 
men 5% risico neemt om ten onrechte te concluderen dat er 
een effect is) farmaceutische bedrijven kan prikkelen om een 
trial toe te voegen als de verbanden dubieus lijken.

Diepgaander nadenken
“Is een effect in een vergelijkende studie met controlegroep 
toeval of is het werkelijk toe te schrijven aan het middel? 
Zonder statistiek is dat moeilijk te bewijzen”, aldus Don. 
“Maar er zijn meer statistische methoden dan louter het 
significantieniveau. Een voorbeeld uit de rechtspraak. In 
de VS werd een moeder veroordeeld voor moord, nadat 
haar twee jonge kinderen kort na elkaar overleden. De 
kans dat één kind overlijdt aan wiegendood is heel klein, 
zo was de gedachtegang, laat staan dat het met twee 
achter elkaar gebeurt. Vijf jaar later is de zaak heropend, 
omdat niet was meegenomen hoe groot de kans op 
moord is. Die is statistisch gezien veel en veel kleiner dan 
het risico op wiegendood. Dáár gaat het vaak mis: met 
significantietoetsen gaat men uit van één hypothese, 
negerend dat hetgeen je hebt waargenomen sowieso haast 
onwaarschijnlijk is, onafhankelijk van de oorzaak. Je moet 
hypothesen rechtstreeks met elkaar vergelijken. Dat kun je 
doen met Bayesiaanse statistiek: die werkt met interpretaties 
van waarschijnlijkheid en herziet kansen voortdurend 
op basis van beschikbaar gekomen nieuwe informatie. 
Vergelijk het met de werkwijze van Sherlock Holmes: hoe 
onwaarschijnlijk dingen ook zijn, er móet een oorzaak zijn. 
Welke is het meest verdedigbaar? In dat opzicht zijn statistiek 
en filosofie nauw met elkaar verweven. De filosofische 
implicaties spreken me erg aan: wat is nou de fout die je wilt 
minimaliseren? Of iets werkt, terwijl we denken van niet? Of 
dat iets niet werkt, terwijl we denken van wel?”

Terug naar het Vidi-voorstel. Waar wil je uitkomen? 
“Ik wil statistische methoden aanreiken om de beoordeling 
preciezer te maken, toegesneden op vraagstukken in 
de medische praktijk. Ik zou dan ook graag willen dat 
bij de beoordeling van nieuwe behandelingen een groot 
panel deskundigen met elkaar in gesprek gaat over het 
toepassingsgebied, over de eventuele haast die er achter zit, 
of er alternatieven zijn en vooral: welke relatieve kans bestaat 
dat een medicijn werkt versus de kans dat het niet werkt?”

#statistiek
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Annette van der Putten
www.rug.nl/staff/a.a.j.van.der.putten



#wetenschap & praktijk

te vertonen, onrustgeluiden te maken of juist positief te 
reageren door iets te pakken of te lachen. “Onze taak als 
omgeving is ons best te doen deze kleine signalen te zien 
én te begrijpen en daarmee te helpen bepalen wat zij nodig 
hebben. De afgelopen 20 jaar is op die manier gebleken dat 
het gedrag van mensen met EMB betekenis heeft en dat zij 
zich wel degelijk kunnen ontwikkelen.”

Erkenning
Op 5 februari is de samenwerkingsovereenkomst 
getekend tussen de RUG, zorginstelling ’s Heeren Loo, 
Hanzehogeschool Groningen en Koninklijke Visio – 
expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. De 
Academische Werkplaats, met bijbehorende structurele 
financiering, ziet Annette van der Putten als erkenning van 
mensen met EMB én hun gezinnen: “Dat zij serieus worden 
genomen, dat er een plek voor hen is, dat ze anders zijn 
dan anderen en dat hun speciale problematiek specifieke 
begeleiding behoeft.” Dat vergt een eigen onderzoeksagenda 
die mede bepaald wordt door ouders en zorgprofessionals.
De werkplaats formaliseert de reeds lang bestaande 
samenwerking tussen ’s Heeren Loo en de basiseenheid 
Orthopedagogiek van de Faculteit GMW. “Maar ook met 
Aly Waninge, lector Healthy Ageing, Allied Health Care and 
Nursing aan de Hanzehogeschool, heb ik veel onderzoek 
gedaan. Deels deden we dat samen met Visio, omdat veel 
mensen met EMB ook een visuele beperking hebben.”

Academische Werkplaats EMB

"Specifieke begeleiding 
voor mensen met 
ernstige meervoudige 
beperkingen”
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Begin dit jaar ondertekenden de RUG, 
zorginstelling ’s Heeren Loo, Hanzehogeschool 
Groningen en Koninklijke Visio de 
samenwerkingsovereenkomst Academische 
Werkplaats Ernstige Verstandelijke en 
Meervoudige Beperkingen. Onder de vlag van deze 
Academische Werkplaats, die gecoördineerd wordt 
Annette van der Putten, werken de 4 partijen 
aan het verder verbeteren van de opvoeding en 
ondersteuning van mensen met zeer complexe 
beperkingen én hun ouders.

Er zijn in Nederland naar schatting 13.000 kinderen, 
jongeren en volwassenen met (zeer) ernstige verstandelijke 
en meervoudige beperkingen (EMB). Mensen met een 
zeer laag IQ, die niet of beperkt mobiel zijn en allerlei 
gezondheidsproblemen hebben, zoals epilepsie, pijn 
en voedingsproblemen. Een groot deel van hen kan 
niet zien, proeven, ruiken, horen of heeft verminderde 
tastzin. Vroeger zag men voor deze mensen geen 
ontwikkelingsmogelijkheden weggelegd. Die visie is 
veranderd, constateert prof.dr. Annette van der Putten. 
“Mensen met EMB hebben natuurlijk beperkingen. Toch 
hebben zij wel degelijk mogelijkheden. Ze hebben recht op 
leven, op activering, op eigen regie en op ontwikkeling, hoe 
minimaal de mogelijkheden ook mogen zijn.” 
Als praten niet mogelijk is, legt ze uit, kunnen zij non-
verbaal communiceren, bijvoorbeeld door afwerend gedrag 
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ouders. Verder willen we hiaten in onze kennis opvullen, 
bijvoorbeeld over gezinsproblematiek, seksualiteit 
en seksuele ontwikkeling. Gegevens uit verschillende 
onderzoeken willen we koppelen. En we willen studies 
gaan uitbreiden, bijvoorbeeld onderzoek bij kinderen 
herhalen onder volwassenen, of uitkomsten van onder-
zoek onder volwassenen in instellingen vergelijken bij 
volwassenen thuis.” 

Wisselwerking
Van der Putten ziet volop kansen om onderzoeksresultaten 
toe te passen en opgedane kennis en interventies te 
verspreiden. “Door de samenwerking tussen onderzoekers 
en zorginstellingen laat het onderzoek zich leiden door 
problemen die op de werkvloer ervaren worden. Je krijgt een 
wisselwerking: resultaten uit het onderzoek vinden eerder 
hun weg naar de praktijk en hiaten in kennis en vragen 
uit de praktijk worden sneller onderwerp van onderzoek. 
Bovendien werken we ernaar toe dat mensen in de praktijk 
zich verbonden voelen met de wetenschappelijke aanpak. 
Dat ze bijvoorbeeld een tijd meedraaien in wetenschappelijk 
onderzoek, zich daarin ontwikkelen en dat zij eraan kunnen 
bijdragen dat die kennis terugvloeit naar de praktijk. Ja, we 
bruisen van energie!”

Slagkracht
Het onderzoek trok de aandacht. “Er waren allerlei vragen 
uit de praktijk, we haalden veel subsidies binnen. We hebben 
onder meer observatielijsten en trainingen ontwikkeld voor 
zorgprofessionals om pijn te signaleren, een hulpmiddel 
om gedragsproblemen te inventariseren en een interventie 
waarmee zorgprofessionals en ouders hun visie op de 
ondersteuning en verzorging goed kunnen afstemmen. 
Door heel Nederland gaven we presentaties en cursussen, 
we werden op congressen uitgenodigd. Maar omdat we 
slechts met een paar mensen waren, was onze slagkracht 
gering.” Daarin komt nu verandering. “We krijgen via 
ZonMw structurele financiering vanuit het ministerie van 
VWS, het eerste jaar 580.000 euro. Daar kunnen we een 
flink aantal onderzoekers van aanstellen.” Die gaan zich 
bezighouden met onderwerpen waarover nog weinig bekend 
is. “Zo is er behoefte aan screeningsinstrumenten om 
gezondheidsproblemen tijdig te signaleren. Ook willen we 
bij deze groep symptomen van dementie leren kennen. En 
we willen beter weten wat de ondersteuningsbehoefte 
is van gezinnen die een kind met EMB hebben, ook door 
de tijd heen gezien.”
De Academische Werkplaats EMB gaat een kennisagenda 
opstellen. “Dat doen we vanuit het perspectief van 
de eindgebruikers – begeleiders, zorgprofessionals, 



Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen   9

Onderzoekers die met collega’s uit andere vakgebieden 
samenwerken, leren maatschappelijke fenomenen nog 
beter vanuit hun context te begrijpen. Ze kunnen daardoor 
ook meer inzicht krijgen in hoe je onderzoek vertaalt naar 
maatschappelijke behoeften. “En innovaties ontstaan vaak 
op het snijvlak van verschillende disciplines”, zegt postdoc 
Vera Heininga. 

De faculteit GMW heeft al een aantal onderzoeksgroepen die 
intensief multidisciplinair samenwerken. Dat lijkt logisch, 
want “elk probleem heeft meerdere kanten”, schetst Anne 
Marthe van de Bles. “In je eigen discipline ga je de diepte in, 
om een maatschappelijk probleem op te lossen moet je aan 
een goed geïntegreerde oplossing werken.”

De drie nieuwe postdocs aan de Faculteit GMW beschikken 
zelf over een multidisciplinaire achtergrond, over ervaring 
met en veel interesse in samenwerking tussen vakgebieden. 

#Interdisciplinair onderzoek

De Faculteit GMW heeft drie postdocs aangesteld 
die elk, naast hun eigen onderzoek, collega’s 
stimuleren tot samenwerking buiten hun eigen
discipline. Hun activiteiten richten zich onder 
meer op het helpen ontwikkelen van drie inter-
disciplinaire zwaartepunten. Vera Heininga 
(Ontwikkelingspsychologie) houdt zich bezig 
met het thema ‘Deficits, Distress and Disorders’, 
Maaike Engels (Sociologie) met ‘Lifespan 
Development and Socialization’ en Anne Marthe 
van der Bles (Sociale psychologie) met ‘Individuals 
in Society and Organizations’. 

Maatschappelijke 
problemen
vragen geïntegreerde
oplossingen

Maar zelfs dan gaat het niet vanzelf, weten ze. Maaike Engels
werkte tijdens haar promotieonderzoek naar sociale relaties
in de klas en schoolse betrokkenheid mee aan een inter-
disciplinair project. “Een knelpunt bij zo’n project kan zijn 
dat de samenwerking tijdrovender is dan bij disciplinair 
samenwerken, aangezien je je moet verdiepen in meerdere 
vakgebieden en je verschillende denkkaders eigen moet 
maken.” 

De gang van zaken rondom wetenschappelijk publiceren 
is vaak een obstakel, zegt Anne Marthe: “Interdisciplinair 
onderzoek is moeilijker te publiceren en te reviewen. 
Daarnaast moet je heel goed snappen wat het perspectief is 
van je eigen discipline en dat van andere vakgebieden.” Vera 
ondervond tijdens haar promotie aan het Interdisciplinary 
Center Psychopathology and Emotion (afdeling Psychiatrie, 
UMCG) dat samenwerken met verschillende disciplines 
ook tot synergie kan leiden. Voor haar bio-psycho-sociale 
onderzoek naar verlies van plezier als kernsymptoom van 
depressie (anhedonie) werkte de socioloog nauw samen 
met onder andere een filosoof, een orthopedagoog en een 
sociaal psycholoog. “Juist onze verschillende perspectieven 
in combinatie met een gezamenlijk doel tilde ons project 
naar een nieuw niveau.”

Events ter inspiratie
Een vraagstuk, aldus de postdocs, is hoe onderzoekers 
elkaar kunnen vinden. Ook binnen één faculteit, met 
meerdere onderzoeksinstituten, is dat niet vanzelfsprekend. 
Daarom gaan de drie de zichtbaarheid vergroten van het 
onderzoek binnen GMW en collega’s met elkaar helpen 
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verbinden van wie het onderzoek raakvlakken heeft. Maaike, 
die in september 2018 in haar functie begon, is direct 
samen met Vera en Anne Marthe – die in januari aantraden 
– gaan nadenken over de aanpak. “In december hebben we 
een kennismarkt georganiseerd voor het thema Lifespan 
Development and Socialization”, vertelt ze. “De bijeenkomst 
had als doel mensen binnen dit thema in contact met 
elkaar te brengen en vraag en aanbod met betrekking tot 
onderzoek aan elkaar te koppelen. Zeven onderzoekers uit 
verschillende disciplines presenteerden een overzicht van 
hun expertise. Daarna volgden speeddate-sessies waarin 
ideeën en informatie werden uitgewisseld. De opkomst met 
meer dan 30 mensen en hun enthousiasme was groter dan 
we hadden verwacht.” 
Binnen Deficits, Distress and Disorders konden 
onderzoekers eind januari meedenken met de 
dataverzameling voor het project IederKindIsAnders. De 
dataverzameling van dit project start dit voorjaar, met 
als doel de psychische krachten en klachten van kinderen 
en die van hun ouders te kunnen onderzoeken. Vera: “Na 
flitspraatjes vanuit verschillende disciplines konden de 
aanwezigen kiezen over welk onderwerp ze verder in sub-
groepjes wilden brainstormen. Dat leverde direct al een 
aantal zeer interessante ideeën op!”

“Binnen GMW loopt nu SCOOP, een groot interdisciplinair 
project met sociologen, psychologen, historici en filosofen 
naar de vraag hoe je met duurzame samenwerking de 
maatschappij weerbaar en veerkrachtig kunt maken”, 
vertelt Anne Marthe. “Dat is een heel goed voorbeeld van 
interdisciplinaire samenwerking. In maart hebben we een 
seminar georganiseerd om collega’s die onderzoek doen 
naar kwetsbare groepen, zoals migranten, vluchtelingen, 
LHBT’ers en lager opgeleiden – samen te brengen. 
Ook voerden we een paneldiscussie over het doel van 
interdisciplinair onderzoek.”

Over twee jaar – als hun postdoc aanstelling afloopt – 
hoopt dit drietal dat het onderzoek vanuit de verschillende 
disciplines meer zichtbaar is binnen de faculteit en dat 
er uit de vele raakvlakken over en weer mooie nieuwe 
interdisciplinaire samenwerkingsrelaties zijn ontstaan. 

Drie interdisciplinaire
zwaartepunten

Lifespan Development and Socialization
Hoe verloopt de sociale, cognitieve en emotionele 
ontwikkeling van mensen tijdens de verschillende 
levensfasen en hoe vindt die plaats in interactie met de 
omgeving? Deze en vergelijkbare vragen liggen aan de 
basis van interdisciplinair onderzoek naar leerprocessen, 
identiteit, socialisatie processen, psychopathologie en 
het gezond ouder worden van mensen.

Individuals in Society and Organisations
Maatschappelijke veranderingen en uitdagingen, 
zoals terrorisme, migratie, polarisatie, vergrijzing, en 
klimaatverandering, maken hedendaagse samenlevingen 
kwetsbaarder. Binnen dit onderzoeksthema worden 
inzichten vanuit verschillende disciplines gecombineerd 
om zo een sterkere en weerbaardere samenleving te 
kunnen creëren.

Deficits, Distress and Disorders
Binnen dit onderzoeksthema gebruiken onderzoekers 
inzichten uit diverse disciplines van de gedrags- en 
maatschappijwetenschappen om de oorzaken van 
menselijke beperkingen, psychische problemen en 
psychopathologische aandoeningen beter te leren 
begrijpen en behandelen. 
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Een niet passend 
schooladvies werkt 
een leven lang door

Anneke Timmermans
www.rug.nl/staff/a.c.timmermans
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#leerkrachtadviezen

welke factoren, naast prestaties, daarin meespelen, is nog 
niet duidelijk. “Opleidings- en ambitieniveau van de ouders 
spelen een rol, want in gebieden waar het gemiddelde 
opleidingsniveau van de ouders lager is, moeten meer 
adviezen heroverwogen worden. Maar veel heroverwegingen 
kunnen ook voortkomen uit druk vanuit het voortgezet 
onderwijs, die door de inspectie worden afgerekend op 
leerlingen die ten opzichte van het advies afstromen.”
Het onderzoek naar de schooladviezen in Groningen deed 
Anneke naar aanleiding van een vraag van RTV Noord. 
Het onderzoek had impact. Er werden zelfs kamervragen 
gesteld aan de minister. “Twee Groningse schoolbesturen 
benaderden mij ook om verder in de materie te duiken. Na 
enkele gesprekken zijn nu vier masterstudenten aan de slag 
bij deze besturen. Die besturen nemen het heel serieus. 
Studenten krijgen toegang tot veel specifieke data en ze 
worden vanuit de besturen intensief begeleid. Dat vind ik 
echt een feestje!”

Anneke Timmermans puzzelt vooral aan de vraag waarom 
kinderen die in het primair onderwijs gelijk presteren, van 
hun leerkrachten desondanks uiteenlopende schooladviezen 
kunnen krijgen. “In Nederland zijn we nogal uitzonderlijk als 
het gaat om het indelen van kinderen in groepen voor het 
voortgezet onderwijs”, vertelt ze. “In Duitsland, bijvoorbeeld, 
zijn er drie niveaus van voortgezet onderwijs. Bij ons zijn 
dat er veel meer, en het schooladvies kan variëren van 
praktijkonderwijs en vmbo tot havo, vwo en samenstellingen 
tussen onderwijssoorten, zoals havo/vwo-advies. Dat is een 
behoorlijk ingewikkelde klus voor leerkrachten.”

De kansen die een kind krijgt kunnen sterk afhangen 
van degene die het schooladvies geeft, blijkt uit 
Anneke’s onderzoek. Dat kan een leven lang gevolgen 
hebben. “Kinderen die een lager advies krijgen dan het 
opleidingsniveau dat ze aankunnen, stromen soms nog 
wat op, maar blijven netto lager uitkomen. Het betekent 
dat leerlingen met gelijke vaardigheden, niet overal gelijke 
kansen krijgen.”
In het huidige beleid moet het schooladvies worden 
heroverwogen als uit de eindtoets een hoger 
onderwijsniveau komt dan de leerkracht eerder adviseerde. 
“In de provincie Groningen hebben we gekeken naar 
verschillen tussen scholen en gemeenten. Die kunnen 
heel groot zijn. Er zijn gemeenten met enkele procenten 
heroverwegingen en er zijn ook gemeenten waar de helft van 
de schooladviezen heroverwogen moet worden. Opvallend 
is dat in gemeenten waarin veel heroverwogen moet worden 
de schooladviezen minder genereus worden bijgesteld.” 
Over het algemeen zijn schooladviezen in de provincie 
Groningen iets behoudender dan gemiddeld in Nederland. 

Welk schooladvies leerlingen krijgen heeft te maken met 
verwachtingen die leerkrachten van hen hebben. Maar 

Hoe kan het dat leerlingen die op de basisschool 
gelijk presteren toch een ander schooladvies 
krijgen? Het onderzoek van onderwijskundige 
Anneke Timmermans van het GION draait om 
verwachtingen van leerkrachten op school. 
Zij hoopt te achterhalen welke factoren naast 
prestaties meespelen bij verwachtingen die 
leerkrachten van basisschoolleerlingen hebben 
en de schooladviezen die ze geven.

“Het is niet altijd nodig opnieuw 
eigen data te gaan verzamelen”

Anneke is ook facultair coördinator van ODISSEI (Open 
Data Infrastructure for Social Science and Economic 
Innovations). Via dit nationaal samenwerkingsverband 
krijgen onderzoekers in de sociale wetenschappen 
onder andere toegang tot grootschalige en longitudinale 
dataverzamelingen die gekoppeld zijn aan CBS-
registraties. Deze data – ook wel microdata genoemd 
– mag onder strikte voorwaarden gebruikt worden voor 
onderzoek. Het CBS zorgt dat de data niet direct te 
herleiden is naar personen of organisaties. 

“Onderzoekers kunnen zo bijvoorbeeld belasting-
gegevens gebruiken voor hun studies zonder dat ze 
inzage hebben in de persoonsgegevens. Zelf heb ik 
CBS-data gebruikt om de schoolcarrière van leerlingen 
te volgen en te kunnen onderzoeken.” Deze informatie 
wordt via DUO aangeleverd door scholen. “Als er data 
over kinderen zijn verzameld voor een overheidsregister, 
dan hoef je die niet nog eens bij scholen op te vragen. 
We moeten scholen niet overvragen.”



14 – GMW Magazine14   GMW Magazine

Ondoenlijk om zijn achtergrond en expertise bondig te 
duiden. Maar het komt er op neer dat Erik Schoppen 
(1968) tijdens zijn opleiding aan Academie Minerva, waar 
hij zich specialiseerde in new media design, gefascineerd 
raakte door internet en het brein. Beide maken gebruik 
van netwerken. “Ik was begin jaren negentig op bezoek bij 
een vriend in New York die neurofysiologie studeerde en 
ontdekte daar het boek Principles of Neural Science. Ik had al 
veel gelezen over psychologie, maar voor mij als ontwerper 
is het brein een waanzinnig aantrekkelijke kosmos, ook 
vanwege de mysterieuze werking van dit complexe orgaan.”

Geschokte reacties
Erik verdiepte zich in de neurowetenschappen, terwijl hij 
een master Advanced Studies in Emerging Media deed. “Het 
begon rond 1993, 1994, de opkomst van het internet in 
Nederland. Ik was geïnteresseerd in privacy, vertrouwen en 
gedrag in de online wereld. Mensen dachten dat ze vanaf hun 
zolderkamertje anoniem over het internet konden surfen. 
Ik heb toen samen met Peter Sloots in 1996 GarbagePark 
ontwikkeld, het eerste virtuele webpark ter wereld waarin 
je digitale sporen (‘afval’) achterliet die ook voor anderen 
zichtbaar waren. Er waren namelijk profielpagina’s 
waarmee je, naast je eigen profiel, ook het profiel van 
andere bezoekers kon bekijken. Bekeek je die, dan kreeg 
de profieleigenaar een mailtje met jouw profielgegevens. 
De ontvangers van deze mails bekeken op hun buurt weer 
hun ‘begluurders,’ die vervolgens ook weer een mail kregen. 
Enfin, binnen twee weken moest de site offline vanwege de 
vele geschokte reacties. Mensen begrepen het toen nog niet, 
nu is privacy een van de belangrijkste issues in de wereld. In 

Duurzaam gedrag begint 
bij sociaal merkgebruik

#duurzaam gedrag

Hij is designer, innovator, merkexpert, columnist, docent, spreker, consultant en promovendus. ‘Ik wil 
eigenlijk van alles weten, maar dat is natuurlijk niet te doen,’ verklaart een eindeloos nieuwsgierige 
Erik Schoppen. Met zijn promotieonderzoek hoopt hij vertrouwen in duurzaam gedrag een impuls te 
geven. De sleutel tot dat gedrag ligt in de sociaal-gerichte bedrading van ons brein.

mijn promotietraject doe ik daarom ook onderzoek naar het 
delen van privacygevoelige informatie.”

Investeren in sociaal kapitaal
Erik Schoppen houdt zich bezig met onder meer 
merkontwikkeling, -ontwerp en gedrag in de reële en 
virtuele wereld. Hierin doceert hij aan de Hanzehogeschool 
Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. Het 
promotieonderzoek, waarvoor hij in 2015 een NWO-beurs 
kreeg, en dat hij verricht binnen de onderzoeksgroep 
Experimentele psychologie, doet hij met een missie. “Ik wil 
de bewustwording van privacy en online gedrag verhogen 
en sociaal en duurzaam denken bevorderen bij organisaties 
die impact hebben op de wereld. Als ik kan aantonen dat het 
winstgevend is om duurzaam te opereren, is er geen excuus 
meer om niet duurzaam te worden.”
Winstgevendheid definieert hij deels als financieel 
rendement en deels als het kunnen herinvesteren in zaken 
die de wereld beter maken. Duurzaamheid betekent 
voor hem dus niet zozeer nog meer led-lampen plaatsen, 
maar vooral te denken vanuit de sociale component. 
“Duurzaamheid betreft niet alleen het beschermen van onze 
habitat, maar ook investeren in sociaal kapitaal: we leven 
met zijn allen samen op één planeet en dat is deze.”

Sociale bedrading
In zijn promotietraject onderzoekt Erik onder andere of 
pro-sociale positionering (laten zien hoe je als merk bewust 
investeert in zaken die de wereld beter maken) consumenten 
meer vertrouwen geeft in producten van dat merk en zo 
duurzame gedragsverandering bewerkstelligt. “Duurzame 
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Erik Schoppen
www.rug.nl/staff/h.s.schoppen
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merken hebben grote moeite om kenbaar te maken dat ze 
goed bezig zijn. Want mensen luisteren wel naar informatie, 
maar passen hun gedrag daarop niet of nauwelijks aan. Zo 
willen we allemaal goed zijn voor de planeet en de ander, 
dus dat zeggen we dan ook braaf. Tegelijkertijd groeide 
vorig jaar het aantal vliegreizen. Maar omdat merken voor 
consumenten heel belangrijk zijn - ze identificeren zich 
ermee - moet duurzaam gedrag volgens mij via die weg tot 
stand komen.”
Een voorbeeld. Hoewel prijs voor ons allemaal belangrijk 
is, zijn we soms bereid méér te betalen voor een product. 
Bijvoorbeeld als we onszelf en anderen daarmee kunnen 
overtuigen dat we goed bezig zijn. Erik zet een wijnfles op 
tafel. “Ik onderzoek nu onder meer the power of social and 
green gifting. Stel dat deze fles wijn 4,99 euro kost. Vraag 
mensen wat ze ervoor over hebben, dan zeggen ze rond de 
4 euro. Als je vraagt wat ze voor diezelfde fles willen betalen 
als ze van een ander horen dat het een goed en duurzaam 
product is, wordt het iets meer. Maar vraag je ze wat ze 
ervoor over hebben als ze dit kunnen schenken aan iemand 
om wie ze geven en zo hun sociale relatie kunnen versterken, 
dan loopt het bedrag op tot soms wel het driedubbele. Een 
enorm, irrationeel, verschil.”
Hij verklaart dit fenomeen middels de sociale bedrading 
in ons brein. “Ons gedrag is bijna altijd sociaal gericht. 
Daarnaast is ons brein veel gevoeliger voor emoties 
(social cues) dan voor taal. Dus iets geven gaat veel meer 
om het sociale gebaar dan om het geschreven kaartje 
dat er vaak bij zit.”

WorldBrainWave
Erik is tevens bedenker en medeoprichter van het 
online onderzoeksplatform WorldBrainWave.com. “Met 
WorldBrainWave kun je op locatie, via de mobiele telefoons 
van participanten, inzicht krijgen in hoe mensen op dat 
moment en op die plek hun beslissingen maken. Nu gebeurt 
dat nog vaak via vragenlijsten achteraf of met het nabootsen 
van een situatie in een onderzoeksruimte. WorldBrainWave 
brengt het lab eigenlijk naar de mensen, in plaats van de 
mensen naar het lab. We hopen uiteindelijk via het platform 
geaggregeerde onderzoeksresultaten wereldwijd met elkaar 
te verbinden. Want vaak worden dezelfde onderzoeken 
op meerdere plekken gedaan. Ons doel is om deze 
onderzoekstools bereikbaar en betaalbaar te maken voor 
iedereen en daardoor een bredere kennisdeling mogelijk te 
maken via ons platform.”
Via WorldBrainWave.com onderzoekt Erik onder meer 
welk effect sociaal, duurzaam en transparant opererende 
organisaties sorteren op het duurzaamheidsvertrouwen 
van consumenten. “Omdat duurzaamheidsvertrouwen niet 
gelijk leidt tot duurzaam gedrag bij consumenten, kijk ik 
met name naar het gedrag van deze organisaties. Welke 
eigenschappen vinden mensen nou belangrijk bij duurzame 
en pro-sociale organisaties? Als organisaties zich vervolgens 
ook zo gaan gedragen, dan zie ik daarin een absolute win-
win situatie: dergelijke organisaties kunnen meer betrokken 
medewerkers trekken en loyalere klanten krijgen. Wie wil 
dat nou niet? Als ik kan aantonen dat het winstgevender is 
om pro-sociaal en duurzaam te opereren is er geen reden 
meer om dat niet te doen.”
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Linda Steg Ridder in de Orde 
van de Nederlandse Leeuw
Linda Steg is op 26 april koninklijk 
onderscheiden tot Ridder in de Orde 
van de Nederlandse Leeuw. Steg, 
hoogleraar Omgevingspsychologie 
aan de Rijksuniversiteit Groningen, 
geldt internationaal als een van de
meest vooraanstaande, onomstreden
experts op haar vakgebied. De 
afgelopen 25 jaar heeft ze op zeer 
uitzonderlijke wijze haar expertise-
gebied, de omgevingspsychologie, 
ontwikkeld en toegepast op een van
 de meest urgente maatschappelijke
vraagstukken van deze tijd: energie-
transitie en klimaatverandering.

KNAW Akademiepenning 
voor Trudy Dehue
Trudy Dehue, wetenschapssocioloog, 
publicist en emeritus hoogleraar aan
 de afdeling Psychologie van de 
Rijksuniversiteit Groningen, ontving 
in augustus de Akademiepenning van 
de Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen (KNAW). De 
Akademie reikt die prijs eens in de 
twee jaar uit aan een persoon die zich 
bijzonder heeft ingezet voor de bloei 
van de Nederlandse wetenschap. 
Dehue krijgt de prijs omdat ze het
maatschappelijk debat over belangrijke
kwesties in de wetenschap in gang 
heeft gezet.

Marleen Janssen koninklijk 
onderscheiden bij opening 
instituut
Marleen Janssen is tijdens het 
openingssymposium van het nieuwe 
University of Groningen Institute for 
Deafblindness onderscheiden tot 
Ridder in de Orde van de Nederlandse 
Leeuw. 

Marleen Janssen is de eerste en nog 
altijd enige hoogleraar ter wereld 
die een leerstoel op het gebied 
van doofblindheid bekleedt. Sinds 
1976 heeft zij zich onafgebroken 
en met groot succes ingezet voor 
de studie naar doofblindheid en de 
communicatie met personen die sinds 
de geboorte of vanaf jonge leeftijd 
doofblind zijn.

VENI voor Jasperina Brouwer 
en Laura Bringmann
Jasperina Brouwer (Pedagogische 
en Onderwijswetenschappen) en 
Laura Bringmann (Psychologie) 
ontvingen deze zomer een Veni-
subsidie. Jasperina Brouwer kreeg 
de subsidie voor haar voorstel ‘Terug 
naar Nightingale: Een sociaal netwerk 
perspectief op de ontwikkeling van 
professionele betrokkenheid bij 
verpleegkundigen’. Het voorstel 
van Laura Bringmann heeft als titel 
‘Netwerken veranderen: Nieuwe 
modellen om veranderingen in 
psychische stoornissen te detecteren’.
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Het effect van
accreditatie op
de kwaliteit van
universiteiten
in Ghana

#promotie uitgelicht

Jaarlijks promoveren tussen er ruim 40 promovendi aan de 
faculteit GMW. De meesten werken full-time aan hun proef-
schrift. Een klein deel promoveert naast een normale baan 
buiten de universiteit, de zogenaamde ‘buitenpromovendi’. 

Op 22 november 2018 promoveerde Kwame Dattey bij hoogleraar 
Onderwijskunde Adriaan Hofman (Lerarenopleiding) op zijn proefschrift 
‘Impact of accreditation on quality assurance. A case study of public and private 
universities in Ghana’. Dattey voltooide zijn promotieonderzoek naast zijn baan 
als Executive Secretary van de National Accreditation Board in Ghana. 

Het aantal studenten in Afrika neemt enorm toe. Omdat overheidsinvesteringen 
in onderwijs deze toename in de instroom niet konden bijbenen, besloten 
veel Afrikaanse overheden het aanbod van hoger onderwijs te liberaliseren. 
De private onderwijsinstellingen werden geregeld, terecht of ten onrechte, 
geassocieerd met afnemende onderwijskwaliteit. Tegen deze achtergrond 
stelden overheden regulerende en accrediterende instanties in met de opdracht 
te verzekeren dat de groei van de instroom de kwaliteit van het hoger onderwijs 
niet zou ondermijnen. 

Kwame Dattey onderzocht in welke mate accreditatie een effect heeft op de 
kwaliteit van universiteiten in Ghana. Daarbij keek hij naar indicatoren als 
het curriculum, de academische staf, de verhouding tussen student en staf, 
bibliotheekfaciliteiten, financiering en (fysieke) voorzieningen als gebouwen. 
Datteys onderzoek toont aan dat op de thema’s curriculum, bibliotheek en staf 
verbeteringen zijn opgetreden waarbij publieke universiteiten meer vooruit-
gang hadden geboekt dan de private universiteiten. Niettemin moet een goed 
systeem van kwaliteitsevaluatie verder gaan dan alleen het beoordelen van 
input- en outputfactoren, aldus Dattey. 
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Goed
zorgen
voor je

data

Beau Oldenburg
www.rug.nl/staff/b.oldenburg
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#research support

wetenschappelijke tijdschriften. In datasets was van 60 
procent van de respondenten identificeerbare informatie te 
vinden, zoals geslacht of leeftijd, soms zelfs e-mailadressen.”

E-mailadressen? “Ja. We hebben laatst een challenge 
georganiseerd waarin we collega’s opriepen ons een 
dataset te sturen die naar hun mening geanonimiseerd 
was. Wat bleek? Bij vragenlijsten of enquêtes zijn er soms 
plekken waar respondenten zelf nog iets kwijt kunnen, of 
open vragen. Soms typen mensen op die plek hun adres en 
telefoonnummer erbij. Als je de antwoorden niet allemaal 
heel precies op dat soort informatie doorneemt, kan 
informatie ‘op straat’ komen als je data online publiceert.”
Het is daarom van belang dat onderzoekers 
privacybescherming bewuster in hun werk integreren. 
“Dat betekent onder meer: informatie versleutelen. Daarbij 
goed beschrijven welke stappen je hebt gezet. Regelmatig 
een map aanmaken op een universitaire server, waarin je 
bijhoudt welke data je gebruikt en wat je er mee gedaan 
hebt. Als je daarmee te lang wacht, dan moet je toch 
achteraf vaak nadenken: hoe heb ik het ook alweer gedaan? 
Als goede onderzoeker moet je dit soort zaken altijd kunnen 
terughalen. Bijvoorbeeld ook als je bepaalde respondenten, 
met bijvoorbeeld extreme scores, uit het onderzoek haalt.” 
Wie gebruikmaakt van video- en audio-opnamen, moet extra 
opletten. “Dat materiaal is meestal niet te  anonimiseren. Je 
moet met respondenten vooraf heel goed vooraf afspreken 
wie de opnamen te zien of te horen krijgen en hoe. Zeker als 
het om heftige onderwerpen gaat, bijvoorbeeld suïcide of 
misbruik. Dan wil je geen enkel risico lopen.”

Beau weet dat de AVG mensen niet blij maakt. “We hebben 
veel ervaring met onderzoeken en weten wat er speelt. We 
willen dan ook naast de onderzoekers gaan staan. Aan de 
hand van vragen die bij ons terecht komen en gesprekken 
die ik heb gevoerd, gaan we analyseren aan welke 
ondersteuning collega’s vooral behoefte aan hebben. Onze 
tip is alvast: vraag vooral vóóraf advies aan de specialisten 
van Research Support!”

Ze heeft geen Facebook, gebruikt geen Whatsapp en bij 
de supermarkt betaalt ze zoveel mogelijk cash. Privacy en 
controle over haar levenssfeer in een digitale wereld gaan 
Beau Oldenburg zeer aan het hart. “Je weet gewoon dat 
Facebook en allerlei gratis diensten je gegevens voor van 
alles gebruiken.” 
De sociologe promoveerde in 2017 op pesten en ze 
begeleidt nu 2 promovendi die verder kijken naar de rol  
die leerkrachten daarbij kunnen spelen. Ze denkt mee, 
publiceert en verspreidt kennis via publieke media en eigen 
blogs. Al jaren heeft ze zich ook beziggehouden met ethische 
en privacykwesties die onderzoek met persoonsgegevens 
oproepen. Sinds kort besteedt ze tachtig procent van haar 
werktijd binnen de afdeling Research Support BSS aan 
issues zoals de kwaliteit van onderzoeksdata, privacy van 
respondenten en ethiek in onderzoek.

Ruwe data online
“Na de affaire-Stapel laten sommige onderzoekers namen 
van respondenten in hun eigen versie van hun bestanden 
staan”, vertelt ze. “Voor het geval iemand twijfelt aan de 
echtheid van de verzamelde data. Het wordt ook steeds 
gebruikelijker ruwe data online te zetten, zodat andere 
onderzoekers die kunnen controleren of een studie kunnen 
repliceren. Aan de andere kant is met de komst van de 
Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) duidelijk 
dat ook onderzoekers de privacy van respondenten moeten 
waarborgen. Dit besef was er nog niet genoeg. Nu willen 
onderzoekers het graag goed doen, maar vragen zich af: hoe 
dan? Lang niet alles is al uitgekristalliseerd. Dus het is voor 
iedereen best ingewikkeld.”
Ze geeft een kwetsbare situaties als voorbeeld: “Veel 
studenten Psychologie doen mee als proefpersoon bij 
onderzoek. Daar studeren niet heel veel jongens. Als in de 
openbaar gemaakte data één 30-jarige man zit, dan kun je 
relatief makkelijk achterhalen wie dat is, ook zonder naam.”
Ander voorbeeld. “Een student van Jacob Jolij, het 
hoofd van mijn afdeling, onderzocht voor haar scriptie 
online gepubliceerde data op websites van sociaal-

Het bewustzijn onder sociaal-wetenschappers van een goede omgang met persoonsgegevens van 
respondenten is gegroeid. Tegelijkertijd wordt de roep om ruwe onderzoeksdata openbaar te maken 
steeds groter. “Onderzoekers moeten privacybescherming bewuster in hun werk integreren”, zegt 
Beau Oldenburg van de afdeling Research Support BSS.
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We leven in een tijdperk van data. ‘Big data’ zelfs. 
Veel van wat we doen, wordt geregistreerd en 
opgeslagen voor toekomstig gebruik. Ook komen er 
in hoog tempo nieuwe soorten data bij. Het genoom 
is van steeds meer mensen bekend. Een constante 
stroom van locatiegegevens wordt verzameld via 
de smartphone. Elke muisklik op het internet is 
geregistreerd.

Grote hoeveelheden en soorten data, samen met innovatieve 
methoden om deze data te verwerken bieden vele mogelijk-
heden voor wetenschap, beleid, en bedrijven. Zo kunnen 
griepgolven voorspeld worden op basis van Google zoek-
resultaten; kan de overheid belastingfraude beter opsporen; 
en doet Bol.com goede suggesties voor andere interessante 
boeken.

Maar met de opmars van ‘big data’ en bijbehorende 
methoden komen ook uitdagingen, zowel ethisch, juridisch, 
als wetenschappelijk van aard. Hoe kunnen we voorkomen 
dat algoritmen ongelijkheden in stand houden of zelfs 
verergeren? Hoe te denken over privacy in dit digitale 
tijdperk? En zijn wetenschappelijke theorieën overbodig nu 
grote hoeveelheden data ons kunnen vertellen hoe het zit? 

De gedrags- en maatschappijwetenschappen zijn uitermate 
geschikt om te reflecteren op de mogelijkheden en 
uitdagingen in een wereld waar mens en machine samen 
zullen moeten werken. Een voorbeeld: Amazon werd onlangs 

in verlegenheid gebracht omdat het bedrijf de selectie van 
nieuwe medewerkers overliet aan een – op machine learning 
gebaseerd – programma dat een sterke voorkeur voor 
mannelijke kandidaten bleek te hebben. Hoe kan het dat het 
programma, een algoritme dat niet eens het besef heeft van 
geslacht, vrouwen lijkt te discrimineren? 

Het zal een sociale wetenschapper niet verbazen dat de 
statistische voorkeur voor mannen van het computer-
programma het gevolg was van het feit dat in het trainings-
materiaal – gebaseerd op het personeelsbeleid van het 
bedrijf in de voorgaande jaren – ook al een voorkeur 
voor mannen bestond. Ook had zij misschien wel kunnen 
voorspellen dat de oplossing van Amazon om expliciete 
vrouwelijke woorden als “women’s” (bijvoorbeeld in “captain 
of the women’s soccer team”) uit de data te verwijderen 
geen volledige remedie zou zijn. Mannen en vrouwen 
verschillen in taalgebruik op hun cv’s, en dat zal de machine 
ook leren en gebruiken om voorspellingen te doen. Reflectie 
op de kwaliteit van gegevens en ‘bias’ zijn onderwerpen 
waarin sociale wetenschappers goed geschoold zijn, en 
laten dat nu juist de onderwerpen zijn die onderhevig waren 
aan de blunder van Amazon, maar ook vele andere machine 
learning missers. Begrip van mens én machine maakt de 
nieuwe generatie sociale wetenschappers straks onmisbaar 
in onze digitale samenleving. 

Maar de bijdrage van sociale wetenschappen is ook 
belangrijk als het gaat om ethische en juridische vraag-

Column Gert Stulp

Data Wise: sociale 
wetenschappers 
onmisbaar in digitale 
samenleving
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In september 2019 is de nieuwe universiteitsbrede 
minor Data Wise: data science in society gestart, 
opgezet door de afdeling Sociologie en het Centrum 
voor Informatie Technologie (CIT). 

Studenten die de minor volgen, komen meer te weten 
over de diverse manieren waarop data onze levens 
bepalen, de wetenschappelijke en economische 
mogelijkheden van data, en de juridische, ethische, en 
technische vraagstukken bij het gebruik van ‘big data’. 
Deze kennis passen ze toe in projecten – in opdracht 
van externe partijen zoals de gemeente, de politie, het 
UMCG, en het bedrijfsleven – waarmee ze ervaring met 
het werken met data van en over mensen opdoen. 

Tegelijkertijd krijgen studenten de mogelijkheid om 
hun interesses te volgen en expertise te ontwikkelen 
door hun eigen pakket van keuzevakken samen te 
stellen. Zo kunnen studenten meer kennis opdoen 
over wetenschapsfilosofie in het digitale tijdperk, 
visualisatie van data, onderzoek op/naar internet, data 
management, programmeren, en machine learning.

Door Data Wise ontwikkelen studenten vaardigheden 
die helpen om een brug te slaan tussen informatici en 
beleidsmakers. 

Voor meer informatie over de minor, zie 
www.rug.nl/gmw/education/minor/datawise

stukken waar, bijvoorbeeld, programmeurs minder aandacht 
voor hebben. Bijvoorbeeld: is discriminatie ook door de wet 
verboden als een computerprogramma dat doet? En is het 
wenselijk om keuzes met belangrijke gevolgen voor het leven 
van een mens—zoals personeels-selectie—over te laten aan 
algoritmen?  Het doet een beetje denken aan Jeff Goldblum 
die zich in de film Jurassic Park kritisch uitlaat over de 
wetenschappers die dinosauriërs tot leven brengen: “your 
scientists were so preoccupied with whether they could that 
they didn’t stop to think if they should”.

In een steeds verder gedigitaliseerde wereld zullen 
informatici, data scientists, en sociale wetenschappers 
moeten samenwerken om beleid en de wetenschap verder 
te helpen. De gedrags- en maatschappijwetenschappen 
kunnen een vooraanstaande rol spelen in het onderwijzen 
van vaardigheden die helpen om de kloof tussen de 
verschillende vakgebieden te overbruggen. En dat is hard 
nodig. Want waar data en beleid elkaar raken zullen we 
Jeff Goldblum’s woorden niet mogen vergeten: het gaat er 
niet alleen om of iets technisch mogelijk is, maar ook of 
het wenselijk, valide, en verantwoord is. 



Benoemingen

Nieuwe directieleden herfst 2019
In september trad Peter de Jonge als 
onderzoeksdirecteur toe tot de directie 
van de afdeling Psychologie. Hij is de 
opvolger van Ernestine Gordijn. 

Jakob Dijkstra volgde Nardi Steverink 
op als directeur Onderwijs bij de 
afdeling Sociologie.

Bij de afdeling Pedagogische en 
Onderwijswetenschappen is Roel 
Bosker benoemd tot onderzoeks-
directeur. Hij volgt Hans Grietens op. 

Marcel Lubbers honorair 
hoogleraar ‘Sociologie van inclusie 
van immigranten’
De Nijmeegse hoogleraar Sociologie 
Marcel Lubbers is benoemd als 
honorair hoogleraar Sociologie 
van inclusie van immigranten 
aan de afdeling Sociologie van de 
Rijksuniversiteit Groningen. Zijn 
onderzoeksinteresse gaat uit naar 
de integratie van immigranten en 
de reacties van de samenleving op 
immigratie. Lubbers werkt ook als 
senior onderzoeker bij het Nederlands 
Interdisciplinair Demografisch 
Instituut (NIDI).
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Bijzondere leerstoel 'Behandeling 
van gedragsproblemen bij 
kinderen' voor Barbara van den 
Hoofdakker
Per april 2019 is Barbara van den 
Hoofdakker benoemd tot bijzonder 
hoogleraar 'Behandeling van 
gedragsproblemen bij kinderen'. 
Van den Hoofdakker is, naast 
haar werk als klinisch psycholoog 
bij Accare, ook onderzoeker bij 
Accare Child Study Center en de 
afdeling Klinische psychologie en 
Experimentele Psychopathologie 
van de RUG. Haar onderzoeks- en 
klinische werkzaamheden combineert 
ze met de functie van hoofdopleider 
van de postmaster opleiding tot GZ 
psycholoog bij opleidingsinstituut PPO 
van de Rijksuniversiteit Groningen. De 
leerstoel is een initiatief van Accare.

Kees van Veen wetenschappelijk 
directeur Sustainable Society
Kees van Veen is per april 2019 
benoemd als wetenschappelijk 
directeur van het universitaire 
speerpunt Sustainable Society. Naast 
zijn werk bij Sustainable Society, is 
hij ook directeur van het Institute 
of Governance and Organizational 
Responsibility (IGOR) en universitair 
hoofddocent aan de Faculteit 
Economie en Bedrijfskunde. 

René Veenstra toegetreden 
tot Koninklijke Hollandsche 
Maatschappij der Wetenschappen
De Koninklijke Hollandsche 
Maatschappij der Wetenschappen 
(KHMW) heeft René Veenstra 
benoemd als nieuw lid. Veenstra 
is hoogleraar Sociologie 
aan de Faculteit Gedrags- & 
Maatschappijwetenschappen en 
voorzitter van de vakgroep Sociologie. 
Tevens is hij directeur van de 
landelijke onderzoeksschool ICS is 
(samenwerking RUG, UU, RU, UvA). Hij 
doet onderzoek naar de ontwikkeling 
van prosociaal en antisociaal gedrag, 
vriendschapsrelaties, pesten en ouder-
kind interacties.



Mw. M. (Marian) van den Berg
Classroom formative assessment
Promotor: prof. dr. R.J. Bosker
17 september 2018

Mw. T. (Tess) Beking
Two sides to every story
Promotors: prof. dr. A.G.G. Groothuis, 
prof. dr. O.M. Tucha
11 oktober 2018

Dhr. T.D. (Tim) Huijgen
Balancing between the present and 
the past
Promotors: prof. dr. W.J.C.M. van de 
Grift, Prof. C.A.M. van Boxtel 
18 oktober 2018
 
Mw. L.G.M. (Loes) van Rijsewijk
Antecedents and consequences of 
helping among adolescents
Promotor: prof. dr. D.R. Veenstra
18 oktober 2018

Mw. M.A. (Marloes) Huis
Women's empowerment in the 
context of microfinance services
Promotors:prof. dr. S. Otten, prof. dr. 
B.W. Lensink
18 oktober 2018

Mw. A.J. (Lidy) van der Worp
SEN and the art of teaching
Promotors: prof. dr. A.E.M.G. 
Minnaert, prof. dr. S.J. Pijl
25 oktober 2018
 
Mw. C. (Christina) Cordes
Driving slow motorised vehicles with 
visual impairment
Promotors: prof. dr. W.H. Brouwer, 
prof. dr. K.A. Brookhuis
29 oktober 2018
 
Mw. S.D. (Dorijn) Wubs
A story of stories
Promotor: prof. dr. H.W.E. Grietens
01 november 2018
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Mw. M.C. (Mariola) Gremmen
Social network processes and 
academic functioning
Promotor: prof. dr. D.R. Veenstra
01 november 2018

Dhr. W.M. (Walter) Geerts
The curious case of cases
Promotor: prof. dr. P.L.C. van Geert
08 november 2018
 
Dhr. K. (Kwame) Dattey
Impact of accreditation on quality 
assurance
Promotor: prof. dr. W.H.A. Hofman
22 november 2018
 
Dhr. E.H. (Ernst) Noppers
Driving adoption
Promotor: prof. dr. E.M. Steg
22 november 2018
 
Mw. S. (Suwatin) Miharti
Community Health Centers 
in Indonesia in the Era of 
Decentralization
Promotors: prof. dr. R.P.M. Wittek, 
prof. dr. R.L. Holzhacker
06 december 2018
 
Mw. R. (Retha) Arjadi
A step toward bridging the mental 
health gap using the internet
Promotors: prof. dr. C.L.H. Bockting, 
prof. dr. M.H. Nauta
13 december 2018

Dhr. A.D.M. (Aharon) Levy
Gateway groups
Promotors: prof. dr. M. van Zomeren, 
Prof. E. Halperin
07 januari 2019
 
Dhr. C. (Chaïm) la Roi
Stigma and stress
Promotor: prof. dr. D.R. Veenstra
10 januari 2019
 
Mw. R.M. (Renske) Verweij
Understanding childlessness
Promotors: prof. dr. M.C. Mills, prof. 
dr. H. Snieder
31 januari 2019

Mw. D. (Darya) Moghimi
Doing well and feeling well The 
Role of Selection, Optimization, 
and Compensation as Strategies of 
Successful (Daily) Life Management
Promotors: prof. dr. N. van Yperen, 
prof. dr. S. Scheibe
07 maart 2019
 
Mw. I. (Ingrid) van der Bij-de Puij
De rol van de Groningse 
kinderrechter bij 
ondertoezichtstelling 1922-1995
Promotors: prof. dr. J.J.H.Dekker, 
prof. dr. Tj. Zandberg, prof. dr. H.W. 
van Essen
18 maart 2019 
 
Mw. L.W.M. (Leontien) Bossink
A move ahead
Promotors: prof. dr. A.A.J. van der 
Putten, prof. dr. C. Vlaskamp
21 maart 2019
 
Mw. N.S. (Nicola) Klein
Relapse prevention strategies for 
recurrent depression
Promotor: prof. dr. C.L.H. Bockting
21 maart 2019
 
Dhr. J. (Joachim) Wöhrle
Attachment security and intercultural 
adjustment
Promotors: prof. dr. K.I. van 
Oudenhoven-van der Zee, prof. dr. S. 
Otten
15 april 2019

Dhr. W. (Wisnu) Wiradhany
Multimedia-minded. Media 
multitasking, cognition, and behavior
Promotor: prof. dr. R. de Jong
18 april 2019

Mw. T.T. (Thialda) Hoogstins-
Vlagsma
Parkinson's disease and impairments 
in executive functions
Promotors: prof. dr. J.M. Spikman, 
prof. dr. T. van Laar
25 april 2019

Promoties september 2018 - oktober 2019
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Onderzoeksorganisatie
Faculteit Gedrags- en 
Maatschappijwetenschappen

Faculteitsbestuur
Decaan:
Prof. dr. C.W.A.M. (Kees) Aarts
Vice-decaan:
Prof. dr. K. (Klaas) van Veen
Portefeuillehouder Middelen:
dr. R.J. (Rita) Landeweerd 
Student Assessor:
A. (Anina) Westgeest

faculteitsbestuur.gmw@rug.nl

Psychologie
Heymansinstituut
Onderzoeksdirecteur: 
Prof. dr. P. (Peter) de Jonge
dir-onderzoekpsych@rug.nl

Pedagogische wetenschappen
en Onderwijskunde
Lerarenopleiding
Nieuwenhuisinstituut
Onderzoeksdirecteur:
Prof. dr. R.J. (Roel) Bosker
r.j.bosker@rug.nl

Sociologie
ICS / Sociologisch Instituut 
Onderzoeksdirecteur: 
Prof. dr. D.R. (René) Veenstra 
d.r.veenstra@rug.nl 

Graduate School of Behavioural 
and Social Sciences 
Directeur:
Prof. dr. M.E. (Marieke) Timmerman 
gradschool.bss@rug.nl 

Heeft u vragen over het onderzoek 
aan de Faculteit Gedrags- en 
Maatschappijwetenschappen 
of bent u geïnteresseerd in een 
samenwerking met onderzoekers 
van de faculteit, neemt u dan 
contact op met:

Camilla Schaafsma
Faculty BSS Funding Officer
c.e.schaafsma@rug.nl
050 363 7620

Mw. K. (Kirti) Zeijlmans
Matching children with foster carers
Promotors: prof. dr. H.W.E. Grietens, 
prof. dr. E.J. Knorth
23 mei 2019

Dhr. A.W. (Bert) Wienen
Inclusive education: from individual 
to context
Promotor: prof. dr. P. de Jonge
03 juni 2019 

Mw. H.J. (Hermien) Elgersma
Cognitive risk factors for the 
recurrence of depression
Promotors: prof. dr. C.L.H. Bockting, 
Prof. dr. E.H.W. Koster
13 juni 2019 

Mw. A.W.K. (Anne-Fleur) Vischer
Towards a safe home
Promotors: prof. dr. H.W.E. Grietens, 
prof. dr. E.J. Knorth, dr. W.J. Post
20 juni 2019 

Dhr. S. (Sanne) te Meerman
ADHD and the power of 
generalization
Promotor: prof. dr. H.W.E. Grietens
20 juni 2019

Mw. H.J. (Marjon) Westerhof-
Evers
Social cognition and traumatic brain 
injury
Promotors: prof. dr. J.M. Spikman, 
prof. dr. J. van der Naalt
26 augustus 2019 

Mw. K.M.M. (Kiki) de Jonge
Stimulating creativity
Promotor: prof. dr. N. van Yperen
09 september 2019 

Mw. N.C. (Nienke) Jonker
Temptation and restraint
Promotor: prof. dr. P.J. de Jong
12 september 2019 

Mw. L.A. (Laura) Steenhuis 
Social predictors of psychotic 
experiences in adolescence
Promotors: prof. dr. G.H.M. 
Pijnenborg, prof. dr. A. Aleman, 
prof. dr. M.H. Nauta
16 september 2019 

Dhr. N. (Niek) Frans
A captivating snapshot of 
standardized testing in early 
childhood
Promotors: prof. dr. A.E.M.G. 
Minnaert, dr. W.J. Post
19 september 2019 

Mw. K.N. (Kim) Titlestad
Sustainable cooperation in small 
groups
Promotors: prof. dr. T.T. Postmes, 
prof. dr. T.A.B. Snijders
19 september 2019 

Dhr. J.A. (Ashwin) Rambaran
The classroom as context for bullying 
Promotors: prof. dr. D.R. Veenstra, dr. 
M.A.J. van Duijn
23 september 2019 

Mw. H. (Helen) Bouma
Taking the child's perspective
Promotors: prof. dr. H.W.E. Grietens, 
prof. dr. E.J. Knorth
24 oktober 2019 

Dhr. D.M. (Dieko) Bakker
Cooperation and social control
Promotor: prof. dr. R.P.M. Wittek
24 oktober 2019 

Mw. N. (Nadine) Schlichting 
Time & other dimensions
Promotors: prof. dr. D.H. van Rijn, 
prof. dr. R. de Jong
31 oktober 2019
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