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1. Inleiding 

 

Binnen de sociale wetenschappen wordt sinds een aantal jaren steeds meer aandacht 

besteed aan de vraag wat een integere manier is om empirisch onderzoek uit te voeren en 

erover te rapporteren (e.g., Koole & Lakens, 2012; Masicampo & Lalande, 2012; Simmons, 

Nelson, & Simonsohn, 2011). Deze aandacht is versterkt door een aantal fraudegevallen, 

waarvan vooral die rondom Diederik Stapel in 2011 voor veel opschudding heeft gezorgd. 

Terwijl er nieuwe fraudezaken aan het licht kwamen van Smeesters en Sanna (zie 

Simonsohn, 2013) werd in 2012 het rapport van de Commissie-Levelt, Commissie-Noort en 

Commissie-Drenth gepresenteerd (Levelt, Noort, & Drenth, 2012). Die commissies hebben 

niet alleen de frauduleuze praktijken van Stapel bekeken, maar ook uitgebreid onderzoek 

gedaan naar de onderzoekscultuur binnen de Nederlandse sociale psychologie om te 

achterhalen hoe deze praktijken konden ontstaan.  

De gezamenlijke commissie kwam tot de conclusie dat het zelfreinigende karakter 

van de wetenschap niet voldeed, en dat de sociale psychologie last heeft van “sloppy 

science”. Met deze term bedoelde de commissie dat empirische onderzoeken niet altijd aan 

alle methodologische standaarden voldoen. Zo worden er soms procedures gehanteerd die 

ervoor zorgen dat negatieve resultaten of niet-significante resultaten onderdrukt worden. 

Zulke procedures worden vaak gekoppeld aan de publicatiedruk onder onderzoekers en aan 

het belang dat tijdschriften hechten aan significante resultaten. Binnen empirisch kwantitatief 

onderzoek lijkt vooral het experiment gevoelig voor deze praktijken.  

Naar aanleiding van deze bevindingen is het maatschappelijke debat over 

wetenschappelijke integriteit sterk op gang gekomen. Op vele voorpagina’s, in bijlagen en 

achtergrondartikelen van kranten als De Volkskrant, NRC en Trouw en in boeken van 

onderzoeksjournalisten (bijvoorbeeld Van Kolfschooten, 2012) is uitvoerig aandacht besteed 

aan oorzaken en gevolgen van wetenschapsfraude. Beleidsmakers hebben richtlijnen 

aangescherpt of toegevoegd. In de herziene versie van de Nederlandse Gedragscode 

Wetenschapsbeoefening van 2014 staat expliciet vermeld wat de VSNU op het gebied van 

integriteit verwacht van onderzoekers in Nederland. Daarnaast onderstrepen KNAW en 

NWO het belang van replicatieonderzoek en probeert NWO via een ‘stimuleringsfonds open 

access’ de beschikbaarheid van data en publicaties te vergroten.  
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Om een beter beeld te krijgen van de robuustheid van reeds gepubliceerde 

experimentele studies zijn in verschillende vakgebieden themanummers van tijdschriften 

verschenen met enkel replicatieonderzoek, zoals in Social Psychology (Nosek & Lakens, 

2014) en Journal of Advertising (Eisend, Franke, & Leigh, 2016). In 2017 verschijnt een 

themanummer met replicatiestudies in het Tijdschrift voor Communicatiewetenschap. Het 

International Journal of Research in Marketing ruimt in elk nummer plaats in voor een 

replication corner. Daarnaast verscheen er recentelijk een special issue over questionable 

research and publication practices in communication science in het tijdschrift Communication 

Methods and Measures (Vermeulen & Hartmann, 2015) en volgt er een soortgelijk issue over 

methodological rigor and replicability in 2016 in het Journal of Experimental Social 

Psychology.  

Met deze eerste Perspectief-bijdrage in het Tijdschrift voor Taalbeheersing willen we 

ook in de taalbeheersing expliciet aandacht besteden aan dit onderwerp. We kijken eerst 

naar de rol van kwantitatief, empirisch onderzoek in het Tijdschrift voor Taalbeheersing 

(paragraaf 2). Vervolgens schetsen we welke problemen vaak worden genoemd (paragraaf 

3) en welke suggesties voor oplossingen worden aangedragen (paragraaf 4). We sluiten af 

met een uitnodiging tot reflectie over mogelijke oplossingen. 

 

2. Relatief aandeel van kwantitatief, empirisch onderzoek in het Tijdschrift voor 

Taalbeheersing 

 

Het belang om in dit tijdschrift na te denken over de manier waarop empirisch onderzoek (en 

met name experimenteel onderzoek) uitgevoerd zou moeten worden, neemt toe naarmate dit 

soort onderzoek in het Tijdschrift voor Taalbeheersing een voorname rol speelt. Om daar 

een beeld van te krijgen, is een kwantitatieve corpusanalyse uitgevoerd. Het doel van deze 

corpusanalyse was tweeledig: in kaart brengen hoe groot het aandeel empirische artikelen is 

en hoeveel van de empirische artikelen over een experiment rapporteren. Om uitspraken te 

kunnen doen over een hele serie artikelen is ervoor gekozen om alle artikelen te analyseren 

die zijn verschenen in de jaargangen die online beschikbaar zijn via Ingenta. Het gaat om de 

jaargangen 2000 tot en met 2015. De nummers 3 en 4 uit jaargang 2001 en nummers 1 en 2 

uit jaargang 2002 bleken niet online beschikbaar. In totaal zijn er in het huidige onderzoek 

229 artikelen verzameld. Daarvan bleken er 11 inleidingen te zijn van themanummers; die 

werden niet meegerekend. Met de overige artikelen zijn tellingen gedaan door de twee 

auteurs. Zij hebben gezamenlijk jaargang 2000 gecodeerd om na te gaan of er een 

overeenkomstige manier van coderen mogelijk was. Omdat dit het geval bleek, zijn de 

overige issues door één van beide codeurs geanalyseerd. Bij onduidelijkheid vond overleg 

plaats om tot een gezamenlijke beslissing te komen. 
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 De resultaten lieten in de eerste plaats zien dat 128 van de 221 studies waarover 

gerapporteerd werd, empirische studies waren (58%). Van de empirische onderzoeken was 

er bij 109 studies sprake van een kwantitatieve benadering. Daarbinnen bleek het 

experiment de meest gebruikte methode (73 gevallen). Daarnaast werd in 27 gevallen over 

een kwantitatieve corpusanalyse gerapporteerd (bijvoorbeeld Liebrecht & Sanders, 2013), in 

zeven gevallen over een survey (bijvoorbeeld Andeweg & De Jong, 2005) en in twee 

gevallen over een meta-analyse (bijvoorbeeld Kamoen, Holleman, & Van den Bergh, 2007). 

De kwalitatieve empirische onderzoeken waren als volgt verdeeld: acht studies met 

interviews (bijvoorbeeld Hoeken, Van der Geest, Van der Goot, Hornikx, Jongenelen, & 

Kruikemeier, 2011), zeven met kwalitatieve corpusanalyses (bijvoorbeeld Sliedrecht & Van 

Charldorp, 2011) en vier keer de validatiemethode die bijvoorbeeld gebruikt wordt om een 

meetinstrument te ijken (bijvoorbeeld De Bakker, Meuffels, Muris, & Rietstap, 2015). Figuur 1 

geeft de verdeling van alle empirische onderzoekmethoden van 2000 tot 2015 weer. 

 

 

 
 

Figuur 1. Soorten onderzoek in het Tijdschrift voor Taalbeheersing 2000-2015 

 
3. Wat zijn de integriteitsproblemen? 

 

In recente wetenschappelijke bijdragen, die met name (sociaal)psychologisch van aard zijn, 

zijn verschillende pogingen gedaan om de meest urgente integriteitsproblemen in kaart te 

brengen en om oplossingen aan te dragen voor auteurs, lezers en redacties. In deze 

bijdrage nemen we een essay van McQuarrie (2014) als vertrekpunt om de problematiek te 

beschrijven. McQuarrie maakt zich zorgen over de wetenschappelijke status van het 

experimentele onderzoek binnen de consumentenpsychologie. Zijn analyse beperkt zich niet 
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tot dat onderzoeksdomein, en is ook relevant voor experimenteel onderzoek in de geestes- 

en maatschappijwetenschappen.  

McQuarrie gaat terug naar een basale vraag: wat is de waarde van het experiment? 

Hij gaat na hoe het ecosysteem van publiceren werkt, welke criteria daarin van belang zijn, 

welke gevolgen dit heeft en wat voor oplossingen zouden kunnen werken. Kernachtig 

samengevat, stelt McQuarrie (2014) dat schaarste in tijdschriften een druk op experimentele 

studies legt waarbij mooie, significante resultaten noodzakelijk zijn om gepubliceerd te raken. 

Zijn analyse valt in twee samenhangende delen uiteen: het ecosysteem van publiceren op 

macroniveau (3.1) en eisen aan onderzoek op microniveau (3.2). 

 

3.1 Macroniveau: schaarste stuurt het ecosysteem van publiceren 

 

Volgens McQuarrie (2014) hebben onderzoekers het idee dat het ecosysteem van 

publiceren gebaseerd is op kwaliteit en prestige: de beste onderzoeken komen in de beste 

tijdschriften en op die manier ontstaat er een graadmeter voor kwaliteit. McQuarrie 

daarentegen stelt, geïnspireerd door Darwin, dat het ecosysteem gebaseerd is op schaarste. 

Om schaarste te creëren wordt de statistische significantie van gevonden resultaten gebruikt 

om op kwaliteit te selecteren. Toepassing van dit criterium leidt tot het probleem van 

publication bias: niet alle uitgevoerde studies in een wetenschappelijk tijdschrift of 

boekhoofdstuk belanden; experimenten met een nul-bevinding worden over het algemeen 

niet gepubliceerd (Fanelli, 2012; Ferguson & Heene, 2012). Dit is op zichzelf niet vreemd, 

omdat de betekenis van een studie zonder significante resultaten moeilijk te bepalen is. 

Heeft de studie geen significante resultaten opgeleverd omdat de verwachting van 

significante verschillen of verbanden in de populatie onjuist is, of is de kwaliteit van het 

experiment (bijvoorbeeld vanwege een te lage power) ondermaats, en blijven daardoor 

significante resultaten uit? Toch heeft het niet publiceren van nulresultaten verschillende 

nadelige gevolgen. 

Allereerst leidt het tot een vertekend beeld van onze kennis op macroniveau (Francis, 

2012). Stel, er wordt onderzoek gedaan naar de relatie tussen x en y. Honderd onderzoekers 

van verschillende universiteiten gaan onafhankelijk van elkaar aan de slag. Vijf van deze 

onderzoekers vinden een significante relatie tussen onafhankelijke variabele x en 

afhankelijke variabele y, en publiceren artikelen over deze relatie. De overige onderzoekers 

vinden zo’n verband niet en besluiten geen artikel te schrijven over hun studie; de resultaten 

zijn immers niet publicabel. Hun resultaten blijven in de laden van hun bureaus liggen: het 

zogenaamde file drawer probleem. Wanneer er een overzicht zou worden gemaakt van de 

gepubliceerde studies die de relatie tussen x en y in kaart brengen, zou de conclusie zijn dat 

de relatie tussen x en y in de werkelijkheid hoogstwaarschijnlijk bestaat; alle vijf studies laten 
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dit verband immers zien. De vraag is echter zeer of deze conclusie wel juist is als in 95 

andere studies het verband niet is gevonden.  

Kortom, de gepubliceerde literatuur geeft waarschijnlijk een onjuist beeld van de 

werkelijkheid. Dit kwam onlangs duidelijk naar voren door een publicatie van het Open 

Science Collaboration (2015). Een collectief van onderzoekers repliceerde honderd 

experimentele studies om te achterhalen in hoeverre de literatuur op het terrein van sociale 

en cognitieve psychologie vertekende beelden van de werkelijkheid laat zien. Gevonden 

werd dat van de originele studies 97% een significant resultaat opleverde, terwijl van de 

replicatiestudies slechts 36% een significant resultaat liet zien. Ook de grootte van de 

effecten was bij de replicatiestudies veel lager: die was ongeveer gehalveerd. Hier lijkt dus 

reden om aan te nemen dat de literatuur (gebaseerd op experimenten) geen correcte 

afspiegeling van de werkelijkheid is.  

Behalve het criterium van significante resultaten, lijkt het erop dat tijdschriften ook 

andere criteria steeds aanscherpen om schaarste in stand te houden (McQuarrie, 2014). 

Naarmate meer studies voldoen aan het criterium van significantie, zijn er nieuwe criteria 

nodig om uit het grote aanbod de ‘beste’ studies te selecteren. Als een tijdschrift bijvoorbeeld 

constateert dat er steeds meer papers worden ingediend waarin over twee studies met 

significante resultaten wordt gerapporteerd, dan wordt de kans groter dat alleen nog papers 

met drie experimenten of meer (met significante resultaten) worden geaccepteerd. 

Onderzoekers passen hun strategieën hierop aan, en proberen te voldoen aan de 

aangepaste criteria. 

Paradoxaal genoeg, stelt McQuarrie (2014), leidt deze schaarste niet zozeer tot 

hogere kwaliteit, maar juist tot meer fraude: het tweede nadelige gevolg van het niet 

publiceren van nul-resultaten. Artikelen moeten, linksom of rechtsom, aan de hoge eisen 

voldoen om gepubliceerd te raken. Sommige mooie resultaten zijn op een legitieme manier 

bereikt, andere zijn met geluk behaald en bij weer een ander deel zijn frauduleuze 

handelingen verricht, stelt McQuarrie. De schaarste leidt bij sommige onderzoekers tot een 

publicatiestrategie waarbij meerdere studies worden opgezet met meerdere variabelen en 

waarbij achteraf een keuze wordt gemaakt om zo goed mogelijk aan de criteria te voldoen 

die door de tijdschriftredacties gehanteerd worden. Omdat onderzoekers voldoende moeten 

publiceren en hun prestige vooral afhangt van het aantal mooie publicaties op hun CV, 

worden dubieuze onderzoekspraktijken verleidelijker (Bertamini & Munafo, 2012; 

Ledgerwood & Sherman, 2012). Het toepassen van die praktijken wordt p-hacking genoemd: 

de onderzoeker past niet-integere strategieën toe tijdens of na de dataverzameling om 

significante resultaten te behalen. Masicampo en Lalande (2012) en Vermeulen et al. (2015) 

hebben in respectievelijk de psychologie en de communicatiewetenschap laten zien dat p-

waarden net onder .05 vaker voorkomen dan verwacht kan worden op basis van 
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kansberekeningen. Deze gegevens lijken een ondersteuning voor de aanwezigheid van p-

hacking en/of publication bias. Het uiteindelijke gevolg van schaarste is volgens McQuarrie 

(2014) dat juist in tijdschriften met het hoogste prestige de onderzoeken worden 

gepubliceerd die het moeilijkst te repliceren zijn en waar dus wellicht de grootste 

vraagtekens bij moeten worden gezet. 

 

3.2 Microniveau: een experiment heeft nauwelijks waarde 

 

In de consumentenpsychologie is het experiment de norm geworden als methode om kennis 

te vergaren; het experiment wordt gezien als "the best and possibly only way to advance 

theory" (McQuarrie, 2014, p. 483). Onder taalbeheersers is deze norm zeker niet prescriptief, 

maar descriptief is hij wel: de analyse hierboven liet zien dat het merendeel van de 

empirische studies verschenen in Tijdschrift voor Taalbeheersing experimenteel van aard is. 

Hoewel er op zich niets mis is met het experiment – epistemologisch en methodologisch is 

het goed te verdedigen – is deze onderzoeksaanpak wel heel vatbaar voor problemen die 

zijn geschetst op macroniveau. 

Op microniveau heeft het experiment twee kenmerken die in de genoemde context 

voor extra problemen kunnen zorgen: (1) het experiment is vaak simpel en goedkoop om op 

te zetten en (2) data van een experiment zijn gemakkelijk te manipuleren. Om een 

experiment uit te voeren kan volgens McQuarrie (2014) worden volstaan met simpele 

manipulaties, een vragenlijst en studenten die als proefpersoon optreden. Proefpersonen 

vullen in beperkte tijd meetschalen in op basis van stimuli die ze kort gezien hebben; dit 

genereert gemiddelden en standaardafwijkingen die een hoge mate van precisie uitstralen. 

Met kleine steekproeven en materiaal dat vaak weinig ecologisch valide is, kunnen zo 

effecten worden gemeten die soms heel groot lijken en die worden gekoppeld aan grote 

theoretische concepten (McQuarrie, 2014). Omdat het relatief goedkoop is om een 

experiment uit te voeren, ligt fraude volgens McQuarrie op de loer, zoals hierboven bij p-

hacking is besproken. Zijn dit soort experimenten de manier om onze wetenschappelijke 

kennis te verstevigen, vraagt McQuarrie (2014, p. 489) zich retorisch af: “how long [will] 

statistically unlikely patterns of means, computed on mouse clicks made by students 

responding to instructions, […] continue to be accepted as contributions to scientific 

knowledge[?]”. 

 

4. Mogelijke oplossingen 

 

De hernieuwde belangstelling voor integriteit in onderzoek heeft niet alleen de problemen 

beter in kaart gebracht, maar heeft ook geleid tot allerlei initiatieven om problemen te 
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voorkomen en/of te repareren. In deze paragraaf noemen we een aantal mogelijke 

oplossingen, als opmaat voor een discussie onder taalbeheersers. 

 

4.1 Oplossingen vóór het publiceren 

 

Een veelgenoemde oplossing is het stellen van hogere eisen aan onderzoek dat ter 

publicatie wordt aangeboden, zoals het meesturen van alle databestanden en het 

onderzoeksmateriaal waarop ze gebaseerd zijn (Levelt, et al., 2012; Simonsohn, 2013; 

Vermeulen, et al., 2015) en het volledig rapporteren van wat er met de data is gebeurd 

(Simmons et al., 2011). Een stap verder gaat de gedachte om de statistische toetsing door 

tijdschriften te laten controleren wanneer een manuscript wordt aangeboden (Levelt, et al., 

2012; Vermeulen et al., 2015). Recentelijk is er software ontwikkeld en getest die in deze 

behoefte kan voorzien: statcheck (Epskamp & Nuijten, 2015; Nuijten, et al., 2015). Statcheck 

berekent op basis van de aangeleverde data toetsstatistieken als t, F en r en stelt vervolgens 

ook de p-waarde vast. Daarna wordt er vergelijking gemaakt tussen de berekende p-

waarden en de gerapporteerde p-waarden en kan de gebruiker zien in hoeverre de 

gerapporteerde p-waarden kloppen. Een andere oplossing is het eerst laten indienen van 

onderzoeksvoorstellen (Chambers, Feredoes, Muthukumaraswamy, & Etchells, 2014). Bij 

zo’n registration report ligt de focus voor de reviewer bij de relevantie van de 

onderzoeksvraag en de kwaliteit van de methode. Bij goedkeuring van het voorstel wordt het 

onderzoek uitgevoerd en worden de resultaten van het onderzoek sowieso geaccepteerd – 

of de resultaten nu volgens verwachting waren of niet.  

 

4.2 Oplossingen bij of na het publiceren 

 

Veel onderzoekers adviseren om replicatiestudies te bevorderen (Levelt, et al., 2012; Koole 

& Lakens, 2012; Simons, 2014). Replicatiestudies worden ondergewaardeerd en zouden een 

belangrijkere plek in de literatuur moeten krijgen. Zo zouden replicatiestudies online direct 

gelinkt kunnen worden aan het originele artikel (Koole & Lakens, 2012). Een replicatiestudie 

hoeft niet alleen plaats te vinden na een gepubliceerd artikel, maar kan ook – op een andere 

manier – onderdeel zijn van het onderzoeksontwerp. Meuffels en Van den Bergh (2005, 

2006) hebben in dit tijdschrift een lans gebroken voor het belang van onderzoeken waarin 

meerdere varianten per conditie worden aangeboden (multiple message designs). Bij een 

ontwerp met slechts één tekst per conditie blijven de resultaten beperkt tot de onderzochte 

tekst: het genre, het onderwerp en de talige keuzes in die tekst. Door meerdere 

tekstvarianten per conditie voor te leggen, kunnen de resultaten enigszins worden 

gegeneraliseerd naar andere teksten. Meuffels en Van den Bergh (2005) gingen voor de 
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eerste jaargang tot en met jaargang 23 (1977-2003) van het Tijdschrift voor Taalbeheersing 

na wat de verdeling single message ten opzichte van multiple message designs was: in 46% 

van de gevallen werd gekozen voor een multiple message design (Meuffels & Van den 

Bergh, 2005).  

Voor het corpusonderzoek over het Tijdschrift voor Taalbeheersing dat eerder werd 

gepresenteerd in dit artikel is ook gekeken naar de verdeling van single en multiple message 

designs. Van de 73 experimenten waren er 38 met een multiple message design 

(bijvoorbeeld Van Eemeren, Garssen, & Meuffels, 2001) en 35 met een single message 

design. Ten opzichte van de 46% van Meuffels en Van den Bergh (2005) is het percentage 

onderzoeksontwerpen met een multiple message design dus gestegen naar 52%. Als de 

huidige analyse wordt gedaan voor de jaren van 2004 tot en met 2015 (waardoor de overlap 

2000-2003 met Meuffels en Van den Bergh verdwijnt), dan is het percentage multiple 

message designs nog wat hoger: 54%. In experimentele studies gerapporteerd in Tijdschrift 

voor Taalbeheersing worden er dus bij het nagaan van verbanden tussen onafhankelijke en 

afhankelijke variabelen meestal meerdere tekstvarianten gebruikt. 

Een ander idee is om registered replication reports op te zetten in lijn met het 

eerdergenoemde registration report: verschillende onderzoekers schrijven zich in om, 

onafhankelijk van elkaar, een bepaald onderzoek te repliceren volgens een vooraf 

afgesproken protocol (zie bijvoorbeeld Nosek & Lakens, 2014; Simons, 2014). Zo’n 

onderzoeksverslag levert dan een generaliserend antwoord door de data van de 

verschillende replicaties statistisch samen te vatten. Een mooi voorbeeld hiervan voor de 

taalbeheersing is de studie van Eerland et al. (2016). Een dergelijke meta-analyse is een 

methode die al veel langer wordt toegepast met reeds gepubliceerde data. In meta-analyses 

zorgen onderzoekers voor een statistische samenvatting van onderzoeken die dezelfde 

onderzoeksvraag hebben beantwoord (bijvoorbeeld Cooper & Hedges, 1994; Rosenthal, 

1991). Ongeacht de resultaten van die onderzoeken (wel of geen significant verschil of 

verband) worden de onderzoeken bij elkaar genomen in een groot databestand. Het 

voordeel van meta-analyses is dat ze veel informatiever zijn dan welke individuele studie dan 

ook; het nadeel is dat onderzoekers in de meeste gevallen alleen de in de literatuur zichtbare 

– en daarmee waarschijnlijk de meest succesvolle – onderzoeken meenemen in de analyse 

(Ferguson & Heene, 2012). 

 

5. Aanzet tot discussie 

 

In dit artikel hebben we geprobeerd om een overzicht te geven van het aandeel van 

kwantitatief, empirisch onderzoek in de artikelen in het Tijdschrift voor Taalbeheersing in de 

periode van 2000 tot 2015. Ook hebben we integriteitsproblemen rondom dit soort onderzoek 
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besproken en enkele oplossingen gesuggereerd. Wat betekenen de problemen en mogelijke 

oplossingen voor onderzoek in taalbeheersing, en voor publicaties in het Tijdschrift voor 

Taalbeheersing? We nodigen onderzoekers in het veld uit om op deze vragen te reflecteren. 

Op drie terreinen stimuleren we graag een discussie over de waarde van kwantitatief, 

empirisch onderzoek. 

 

5.1 Het publicatieproces 

Meesturen van de databestanden waarover gerapporteerd wordt, is een belangrijke stap 

voor een hogere mate van onderzoeksintegriteit. Het stelt redacteuren in staat om, 

desgewenst, data en statistische toetsen te controleren (bijvoorbeeld met statcheck). Data 

moeten ook worden aangeboden aan lezers van tijdschriften. Beschikbaar maken van 

databestanden en onderzoeksmateriaal op websites van de uitgever zorgt voor meer 

transparantie. Potentiële problemen kunnen zo al tijdens het publicatieproces voorkomen 

worden. Redacties van tijdschriften doen er dan ook goed aan om bij elk manuscript op z’n 

minst één reviewer uit te nodigen die over veel statistische kennis beschikt. 

 

5.2 Eisen aan het wetenschappelijke product 

Een onderzoek is niet per definitie alleen publicabel als de gevonden verbanden significant 

zijn. Onderzoeksartikelen met niet-significante resultaten kunnen ook waardevol zijn, als de 

statistische power tenminste bevredigend is. Onderzoekers zijn verantwoordelijk om bij 

significante resultaten te wijzen op de mate van generaliseerbaarheid en om bij niet-

significante resultaten te bespreken waaraan die te wijten zouden kunnen zijn. Minder 

relevant voor het Tijdschrift voor Taalbeheersing, maar wel voor tijdschriften waar 

significantie een (impliciete) drempel is, is het aanbieden van de mogelijkheid van het 

vooraanmelden van een studie. De studie wordt door reviewers beoordeeld op relevantie en 

methodologische kwaliteit. Bij een positief oordeel wordt de studie uitgevoerd en 

gepubliceerd, ongeacht het significatieniveau van de resultaten. Daarnaast zouden 

replicatieonderzoek en meta-analyses hoger gewaardeerd moeten worden door reviewers en 

redacteuren. 

 

5.3 Het wetenschappelijke bedrijf 

De verantwoordelijkheid voor onderzoeksintegriteit wordt gedeeld door onderzoekers, 

reviewers, uitgevers en subsidievertrekkers. Omdat iedere speler in dit proces een rol speelt, 

is het risico aanwezig dat niemand het voortouw neemt. Redacteuren van tijdschriften spelen 

in ieder geval een hoofdrol: zij zouden er bij hun uitgever op kunnen aansturen om meer 

ruimte – fysiek dan wel digitaal – te creëren voor het opnemen van kwalitatief goede 

onderzoeksverslagen. Daarnaast zijn onderzoekers niet alleen maar slachtoffer van 
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schaarste en van de impliciete eisen die worden gesteld aan hun output. Het merendeel van 

de onderzoekers doet integer onderzoek en slechts een klein deel niet (een lijst van 

integriteitskwesties wordt bijgehouden op http://retractionwatch.com). Hoewel weeffouten in 

het systeem onderzoekers kunnen verleiden tot niet-integere beslissingen, blijven 

onderzoekers zelf verantwoordelijk voor hun gedrag. Daarom is het ook belangrijk dat er in 

het onderwijs aan studenten en promovendi meer aandacht komt voor onderzoeksintegriteit. 

Dit komt de kwaliteit van onderzoek ten goede van de toekomstige generaties onderzoekers. 
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