
De waarden van het OO&R 
 
Kwaliteit, integriteit & praktijkgerichtheid 
 
Algemeen 
Het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) is een samenwerkingsverband tussen 
de Nijmeegse Faculteit der Rechtsgeleerdheid en zestien gerenommeerde advocaten- en 
notariskantoren, bedrijven en financiële instellingen (de partners).1 Twee belangrijke 
doelstellingen van het onderzoekcentrum zijn het verrichten van hoogwaardig nationaal en 
internationaal wetenschappelijk onderzoek op het gebied van onderneming en recht en het 
opleiden en het begeleiden van jonge onderzoekers en in wetenschappelijk onderzoek 
geïnteresseerde studenten in de onderzoeksmaster en de duale master Onderneming & Recht. 
Het OO&R, de onderzoeksmaster, de duale master en de rechtspraktijk staan in een 
bijzondere verhouding tot elkaar wat betreft kennis, inzicht, methoden en 
onderzoeksvaardigheden. Er bestaat een wisselwerking tussen het onderzoek van het OO&R 
en de in de rechtspraktijk aanwezige kennis (in het bijzonder bij de partners van het OO&R). 
De universitaire wetenschappers publiceren mede voor de praktijk, soms op basis van 
informatie ontleend aan de praktijk, terwijl praktijkjuristen participeren in het OO&R-
onderzoek en ook zelf schrijven. Daarnaast organiseert het OO&R seminars bij zijn partners 
over voor hen interessante onderwerpen. De partners doen suggesties voor mogelijk 
onderzoek. Zij maken bovendien door hun financiële bijdrage het verrichten van onderzoek 
op het gebied van onderneming en recht mede mogelijk. De studenten uit de 
onderzoeksmaster en de duale master hebben eveneens deel aan de praktijkkennis doordat zij 
in het kader van hun opleiding een stage en/of werkperiode bij de partners doorbrengen. De 
onderlinge uitwisseling van kennis, inzicht en vaardigheden binnen de driehoeksverhouding 
onderzoek, onderwijs en praktijk staat bekend als de ‘knowledge triangle’. Zij draagt bij aan 
de innovatieve kracht en de vitaliteit van het OO&R, de onderzoeksmaster en de duale master. 
Schematisch ziet deze ‘knowledge triangle’ er als volgt uit:  
 
 Academic Research (OO&R)   Education (Onderzoeks-; duale master) 
 
 
 
 
     Praktijk 
 
Alle (internationale) peer review commissies van het OO&R hebben in het kader van de 
visitatie van het OO&R het OO&R bestuur geprezen voor het feit dat het onderzoek door de 
specifieke uitwisseling van kennis, inzichten, vaardigheden en methoden ‘state of the art’ is 
en tegemoet komt aan een zowel in de wetenschap als in de rechtspraktijk gevoelde behoefte. 
De (internationale) peer review commissie van het OO&R merkte in 2008 op over de 
maatschappelijke relevantie van het OO&R onderzoek: 
 

‘The societal relevance is without any question excellent. The relevance of the research by the OO&R is 
extremely relevant in the Netherlands. It is indispensable for government, legal practice and legal 
academia. The fact that the OO&R is broadly supported by the highest ranking businesses, law firms 

                                                 
1 Aegon, Akzo Nobel, Allen & Overy, APG Asset Management, De Brauw Blackstone Westbroek, De 
Nederlandsche Bank, Clifford Chance, Freshfields Bruckhaus Deringer, Houthoff, ING Bank, Loyens & Loeff, 
Nauta Dutilh, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, Rabobank, Stibbe en Stichting Eumedion. 



and governmental institutions in the Netherlands itself proves not only its excellence in its work and 
research but above all its relevance.’2 
   

In 2014 heeft de internationale peer review commissie het OO&R onderzoek als hoogst 
maatschappelijk relevant gekwalificeerd. Op een schaal van 5 kreeg het OO&R het cijfer 5 
voor ‘societal relevance’: de maatschappelijke relevantie van het onderzoek was dus 
excellent.  
Het OO&R-onderzoek kenmerkt zich door een drietal kernwaarden: kwaliteit, integriteit en 
praktijkgerichtheid. De partners onderschrijven deze waarden. Het OO&R-bestuur en de 
programmaleiders leggen al het OO&R-onderzoek langs de meetlat van deze kernwaarden. 
Onderzoek dat niet aan deze kernwaarden voldoet, wordt niet gepubliceerd. Een partner die 
deze waarden niet erkent, verlaat uiteindelijk het samenwerkingsverband. 
 
Kwaliteit 
Het OO&R verricht kwalitatief hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek op het gebied van 
onderneming en recht. Met betrekking tot het schrijven van publicaties, het opzetten van een 
bundel of het organiseren van een seminar of congres gelden primair wetenschappelijke 
afwegingen, zoals het vergroten van de kennis op het betreffende rechtsgebied, het vullen van 
een leemte, het wegnemen van onduidelijkheid, het behalen van synergie door de combinatie 
van wetenschapsgebieden of wetenschappelijke methoden en/of het deelnemen aan het 
(wetenschappelijk) debat. Voor alle publicatievormen van het OO&R gelden de eisen van het 
wetenschapsgebied, zoals het streven naar originaliteit, het adequaat en correct vermelden van 
bronnen, het in discussie gaan met wetenschappers met een andere opvatting, het laten zien 
van twijfels, het maken van onderscheid tussen geldend recht en wenselijk recht, e.d. Een van 
de kwaliteitskenmerken van het OO&R-onderzoek is de zorgvuldigheid waarmee het is 
opgezet en uitgevoerd. 
Het OO&R-bestuur bepaalt in volledige onafhankelijkheid van de partners de 
onderzoeksagenda, de promotieonderwerpen, de inhoud van boeken en artikelen en de 
thema’s van de seminars. De partners hebben geen invloed op de samenstelling of 
vormgeving van de onderzoeksprogramma’s van het OO&R. Die worden bepaald door eisen 
van wetenschappelijke urgentie en kwaliteit. Het OO&R-bestuur onderschrijft volledig de 
‘Declaration of Scientific Independence’ van de KNAW.3   
Medewerkers van de partners (verbonden aan het OO&R als hoogleraar, fellow of anderszins) 
schrijven hun bijdragen op grond van dezelfde wetenschappelijke criteria als het 
wetenschappelijke personeel van de faculteit. Hun publicaties zijn onderworpen aan de 
wetenschappelijke vereisten die gelden op het specifieke vakgebied. Het streven is gericht op 
publicaties in ‘A’-tijdschriften met een onafhankelijke redactie en op publicaties in 
vooraanstaande buitenlandse tijdschriften. Op deze wijze dragen zij bij aan de 
wetenschappelijke status van het OO&R. 
Het OO&R verricht onderzoek in opdracht van derden (bijvoorbeeld ministeries, WODC, 
financiële instellingen, e.d.). Dit onderzoek geschiedt in overeenstemming met de eisen die op 
het betreffende wetenschapsgebied of de betreffende wetenschapsgebieden gelden. Ook bij 
derdegeldstroomonderzoek staan de wetenschappelijke kwaliteit, de onafhankelijkheid en de 
zorgvuldigheid voorop. Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van wetenschappelijk 
erkende methoden, geschiedt met bronvermelding, etc. De resultaten van het onderzoek 
worden altijd gepubliceerd (bij voorkeur in een van de OO&R-series). Het OO&R-bestuur en 
de programmaleiding bewaken dat de opdrachtgever geen oneigenlijke invloed op het 

                                                 
2 Research Assessment OO&R 2008, p. 16. 
3 Deze ‘Declaration’ staat eveneens op de website van het OO&R. 



onderzoek uitoefent. Dit ligt eveneens vast in het contract dat beide partijen hebben gesloten 
en dat ten grondslag ligt aan het onderzoek. 
 
Integriteit 
Alle OO&R-onderzoekers, of deze persoon in dienst is van de faculteit of van een partner, 
verrichten hun onderzoek op wetenschappelijk integere wijze, dat wil zeggen eerlijk, 
betrouwbaar en openhartig.4 Zij onthouden zich van plagiaat of andere vormen van fraude. 
Wanneer een onderzoeker eerder gepubliceerde bevindingen opnieuw wetenschappelijk 
publiceert, maakt hij dit door een adequate verwijzing duidelijk. De gegevens waarop het 
onderzoek is gebaseerd, zijn openbaar en daarmee controleerbaar. Als zij niet openbaar zijn, 
wordt dat verantwoord. Als er bij het onderzoek een specifieke betrokkenheid van de 
onderzoeker geldt, wordt dat eveneens verantwoord. Iedere onderzoeker die substantieel heeft 
bijgedragen aan het onderzoek of medeverantwoordelijk is voor de uitgave van een bundel, 
wordt vermeld als auteur of redacteur. Iemand die niet schrijft, wordt niet als auteur vermeld. 
Een bundel kent nooit een redactie die afkomstig is van slechts één partner. Publicaties van 
het OO&R zijn gericht op tegenspraak en discussie. Zij geven nooit het standpunt van een 
partner als enige weer. Een proefschrift heeft nooit een onderwerp dat slechts van belang is 
voor een partner of een bepaald segment van de partners. Er speelt tenminste altijd een 
wetenschappelijk belang. Een wetenschapsbeoefenaar van het OO&R is objectief en 
onpartijdig in zijn of haar oordeelsvorming. 
Iedere publicatie van het OO&R kent een correcte bronvermelding – en voor zover relevant – 
een literatuurlijst, een overzicht van de gebruikte jurisprudentie of anderszins een toereikend 
overzicht van vindplaatsen van gebruikt materiaal (literaire bronnen, materiaal ontleend aan 
archieven, het CBS, e.d.). Onderwerpen van integriteit en betrouwbaarheid, zoals het 
voorkomen van fraude, het op juiste wijze citeren of parafraseren, het gebruik van 
internetbronnen, het adequaat en correct vermelden van andere bronnen, maken deel uit van 
de opleiding van de studenten van de onderzoeksmaster en de duale master Onderneming & 
Recht en de promovendiopleiding. Het OO&R-bestuur besteedt met regelmaat in 
bijeenkomsten aandacht aan onderwerpen van integriteit. 
Het OO&R-bestuur en de programmaleiders zien toe op de (wetenschappelijke) integriteit van 
het onderzoek en de onderzoeker. De Nijmeegse Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de 
Radboud Universiteit kent een vertrouwenspersoon (het hoofd P & O) en een specifieke 
vertrouwenspersoon voor promovendi (de promovendidecaan). Het OO&R-bestuur is op de 
hoogte van de (hoofd- of neven)functie van elke OO&R-onderzoeker. Via de website van de 
Radboud Universiteit zijn nevenfuncties kenbaar voor de buitenwereld. 
 
Praktijkgerichtheid 
Een van de wezenskenmerken van het OO&R onderzoek is de kruisbestuiving van de theorie 
door de praktijk en vice versa. Het OO&R heeft oog voor de behoeften van de praktijk en 
voor valorisatie, het maatschappelijk en eventueel economisch benutten van kennis. 
Valorisatie vindt plaats door middel van het uitstekende netwerk van partners in de 
rechtspraktijk, seminars en congressen, de eigen boekenseries, het tijdschrift Jurisprudentie 
Onderneming & Recht, annotaties en vakpublicaties en postacademisch onderwijs (onder 
meer via het Centrum voor Postacademisch juridisch Onderwijs (CPO) van de Radboud 
Universiteit). Onderdeel van de missie van het OO&R is ‘to encourage practicality in 
academic research, particularly by analyzing the fundamental principles and foundations of 
(business-oriented) private law in the light of their practical application’. Het OO&R 
onderscheidt zich door deze praktijkgerichtheid van veel andere, vergelijkbare 
                                                 
4 Zie ook de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. Principes van goed wetenschappelijk onderwijs 
en onderzoek (2014). 



onderzoekcentra in Nederland en daarbuiten. Het hecht daarom aan het publiceren van 
handboeken (bijvoorbeeld in de Asser-serie) en annotaties, omdat zij zijn gericht op 
voorlichting van de praktijk. De partners van het OO&R spelen een bijzondere rol in het 
signaleren en duiden van de nieuwe problemen, noden en/of behoeften van de rechtspraktijk. 
Het OO&R slaagt er met hun hulp in innovatief wetenschappelijk onderzoek te verrichten dat 
kwalitatief hoogstaand, zorgvuldig, betrouwbaar, onafhankelijk, onpartijdig en integer is. 
Naar de mening van het OO&R-bestuur vormen wetenschap en praktijkgerichtheid twee 
zijden van dezelfde medaille. 
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