
 
Positionering onderzoek bij Wageningen UR  
 
Wageningen UR (University & Research centre) verricht – op onafhankelijke wijze – 

fundamenteel en toegepast onderzoek. Over al het onderzoek worden de conclusies 

gerapporteerd op basis van in het onderzoek aangetoonde en geanalyseerde feiten. 

Opdrachtgevers of andere belanghebbenden hebben daarop geen invloed. Bij de 

rapportage wordt altijd de financier(s) vermeld.  

 

Wageningen UR is een kennisorganisatie (bestaande uit Wageningen University en negen 

toegepaste, op de markt gerichte en vraaggestuurde onderzoeksinstituten, 

ondergebracht in de Stichting DLO), die op onafhankelijke wijze onderzoek uitvoert 

binnen het domein gezonde voeding en leefomgeving. Dit domein staat in het middelpunt 

van de maatschappelijke belangstelling.  

 

Onderzoeksresultaten en standpunten van onderzoekers worden in de maatschappelijke 

context gewogen en beoordeeld door de buitenwereld. Mede daarom is een ‘code of 

conduct’ inzake onderzoek en onderwijs opgesteld die van toepassing is op alle 

onderzoekers van Wageningen UR, de Wageningse Gedragscode 

Wetenschapsbeoefening. Deze omvat vijf aspecten: zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, 

controleerbaarheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid. De Dean of Science en de 

Wetenschappelijke Adviesraad zien toe op naleving van deze code. Daarnaast is er een 

Integriteitscode, die geldt voor alle medewerkers, een ethische commissie en zijn er 

vertrouwenspersonen.  

 

Onderzoek bij Wageningen UR, financiers en opdrachtgevers  

Wageningen UR doet onderzoek bij Wageningen University en bij de negen toegepaste 

onderzoeksinstituten:  

 

Het onderzoek van Wageningen University  

Dit – vooral fundamenteel – onderzoek wordt voor circa de helft gefinancierd door het 

ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) dat verantwoordelijk is 

voor academisch onderwijs in groene domein en voor de ander helft door andere partijen 

(stichtingen, NWO, consortia, EU, overheden en bedrijven). De onderzoeksvragen 

moeten passen binnen het beleid van de leerstoelgroepen/graduate schools. Ze worden 

door de onderzoekers geformuleerd, al dan niet in overleg met de externe partners.  

De financiers hebben geen invloed op de publicatie van onderzoeksresultaten. Resultaten 

worden naar buiten gebracht middels publicaties in tijdschriften, proefschriften en 

voordrachten. Onderzoeksresultaten worden als regel gepubliceerd via peer reviewed 

publicaties. Soms kan publicatie maximaal zes maanden worden uitgesteld, bijvoorbeeld 

in geval van patentering.  

 

Het onderzoek bij de Stichting DLO  

Dit bestaat uit vier componenten:  

 Wettelijke onderzoekstaken ten behoeve van wet- en regelgeving van de 

overheid. Resultaten worden aangeboden aan de overheid en die beslist over 

openbaarmaking. Het kan zowel fundamenteel als toegepast onderzoek zijn. Dit 

onderzoek kan leiden tot publicaties in peer reviewed tijdschriften.  

 

http://www.wageningenur.nl/nl/download/Gedragscode-Wetenschapsbeoefening.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/download/Gedragscode-Wetenschapsbeoefening.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/download/Integriteitscode-Wageningen-UR.htm


 

 Kennisbasis onderzoek: wordt gefinancierd door het ministerie van EL&I, dat 

meebeslist over de onderzoeksvragen. Dit is zowel fundamenteel als 

toepassingsgericht onderzoek en is erop gericht om te zorgen voor opbouw van 

kennis en ontwikkeling van expertise die nodig is voor het oplossen van 

toekomstige maatschappelijke vraagstukken. Resultaten worden altijd, zonder 

tussenkomst van de financier, publiek gepubliceerd in rapporten. Ze kunnen ook 
leiden tot peer reviewed publicaties in wetenschappelijke en vaktijdschriften. 

 Beleidsondersteunend Onderzoek: Toegepast onderzoek in opdracht van het 

ministerie van EL&I, gaat om oplossen van praktische vraagstukken. Resultaten 

worden altijd aangeboden aan EL&I en deze rapporten worden altijd openbaar 

gemaakt. In de regel wordt twee maanden gewacht met openbaarmaking, zodat 
het ministerie beleidsconsequenties kan overzien en formuleren. 

 Contractonderzoek voor derden. Dit onderzoek bestaat uit twee elementen: 

publiek-private samenwerking en contractonderzoek voor één opdrachtgever. 

Publiek-privaat onderzoek leidt altijd tot publieke rapporten. Bij het andere 

contractonderzoek wordt gerapporteerd aan de opdrachtgever. Ook dit onderzoek 

kan, in overleg met de opdrachtgever, leiden tot wetenschappelijke publicaties, 

eventueel na anonimisering van bedrijfsgevoelige gegevens.  

 

In alle gevallen, waar de volksgezondheid en/of diergezondheid in het geding is of 

negatieve milieueffecten zijn aangetoond worden bevoegde instanties zonder enige 

terughoudendheid geïnformeerd.  

 

Buitengewone en bijzondere leerstoelen worden gefinancierd door externe partijen. Op 

internet wordt twee keer per jaar de volledige lijst van deze leerstoelen gepubliceerd.  

 

Bij zowel de universiteit als de DLO-onderzoeksinstituten is sprake van visitatie door 

commissies van externe en internationale experts om de kwaliteit, integriteit en 

onafhankelijkheid van het werk te beoordelen. Deze rapporten zijn openbaar.  

 

Zie hier de Wageningse Gedragscode Wetenschapsbeoefening, de Integriteitscode en de 

Algemene Voorwaarden van Wageningen UR.  
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