
1)Is het collecteren van data (uitvoerend) voldoende om recht te kunnen hebben op co-auteurschap. 

2) zelfde vraag als deze data later gebruikt wordt in een nieuwe context? In beide gevallen dus 

ZONDER creatieve inbreng van diegene die de data verzamelde. 

 

Vele fundamentele ontdekkingen vloeien voort uit onderzoekers die vrij zijn in onderwerp (vb 

Richard Feynman). Hier bestaat echter de kans dat het onderzoek toch geen resultaat oplevert. Hoe 

bepaal je als geldschieter dan welke onderzoeker te financieren en welke niet? 

 

Is het toegenomen aantal co-auteurs niet positief aangezien het mogelijker is te frauderen  in een 

grotere groep? 

 

Ziet u een alternatief voor de huidige cultuur van publicatiedruk, die ruimte kan scheppen om de 

nadruk op kwalitatief onderzoek te leggen en eventueel dus ook ruimte kan bieden voor onderzoek 

naar 'grotere/ lange termijn wetenschappelijke vraagstukken'? 

 

Een doctoraatsstudent(e) ontdekt fouten in het onderzoek van de promoter (professor) waar al 

publicaties van zijn uitgegeven en die zijn methode zouden achterhalen. De professor wil er 

daardoor echter niet van horen (schaamte, ego, fouten toegeven,..) maar het doctoraat zou dan op 

zijn foute methode moeten verder lopen. De student(e) beslist te stoppen. Uw mening? 

 

Onze overheden gaan vaak in de fout als het op studies aankomt. Kijk naar het debacle rond de 

lange wapper, milieustudies rond de wetstraat en uplace en recent ook het nieuwe mobiliteitsplan 

voor Brussel. Daarin stelt els ampe een plan voor, maar kan ze de cijfers van haar studie niet 

vrijgeven omdat die studie nog niet afgerond is. Ook laat ze impactstudie van 4 grote ondergrondse 

parkings over aan de investeerders omdat ze deze kosten (rest komt) 

Maatschappelijk onverantwoord vindt. Op dat moment komen bewonersgroeperingen zoals arau en 

bral in opstand, en ze hebben groot gelijk. Maar heeft de academische wereld geen 

verantwoordelijkheid om politici op de vingers te tikken? 

 

Hoe voorkom je dat wetenschappers benaderd worden door multinationals om het onderzoek aan 

te passen ten voordele van de multinational wanneer dit in tegenspraak is met het onderzoek? Bv: 

petroleumbedrijven die wetenschappers aanmanen klimaatsopwarming te ontkennen, 

farmaceutische bedrijven die onderzoek onderdrukken omdat hun marktaandeel dan zou dalen,... 

 

Waarom wordt als een thesisstudent iets 'ongelooflijks' ontdekt tijdens zijn labowerk eerst de 

professor en promotor/begeleider vermeld, indien deze thesisstudent al mag publiceren. De prof en 

promotor hebben op dat moment geen bijdrage. 

 



"Bij het gegeven voorbeeld van een foto van dna letterlijk te photoshoppen:  

het werd bijna als een lachwekkend iets vermeld, maar losstaand van het feit dat dit geen correcte 

wetenschap is,  waarom voelen wetenschappers de druk om dit soort van idioot werk toch uit te 

voeren?!  

Dan is er toch iets verkeerd met het systeem dat men hier tijd insteekt?" 

Als alle journals een duidelijk motivatie van de auteur-volgorde vereisen valt dit probleem weg? 

 

Er wordt terecht gewezen op de fouten ten gevolge van een publiceergrage mentaliteit. Dit is echter 

een gevolg van ons financieringsmodel gebaseerd op subsidies en private fondsen. Welk alternatief 

laat ons economisch gerichte maatschappij dan toe in dit scenario? 

 

Reviewers stelen soms ideeen van project proposals of papers. Aangezien die geheim blijven is dit 

moeilijk aan te tonen. Zijn daar oplossingen voor? 

 

Voor doctorandi en professoren is het aantal publicaties belangrijk om carriŠre te maken. Maar 

kwaliteit gaat toch boven kwantiteit?!Waarom veranderen we deze denkwijze niet? 

 

Dienen alle studenten niet in het eerste jaar een lezing te volgen over wat wetenschap is en hoe ze 

werkt. Dan gaan ze misschien automatisch minder frauderen 

 

Welke sancties worden er genomen tegen proffen die knoeien met onderzoeksresultaten? 

 

Kan ingegaan worden op de rol van de economie op de academie. Het is namelijk zo dat de 

academie niet onafhankelijk is van de maatschappij en dat de economische richting die de 

maatschappij inslaat een onmijdbaar effect heeft op onderzoek en onderwijs. Zoals aangetoond 

door de trend van de ori‰ntering van onderwijs naar de arbeidsmarkt. 

 

De eerste spreker vermeldt dat een Higgs, mocht hij nu leven, nooit op dezelfde manier onthaald 

zou zijn, en dat men nooit naar zijn Higgsdeeltje gezocht zou hebben, maar waar is zo'n uitspraak op 

gebaseerd?  Is het inderdaad zo dat deze problematiek een ziekte van deze tijd is, en dat het vroeger 

allemaal beter was? Wat bijvoorbeeld wel vaststaat, in tegenstelling tot de eventuele populariteit 

van een nieuwe Higgs, is dat iemand als Einstein zijn wetenschappelijk werk moest doen naast zijn 

voltijdse job als klerk bij een patentenbureau. Verdient deze tegenstelling heden-verleden dus geen 

nuance, en is het probleem niet inherenter verbonden met de academische wereld dan de spreker 

aangeeft? Is er geen verwevenheid tussen de interne competitie en de wetenschappelijke 

vooruitgang? 

 



Als er steeds cumulatief aan de drie voorwaarden moet voldaan worden om auteur te zijn op een 

paper zou het wel in vele gevallen zo kunnen zijn dat iedereen naar de bedankingen verwezen 

worden met als gevolg geen auteurslijst meer. 


