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Maar laat ik nou niet de indruk wekken dat ik zelf altijd 
zo zorgvuldig ben. Als ik een tijd achtereen aan hetzelfde 
databestand werk, is het eenvoudig te bedenken wat ik met de 
variabele ‘Rt_gf_open1’ bedoel. Na een maand wel. Maar als 
een ander ermee wil werken, blijkt mijn databestand toch wel 
erg cryptisch. Dat terwijl juist het delen van het databestand 
de sleutel was tot het ontdekken van de fraude in deze game. 

Dit sluit aan bij de vaker gehoorde wens om databestanden 
openbaar te maken. Deze game geeft echter niet aan hoe de 
gewenste zorgvuldigheid te bereiken. Toch kan deze game 
een aantrekkelijke aanleiding zijn het onderwerp te bespreken 
met studenten en wellicht een checklist ‘Zorgvuldige data-
registratie’ te introduceren in het Onderzoekspracticum. 

Terug naar Hardik. In de cursus ontmoet hij de Research 
Integrity officer aan wie hij later de fraude rapporteert. 

Dit is misschien wel het grootste verschil met mijn eigen 
situatie. Hebben wij zo’n vertrouwenspersoon bij wie we 
vermoedens van fraude anoniem kunnen melden? De 
melding blijkt evenwel zeer effectief. Opeens ben ik twee 
jaar verder. Het aantonen van de fraude is probleemloos 
verlopen, de slechterik (een frauderende postdoc) eindigt 
als leerkracht, de goede (Hardik) heeft zojuist een publi-
catie in een toonaangevend tijdschrift te pakken, geniet 
van een ontspannen maaltijd met vriend en vrouw die 
bovendien in blijde verwachting is van hun tweede kind.

Ik vermoed dat ook de andere drie hoofdpersonen 
in wiens huid ik had kunnen kruipen, eindigden met 
zo’n happy end. Toch wel erg Amerikaans …

http://home.medewerker.uva.nl/b.r.j.jansen/

EEN lEErZaam kwartIErtJE
door Mark Spiering 

Ik ben een succesvolle hoogleraar, al zeg ik het zelf. 
Mooie publicaties, een bekend lab, en in mijn groep 
talentvolle postdocs en aio’s. Privé ook prima voor 
elkaar, met een leuke vrouw en gezin. Ik geniet van 
mijn leven, alleen is het wel vol en hard werken. Maar 
ik ben ambitieus en stilstand is achteruitgang.

Wat ik niet weet: mijn beste postdoc – samen hebben we  
een paar mooie artikelen – manipuleert data. Hoe zou ik dit 
te weten kunnen komen? En: welke beslissingen zou ik nemen?

Dit is het scenario als je Aaron Hutchins bent. Ik 
kwam er redelijk uit. In eerste instantie nam ik goede 
beslissingen. Tijd nemen naar mensen te luisteren, al 
heb je het druk. Later ging het toch mis, toen ik proble-
men teveel zelf wilde oplossen en  mensen vertrouwde 
die achteraf de zaken toch bleken te misleiden.

THE LAb LAAT GoEd
INzIEN HoE JE 
vANuIT vERSCHILLENd 
PERSPECTIEf bIJ EEN
fRAudEGEvAL 
bETRoKKEN KAN 
RAKEN
 

Hardik Rao is postdoc. Hij wil graag carrière maken en een 
vaste baan. Zijn vrouw is zwanger en hij werkt enorm hard. 
Hutchins zou significante resultaten toejuichen, maar die 
blijven uit. Zijn collega heeft ze wel en zijn carrière verloopt 
voorspoediger. Dan hoor je van een aio dat die collega 
fraudeert. Wat doe je? Je hebt het alleen van horen zeggen. 
De aio is bang voor haar baan en wil het zelf nergens melden.

Een interessante rol, ik kan me nog wel herinneren 
hoe gelukkig je van goede resultaten kan worden en 
iedereen met jou. En dat er al vroeg in je carrière hoge 
druk is. Wat ook in het spel (en echte leven) mee-
speelt, is dat de frauderende postdoc geen echte boef 
is. Iedereen mag hem, en gunt hem zijn succes.

  
Ik besluit met de rol van research integrity officer – 

direct vroeg ik me af wie die RIO bij ons zou zijn. 
Met haar verwachtte ik me het minst te kunnen iden-
tificeren. Vast een integer, hardwerkend, serieus (en 
saai) persoon. Maar zij bleek ook maar een mens met 
meerdere verantwoordelijkheden en prioriteiten.

Het spel begint als zij wordt gevraagd voor de baan:  
“Het is maar weinig werk, er zijn haast nooit fraudegevallen, 
dus eigenlijk hoef je weinig te doen.” Veel onderzoekers 
weten niet eens dat er een RIO is. Maar als je laat weten 
dat je er bent, krijg je ook direct meer meldingen.

Verder bleek het moeilijk wie wel en niet te consulte-
ren. Er spelen verschillende belangen door elkaar: jouw 
positie binnen de universiteit, de carrière van de aio, 
het aanzien van (het lab van) Hutchins. Inconsequent 
vond ik dat wanneer de aio anoniem belt, het de juiste 
beslissing is een privéafspraak te laten schieten om 
haar direct te vragen naar je toe te komen. Doe je dat 
niet, dan hoor je niets meer van haar. Bij de andere rol-
len loonde het prevaleren van privéafspraken juist.
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Mijn conclusie. Ik ben geen games gewend, maar The 
Lab ziet het er goed uit. Alles werkt snel en zonder proble-
men. Vooraf had ik vergeefs iets verwacht van beslissingen 
in de dataverwerking en -presentatie, ethisch gezien een 
interessant en grijs gebied. In die zin is het spel eenzijdig, 
het gaat vooral om communicatie en tijdmanagement. 
Maar verder kan het een leerzaam kwartiertje zijn. The 
Lab laat goed inzien hoe iedereen vanuit verschillend 
perspectief bij een fraudegeval betrokken kan raken.

http://home.medewerker.uva.nl/m.spiering/

hEt GrIJZE GEBIED
door Marjan Bakker

Mijn promotieproject heet Expectancy effects on the ana-
lysis of behavioral research data. Daarin richt ik mij niet op 
fraude binnen de wetenschap, maar op wat wetenschap-
pers doen in het grijze gebied tussen fraude en perfecte 
wetenschap in. Denk aan het verwijderen van uitbijters, 
niet alle condities vermelden, extra proefpersonen testen 
als resultaten net niet significant zijn (bijdraaien).

Ik ben benieuwd of The Lab ook aandacht heeft voor 
dit grijze gebied. Het spel begint door de gevolgen te 
laten zien van fraude waarbij niet adequaat is gehandeld. 
De media komen erachter, het lab moet sluiten en de 
universiteit loopt een grote subsidie mis. Dit hoeft geluk-
kig niet te gebeuren afhankelijk van de keuzes van de vier 
hoofdpersonen: Beth (beleidsmaker integriteit), Aaron 
(hoofdonderzoeker), Kim (aio) en Hardik (postdoc).

Ik heb de rol van aio en van postdoc gespeeld. Die 
van aio is behoorlijk heftig. Kim ontdekt de fraude 
en kan daar niet omheen omdat haar eigen data zijn 
aangepast. Helaas zijn de consequenties voor haar 
navenant groot. Ze raakt vrienden kwijt, wordt tegen-
gewerkt in haar onderzoek, moet uiteindelijk verhuizen 
naar een ander lab en loopt daardoor vertraging op. 

De rol van Hardik is zeer interessant. Die confronteert 
je met de druk die je als postdoc (en ook als aio) kan voe-
len: combineren van werk en privé, verwachtingen van je 
begeleider, je eigen slordigheid. Deze rol dwingt je telkens 
om ‘af te snijden’. Je gaat bijvoorbeeld eerder naar huis, 
daardoor mis je een meting en deze vul je op met resultaten 
uit eerdere experimenten. Of je doet de meting een uur 
eerder, je weet toch al wat er ongeveer uit komt. Binnen 
psychologisch onderzoek is dat vergelijkbaar met bijdraaien. 
Het spel maakt duidelijk dat dit gedrag soms onschuldig lijkt, 
terwijl je daarmee wel een stap zet richting echte fraude.

THE LAb vERduIdELIJKT 
dAT dIT GEdRAG SomS
oNSCHuLdIG LIJKT, 
TERWIJL JE zo WEL 
EEN STAP zET RICHTING 
ECHTE fRAudE
  

The Lab is een realistisch spel. Het confronteert je met 
echte dilemma’s waarbij het niet altijd duidelijk is wat 
het ‘goede’ antwoord is. Op een bepaald moment krijg je 
bijvoorbeeld de vraag: ga je meteen naar de beleidsmaker 
integriteit of vraag je de mogelijke fraudeur eerst zelf om 
uitleg? Mijn eerste idee was om het eerst om uitleg te vragen. 
Misschien heeft hij een goede verklaring, en om dan meteen 
die beleidsmaker in te schakelen … Helaas heeft hij geen 
goede uitleg, waardoor je alsnog contact met de beleidsmaker 
opneemt. Deze kondigt aan de zaak te onderzoeken. Maar 
doordat de fraudeur is gewaarschuwd, heeft hij de tijd om 
zijn sporen uit te wissen en kan hij niet gepakt worden.

Verder geeft het spel ook veel adviezen. Commu-
niceer bijvoorbeeld duidelijk, wees verantwoordelijk 
voor wat er met jouw data gebeurt, volg regelmatig een 
training over wetenschappelijke integriteit. Dat laatste 
lijkt me geen overbodig luxe. Binnen een afdeling kan 
immers een cultuur heersen waarbij bepaald gedrag 
geaccepteerd is, terwijl reflectie daarop kan doen inzien 
dat dit geen wetenschappelijke methoden zijn. 

http://home.medewerker.uva.nl/m.bakker1/


