Uitnodiging: rondetafelgesprek NGWI
Beste collega,
In het najaar van 2021 organiseert de Vereniging van Universiteiten (VSNU) een aantal digitale
rondetafelgesprekken over de ervaringen met de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke
Integriteit (link), ten behoeve van de tussentijdse evaluatie van de implementatie van de NGWI.
Deze rondetafelgesprekken hebben als doel om ervaringen en eventuele knelpunten in de praktijk
bij de implementatie en toepassing van de NGWI op te halen. Waar van toepassing worden good
practices t.a.v. de implementatie en bekendheid van de NGWI gedeeld.
In de NGWI zijn 21 zorgplichten voor instellingen opgenomen, onderverdeeld in vijf categorieën:
training en supervisie, onderzoekscultuur, databeheer, openbaarmaking en verspreiding en
ethische normstelling en procedures. Deze zorgplichten en de normen voor goede
onderzoekspraktijken vormen de uitgangspunten voor de rondetafelgesprekken. Aan de hand van
actuele discussievragen worden deelnemers uitgenodigd om ervaringen en uitdagingen met elkaar
te delen en samen tot (nieuwe) ideeën voor verdere ontwikkeling te komen.
De tabel hieronder geeft een overzicht van de thema’s en praktische informatie van de
rondetafelgesprekken. U kunt u aanmelden voor één van deze bijeenkomsten door een mail te
sturen naar karadavut@vsnu.nl. We willen u vragen om in deze mail aan te geven aan welke
bijeenkomst en welke break-out room u wenst deel te nemen. Na aanmelding ontvangt u ter
voorbereiding op het rondetafelgesprek een mail met meer informatie en de discussievragen die
tijdens de bijeenkomst centraal zullen staan.
Nr.
1

2

3

4

Thema’s
Break-out rooms:
1. Training en supervisie
2. Onderzoekscultuur
3. Normen voor goede
onderzoekspraktijken
Break-out rooms:
1. Data management
2. Publication and dissemination
3. Ethical norms and procedures
Break-out rooms:
1. Training and supervision
2. Research culture
3. Standards for good research
practices
Break-out rooms:
1. Databeheer
2. Openbaarmaking en
verspreiding
3. Ethische normstelling en
procedures

Datum
Donderdag 30
september

Tijd
10.30 – 12.00

Language
Nederlands

Donderdag 7
oktober

10.30 – 12.00

English

Dinsdag 2
november

10.30 – 12.00

English

Dinsdag 9
november

10.30 – 12.00

Nederlands

We kijken uit naar inspirerende bijeenkomsten en hopen u bij één van de rondetafelgesprekken te
mogen verwelkomen.
Met vriendelijke groet,

