Uitgangspunten “Onderzoek in tijden van corona”
Behalve het onderwijs wordt ook het wetenschappelijk onderzoek vergaand beïnvloed door de
coronacrisis. Bij beslissingen over onderzoek vanuit huis staat de gezondheid en welzijn van de
onderzoekers voorop. Nu door de regering is besloten de komende weken de al bestaande
maatregelen te continueren die verdere verspreiding van het virus moeten indammen, is het zaak te
bezien hoe het wetenschappelijk onderzoek (deels) toch kan doorgaan.
De randvoorwaarden en beslissingen van het kabinet blijven uitgangspunt voor beslissingen over de
mogelijkheid van wetenschappelijk onderzoek.
Gezondheid staat voorop
1. Eerste uitgangspunt bij beslissingen over onderzoek vanuit huis is de gezondheid en het welzijn
van de onderzoekers, met oog voor de privé -omstandigheden van de onderzoeker en zijn/haar
naasten. We zoeken zoveel mogelijk naar maatwerk.
Niet alles is haalbaar
2. We vertrouwen erop dat iedereen het mogelijke doet en dat in deze tijd niet alles haalbaar is.
Leidinggevenden tonen coulance naar medewerkers. Bij beoordeling van het functioneren van
onderzoekers houden zij rekening met bijvoorbeeld vertraging, en met bijvoorbeeld minder
publicaties of subsidieaanvragen.
We adviseren onderzoekers om het in hun CV aan te geven als lezingen of presentaties niet door
konden gaan of congressen niet konden worden bezocht.
We inventariseren binnen alle faculteiten en in VSNU-verband wat de knelpunten zijn en welke
regelingen we hiervoor universiteitsbreed (en mogelijk ook landelijk) kunnen treffen. Maatwerk en
coulance zijn ook hier leidende principes.
Vertraging in het onderzoek
3. Onderzoek kan serieuze vertraging oplopen, bijvoorbeeld omdat het niet van huis uit gedaan kan
worden (practica, empirisch onderzoek), digitaal onderwijs geven veel extra tijd kost, of door
persoonlijke omstandigheden, vaak in de combinatie van zorgtaken en thuiswerken. Hierdoor kan
het moeilijk zijn om projecten binnen de contractduur af te ronden. Waar mogelijk zoeken we ook
hier naar maatwerk. Onderzoekers en hun leidinggevenden maken gezamenlijk realistische
afspraken. De specifieke situatie van de onderzoeker wordt als uitgangspunt gekozen.
Onderzoekers bezien in samenspraak met hun onderzoeksgroep, hun promotoren en hun
leidinggevenden hoe het onderzoek (zoveel als mogelijk) door kan gaan.
Medewerkers proberen elkaar online op te zoeken en te kijken waar samenwerking mogelijk en
zinvol is, en waar men elkaar een helpende hand kan bieden.
Steeds zoeken naar praktische oplossingen
4. We zoeken per onderzoeksproject of onderzoeksgroep naar welke inhoudelijke, organisatorische
of andere maatregelen mogelijk zijn om het onderzoek te continueren. Denk aan wijzigingen in het
onderzoeksdesign, uitstel van specifieke onderzoekshandelen, korte tijdelijke toegang tot cruciale
systemen, of een ruimere openstelling van databestanden of collecties, etc.

Er is speciale aandacht voor onderzoekers die tot een afronding van hun project moeten komen.
Indien nodig wordt daarbij toestemming voor uitstel gevraagd aan de relevante financiers. Als de
aanpassing van het onderzoek kan plaatsvinden binnen de bestaande nationale afspraken, dan kan
dat gesprek plaatsvinden binnen de instituten.
Ondersteuning bij onderzoek op afstand
5. De onderzoeksupportafdelingen zoeken proactief naar mogelijkheden om onderzoekers te
ondersteunen bij hun onderzoek op afstand.
Vanzelfsprekend wordt daarbij nauwkeurig gelet op de bescherming van data en persoonsgegevens
en wordt zorg gedragen voor de instandhouding van wetenschappelijke integriteit.
Toegang tot gebouwen en infrastructuren
6. Voor fysieke toegang tot gebouwen zijn de RIVM-richtlijnen leidend. In een aantal gevallen zijn er
uitzonderingen mogelijk bij kritische processen en vitale functies zoals dierverzorging, coronagerelateerd onderzoek, langlopend laboratoriumonderzoek dat niet gestaakt kan worden zonder
grootschalig verlies van gegevens en het in werking houden van cruciale onderzoeksapparatuur.
Onderzoek dat bijdraagt aan de bestrijding van Corona wordt, met in achtneming van de
veiligheidsvoorschriften maximaal gefaciliteerd.
De decaan stelt binnen bovenstaande kaders vast voor welk onderzoek een uitzondering geldt.
Het is niet toegestaan nieuwe experimenten te starten.
In alle gevallen worden passende veiligheidsmaatregelen getroffen, bijvoorbeeld toegangscontrole,
aanwezigheidsregistratie en beperking van het aantal personen per ruimte.
We bereiden ons goed en tijdig voor op het moment dat de RIVM-richtlijnen versoepeld worden. We
ontwikkelen scenario’s die beschrijven onder welke voorwaarden reguliere activiteiten opgepakt
kunnen worden zodat we geen tijd verliezen.
Promotieonderzoek
7. Promotoren en begeleiders van promotieonderzoek houden oog voor de mogelijke gevolgen van
de crisis voor promovendi. Zij hebben regelmatig contact over de mogelijke problemen bij de
uitvoering van het onderzoek, het risico op vertraging van promotietrajecten en de persoonlijke
situatie van de promovendus.
De praktische uitwerking voor online promoties is uitgewerkt in het Protocol digitale promoties
Universiteit Leiden 2020 (pdf).
Onderzoeksubsidies
8. Termijnen voor aanvragen van onderzoekssubsidies worden door veel organisaties verlengd.
Leidinggevenden maken met onderzoekers nieuwe en realistische afspraken over mogelijke
aanvragen. Vanuit NWO, ERC, VSNU en KNAW en andere financiers zullen komende weken nadere
regels en richtlijnen komen inzake wetenschappelijk onderzoek. Vanuit de Universiteit Leiden zijn we
intensief betrokken bij de totstandkoming van deze regels en richtlijnen.
Internationale samenwerking
9. Voor internationaal onderzoek worden met internationale partners nieuwe afspraken gemaakt
over het online continueren van het wetenschappelijk onderzoek, zodat dit (indien mogelijk) niet stil

komt te liggen. Ook als onderzoek niet door kan gaan, is het van groot belang om contact met onze
partners en netwerken te onderhouden.
Congressen en evenementen
10. In lijn met de nieuwe kabinetsmaatregelen zullen er tot 1 juni geen evenementen meer
plaatsvinden op of georganiseerd door de universiteit. Alle reeds geplande evenementen worden
afgelast. Internationale contacten zijn echter in de academische wereld van groot belang en vraagt
ons in deze tijd om nieuwe (online) concepten voor congressen te onderzoeken.
Zichtbaarheid bijzondere (crisis)expertise
11. De mensen die expertise hebben, die juist nu in de crisis relevant is, stimuleren we om die
expertise zichtbaar te maken in overleg met hun communicatieafdeling.
Overige vragen
12. Beslispunten of vragen over wetenschappelijk onderzoek kunnen via de decentrale crisisteams
van de faculteiten worden voorgelegd aan de projectgroep Onderzoek die door het CCT is ingesteld.
Vervolgens zal in het centrale crisisteam voor zover mogelijk tot een beslissing gekomen worden.
In een centrale website zal een steeds bijgewerkt overzicht van de actuele situatie rond
wetenschappelijk onderzoek worden weergegeven.

