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Samenvatting 
 
Er zijn twee belangrijke veranderingen in onderzoeksomgevingen die ten grondslag 
liggen aan dit proefschrift. De eerste verandering heeft betrekking op het toegenomen 
gebruik van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) in wetenschappelijk 
onderzoek, niet alleen als middel tot communicatie en samenwerking, maar ook in 
toenemende mate als data, methoden en output van onderzoek (Heimeriks en 
Vasileiadou, 2008). De vooronderstelling van veel onderzoek op dit gebied is dat ICT 
nieuwe soorten onderzoeksomgevingen mogelijk maken en dat ICT het vermogen hebben 
om nieuwe manieren van kennisproductie te faciliteren. Dit is ook het uitgangspunt van 
dit proefschrift. Hoe beinvloedt het gebruik van ICT de hedendaagse wetenschap? Het 
huidige proefschrift wil bijdragen aan het beantwoorden van deze vraag. 
 
De tweede verandering in hedendaagse onderzoeksomgevingen betreft hun interne 
dynamiek en de toename van collaboratief onderzoek in allerlei vormen (Sonnenwald, 
2007; Shrum et al., 2007) zoals "bottom-up" samenwerking en institutioneel 
geïnstigeerde samenwerking (Beaver, 2001). Hackett (2005a) merkt op dat de sociale 
organisatie van de samenwerking is veranderd, waarbij de traditionele 
onderzoeksgroepen vaak worden aangevuld met tijdelijke interdisciplinaire werkgroepen, 
met contractuele afspraken tussen organisaties, internationale samenwerking, en 
interacties tussen wetenschappers en niet-wetenschappers (technici, bedrijven, enz.).  Hoe 
draagt het gebruik van internet bij aan de dynamiek van deze nieuwe types van 
onderzoekssamenwerking? Dit proefschrift richt zich op deze vormen van samenwerking, 
zoals die binnen de kaderprogramma’s van de Europese Commissie. 
  
In de Europese context wordt steeds meer geld voor onderzoek overgedragen van 
nationaal naar supranationaal niveau van de Europese Unie (EU). De financiering van 
Europese samenwerking op onderzoeksgebied blijft toenemen binnen elke 
opeenvolgende kaderprogramma (Frenken et al., 2007). EU-kaderprogramma's (KP) zijn 
een "essentieel element in het nationale onderzoeksbeleid van de lidstaten" (Gusmão, 
2001: 391), met een sterke impact op de opleiding van jonge onderzoekers (ibid.; 
Luukkonen, 2001) en op wetenschappelijke mobiliteit binnen de EU. In dit verband 
wordt het van vitaal belang de dynamiek van collaboratief onderzoek binnen de  
kaderprogramma's te begrijpen. Het huidige proefschrift richt zich op het genereren van 
inzicht op dit gebied door het bestuderen van de dynamiek van collaboratief onderzoek 
op microschaal binnen twee KP5 onderzoeksamenwerkingsverbanden, met een focus op 
het gebruik van verschillende media, en met name ICT. Meer specifieke 
onderzoeksvragen in dit proefschrift zijn: 

 
Hoe beïnvloedt het gebruik van verschillende media de manier van samenwerking 
op onderzoeksgebied? 
Hoe beïnvloeden manieren van samenwerking op onderzoeksgebied het gebruik 
van verschillende media? 

 
We kunnen de relatie tussen het gebruik van media en de samenwerking op 
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onderzoeksgebied begrijpen als een wisselwerking: een wederzijdse invloed en co-
constructie in de tijd (Contractor en Eisenberg, 1990). Dit is de hypothese van het 
proefschrift.  
 
De twee case studies zijn KP5 projects met wetenschappers uit verschillende landen en 
een zekere mate van interdisciplinariteit waarbij ICT gebruikt worden voor coördinatie en 
samenwerking. Het grootste deel van de gegevens zijn online real-time gegevens van de 
teambrede, internetgebaseerde media: het volledige e-mail archief, de voorlopige en 
definitieve documenten van de teams, hun interacties op hun websites. Bovendien zijn er 
observaties van de twee teams uitgevoerd evenals interviews met de deelnemers 
afgenomen. Zowel kwalitatieve als kwantitatieve analyse is uitgevoerd op deze gegevens: 
thema-analyse, correlatie en crosscorrelaties, crosstabellen en analyse van tijdreeksen met 
het gebruik van Arima modellen. 
 
De resultaten van de analyses en de vergelijking tussen de twee teams zijn geformuleerd 
als een theoretisch model van de interacties tussen de verschillende elementen van de 
samenwerking op onderzoeksgebied en mediagebruik. Dit theoretisch model berust 
vooral op het onderscheid tussen complementaire en integrale samenwerking op 
onderzoeksgebied (Hara et al., 2003). Complementaire samenwerking bestaat uit 
samenwerking waarbij verschillende partners verantwoordelijk zijn voor verschillende 
stadia van het onderzoek (sommige partners zijn verantwoordelijk voor het verzamelen 
van de gegevens, anderen voor de formulering van de theoretische uitgangspunten, weer 
anderen voor de analyse van de gegevens). Integrale samenwerking, daarentegen, bestaat 
uit partners die in alle stadia van het onderzoek participeren: iedereen is betrokken bij het 
verzamelen van gegevens, data-analyse en theoretische ontwerp. Dit bleek het 
belangrijkste onderscheid te zijn op grond waarvan twaalf hypothesen werden 
gegenereerd.  
 

H1: In geografisch verspreide onderzoekssamenwerkingen zal de eerste 
taakverdeling in combinatie met de diversiteit van deskundigheid van de 
deelnemers de mate waarin persoonlijke of teammedia worden gebruikt 
beïnvloeden.  
H2: In geografisch verspreide onderzoekssamenwerkingen is de mate van 
openbaarheid van een medium en de mate waarin het face-to-face-interactie 
mogelijk maakt van invloed op de manier waarop beslissingen worden genomen, 
met leiderschapsstijl als interveniërende variabele op deze relatie.  
H3: In geografisch verspreide onderzoekssamenwerkingen is de mate van 
openbaarheid van een medium van invloed op zowel de manier waarop conflicten 
worden opgelost als de oplossing van het conflict. 
 H4: In geografisch verspreide onderzoekssamenwerkingsverbanden worden ICT 
samen met face-to-face vergaderingen gebruikt voor teambrede sociale en 
emotionele ondersteuning die bijdragen aan het ontstaan van een collectieve 
identiteit.  
H5: Het behoud van deze gedeelde identiteit en de dynamiek van de sociale 
activiteit via ICT zal afhangen van het succes van teambrede coördinatie.  
H6: In geografisch verspreide onderzoekssamenwerkingen is de mate van 
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expliciete openbaarheid van een medium van invloed op het proces van de 
productie-output en het type output, met de verscheidenheid van deskundigheid 
als een interveniërende variabele van deze relatie. 
H7: In geografisch verspreide onderzoekssamenwerkingen is de beoogde output 
en de verscheidenheid van de expertise van de leden van invloed op de 
oorspronkelijke taakverdeling. 
H8: In geografisch verspreide onderzoekssamenwerkingen is de eerste 
taakverdeling van invloed op teambrede coördinatie van het team.  
H9: In geografisch verspreide onderzoekssamenwerkingen is de stijl van 
besluitvorming van invloed op teambrede coördinatie van het team.  
H10: In geografisch verspreide onderzoekssamenwerkingsverbanden is er geen 
enkel type besluitvormingsproces dat niet leidt tot de mogelijkheid van conflicten. 
Met andere woorden, alle besluitvormingsstijlen kunnen leiden tot conflicten.  
H11: In geografisch verspreide onderzoekssamenwerkingen is de mate van 
formalisering van het project van invloed op de besluitvorming. 

 
De theoretische implicatie van het onderzoek is dat internetgebaseerde communicatie 
zowel nieuwe mogelijkheden tot intellectuele vrijheid creëert, alsmede nieuwe 
instrumenten aandraagt voor coördinatie en controle van onderzoekers. Hoewel dit 
spanningsveld wordt opgelost in verschillende manieren van samenwerking in 
verschillende omstandigheden, heeft het gebruik van ICT het aantal verschillende 
combinaties van sociale en intellectuele organisatie van onderzoek enorm vergroot. De 
methodologische implicaties beftreffen het gebruik van online real-time gegevens voor 
de studie van onderzoekssamenwerking; een onderzoeksontwerp moet tijd als variabele 
meenemen. Het proefschrift bepleit het gebruik van tijdreeksanalyse en Arima 
modellering. Ten slotte is de implicatie voor beleid dat samenwerkingsverbanden 
flexibiliteit van regels en voorschriften nodig hebben en er een fundamenteel verschil is 
tussen complementaire en integrale projecten. 
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