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Code zorgvuldige en integere wetenschap UU 
 

De Universiteit Utrecht heeft als kernmissie het academisch vormen van jonge mensen en het 
doen van grensverleggend onderzoek. Zorgvuldigheid en integriteit vormen het fundament van 

wetenschap en zijn belangrijke voorwaarden om deze primaire taken van de universiteit te 
realiseren.   
De Universiteit Utrecht helpt studenten het beste uit zichzelf en hun opleiding te halen. Dat 
betekent onder meer dat al tijdens de opleiding de student kennis verwerft van zorgvuldige 
wetenschap, integer handelen, en zich kan mengen in een kritisch debat. Ook voor het doen 
van grensverleggend en goed onderzoek is een organisatiecultuur van zorgvuldigheid en 

integer handelen cruciaal. Hierin hebben medewerkers een kritische houding en kunnen zij 

elkaar aanspreken op tekortkomingen en voeren een open debat.   
 
In deze gedragscode zorgvuldige en integere wetenschap is opgenomen waar de Universiteit 
Utrecht voor staat. Het beschrijft de uitgangspunten van de gewenste zorgvuldige en integere 
organisatiecultuur in het onderwijs en onderzoek en hoe we dat als universitaire gemeenschap 
realiseren en monitoren. De Universiteit Utrecht wil hiermee stimuleren dat studenten en 

medewerkers zorgvuldig en integer handelen.   
 
De gedragscode zorgvuldige en integere wetenschap is geformuleerd mede naar aanleiding 
van de debatten met medewerkers en studenten. Specifieke gedragsvoorschriften zijn 
vastgelegd in de Code of Conduct Universiteit Utrecht, de Nederlandse Gedragscode 
Wetenschappelijke Integriteit (2018), het Onderwijs en Examenreglement en de 
uitgangspunten Universiteit Utrecht inzake samenwerkingen 2e en 3e geldstroom. Daarnaast 

zijn voor handhaving en klachten over zorgvuldige en integere wetenschap de klachtenregeling 
en klokkenluidersregeling van kracht. 

 

Waar staat de Universiteit Utrecht voor? 

1. Binnen de Universiteit Utrecht heerst een organisatiecultuur waarbij kwaliteit 

leidend is boven kwantiteit. 

2. Binnen de Universiteit Utrecht rust op alle medewerkers, studenten en andere 

betrokkenen bij onderwijs en onderzoek een eigen verantwoordelijkheid voor 

het in stand houden van zorgvuldige en integere wetenschap.   

3. Binnen de Universiteit Utrecht wordt in alle opleidingen (ba/ma/phd) en in al 

het onderzoek aandacht besteed aan zorgvuldigheid en integriteit. 

4. Binnen de Universiteit Utrecht zijn veiligheid en vertrouwen de basis voor een 

onderwijsklimaat waarin ruimte is voor discussie, twijfels en vragen en voor 

een open en transparant onderzoekklimaat waarin onderzoekers data delen 

en kwesties bespreken die zorgvuldige en integere wetenschap raken.   

5. De Universiteit Utrecht zorgt voor toegankelijke en laagdrempelige informatie 

over zorgvuldige en integere wetenschap. 

6. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht bieden transparantie over de 

manier waarop data worden opgeslagen en wetenschappelijke resultaten tot 

stand komen.  

7. Samenwerking met derden geschiedt vanuit volstrekte onafhankelijkheid en 

wordt aangemoedigd wanneer dat een toegevoegde waarde heeft voor 

wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. De Universiteit Utrecht heeft 

uitgangspunten geformuleerd voor de samenwerking met derden om te 

borgen dat er recht wordt gedaan aan de wetenschappelijke belangen van de 

universiteit en haar wetenschappers.   
 


