Wetenschappelijke integriteit
NWO-I wil dat haar onderzoekers in opleiding zich in de dagelijkse praktijk bewust blijven van wetenschappelijke integriteit. Het bespreekbaar maken van integriteit is essentieel, omdat het bijdraagt aan een open,
veilige en inclusieve onderzoekscultuur, waarin goed wetenschappelijk handelen gewaarborgd is.
NWO-I biedt daarom vier online modules aan die te combineren zijn met de Dilemma Game app.
Bestemd voor
Deze training is bestemd voor alle NWO-I-promovendi en -onderzoekers in het eerste jaar van hun aanstelling.
Het is een onderdeel van het NWO-I-opleidingsprogramma voor promovendi.
Doelstelling
Tijdens de cursus leren de deelnemers over:
- De belangrijkste principes van wetenschappelijke integriteit en hoe je die kunt toepassen in je eigen
context.
- De vereiste principes en de relevantie van het toepassen van deze eigenschappen op de geldende normen
voor wetenschappelijke integriteit.
- Reflectie op de huidige onderzoekscultuur en de omstandigheden, inherent aan wetenschapsbeoefening,
die principes kunnen ondermijnen en het waarschijnlijker maken dat onderzoekers bepaalde principes laten
varen.
- De relevantie van supervisie, mentorschap en rolmodellen in de onderzoeksomgeving en definities van
rollen en de bijbehorende verantwoordelijkheden.
Als deelnemer word je uitgenodigd om de nieuwverworven kennis zelf te beoordelen, de concepten in verband
te brengen en toe te passen in reflectie-oefeningen. Ook word je gevraagd na te denken over de relevantie van
deze concepten voor je dagelijkse onderzoekspraktijk door te putten uit eerdere ervaring.
Inhoud en werkwijze
Als ondersteuning van de Nederlandse code biedt NWO-I online modules aan die reflecteren op de European
Code of Conduct for Research Integrity (ECoC). In de modules en in Nederlandse code wordt deze aangeduid
als ALLEA-code.
Deze vier online modules zijn na registratie op elk moment toegankelijk:
- Inleiding in onderzoeksintegriteit (één uur).
- Inleiding tot principes bij onderzoeksintegriteit (één uur).
- Principes onder huidige onderzoeksomstandigheden (één uur).
- Inleiding tot verantwoord toezicht, mentoring en rolmodellen (één uur).
Inschrijving
Je kunt je hier [https://www.nwo-i.nl/registratie-training-wetenschappelijke-integriteit/] inschrijven.
Tijdens het gebruik van de modules wordt op geen enkel moment persoonlijke informatie verzameld of opgeslagen. Op sommige plaatsen in de modules wordt de gebruiker uitgenodigd om input te typen in open velden.
Informatie die in deze velden wordt ingevoerd, wordt niet teruggestuurd naar een server. Niets van de ingevoerde informatie kan worden herleid tot de gebruiker. Het is niet verplicht om deze velden te gebruiken.

Dilemma Game App
Wij raden je aan de Dilemma Game App te downloaden om deel te nemen aan workshops op instituuts- of op
individueel niveau.
De Dilemma Game app is ontwikkeld door de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) om het bewustzijn van
integriteit en professionaliteit in onderzoek te stimuleren en gelegenheid te bieden voor discussie en advies
over realistische dilemma's in de wetenschap.
Kosten
Aan deelname aan de online module en de Dilemma Game app zijn geen kosten verbonden.
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