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Onderdelen Impact Monitor EUR 

– Het ontwikkelen van een methode voor meting van impact van 
onderzoek met als onderdelen:  
  

• Interne pilot: het ontwerpen van een set met beschrijvende statistieken 
die recht doet aan de variëteit van publiceren en impact binnen de 
gebieden sociologie en bestuurskunde. Focus: alleen binnen de EUR 
 

• Externe pilot (CWTS): ontwikkelen van methode van impactmeting voor 
geschiedenis/kunst&cultuur en rechten. Focus: Vergelijkend NL; wordt 
binnenkort afgerond 
  

• Hoofdproject: Het ontwikkelen van een impactrepository aan de EUR met 
dynamische koppelingen naar relevante databases met publicatie – en 
impactresultaten: focus op bijdragen, internationaal vergelijkend 

 

– Ontwikkelen van raamcontract met CWTS:  
laten opzetten van een EUR brede database gebaseerd op ISI/WoS;  
afspraken over veld specifieke standaarden voor het monitoren van citatie 
impact en maatschappelijke impact; 

 

– Kennisvergaring- en disseminatie inzake impactmeting 
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Projectorganisatie 

 
Kerngroep: 

 Anita Ax (ABD, projectleider), Gert Goris (UB), Wilfred Mijnhardt (ERIM), 
Sophie van Kruchten (ESE), Gusta Drenthe (UB) 
 

 Uitgebreid voor de FSW (SOC + BSK) Pilot: 

 Jan Nagtzaam (FSW), Marijke van Kester (FSW) 

 

 Wetenschappelijke Klankbordgroep bestaande uit de volgende 
hoogleraren:  

 De heren Van Boom (ESL), Paap (ESE), Houtman (FSW) en Verbeek 
(RSM) en mevrouw Janssen (geschiedenis/kunst&cultuur).  

 

     Begeleidingsgroep: betrokken personen uit faculteiten en SSC’s 
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EUR Interne Pilot FSW (SOC+ BSK) 

– Doel: 

Inventariseren publicatiepatroon en –traditie van de betrokken 

disciplines. 

 

– Resultaat:  

 Dialoog over publicatiestrategie en domeinspecifieke aanpak 

voor monitoring van impact: bronnen, meetmethodes en 

tijdvensters.  
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Output types BSK & SOC 2000-2009 

• Publications: Academic, Professional and Popular 

• Types: Articles, Books and Bookchapters 

• Articles 
– ISI  vs non ISI (Quartile scores) (Thomson Web of Science) 

– SJR vs non SJR (Quartile scores) (Scopus) (Scimago Journals Ranking) 

– Other: non ISI + non SJR 

• Books and Bookchapters:  

– Publishers spectrum 

– Number of Bookchapters in own editorship 

 

• Other publications:  
– Article in volume - proceedings, Book editorship, Book review, Contribution weekly / daily journal,  

– Doctoral thesis, Inaugural speech, Lecture, Report,  

– Journal editorship, referee, etc. 
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Total Publications 2000-2010 

2 periods: 2000-2004 & 2005-2009 
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Articles: different perspectives in pilot 

ISI 

GS 

Other 

 

SJR 

ISI = Thomson WoS 

SJR = Scopus 

GS = Google Scholar 

Other = ?? 
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N = 19981 

N = 11419 

N = ? 

overlap =  

10523 

JISC-ADAT comparison of Scopus vs. Web of Science journal lists, 2/28/2011  



Articles: 
Growth & ISI quartiles: classic view  
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Articles:  
ISI & Scopus: combined view, new value discovered! 
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Variety in ‘subject categories’ 

Articles in SJR (Scopus) categories 2005-2009 
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Books and Book chapters 
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Books & Book chapters 
Book chapters (still) 2nd largest result-type 
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SOC BSK 



Experimenting with new ways of 

measuring impact 
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Google Scholar 
FSW Professors in Publish or Perish (POP) 

Date retrieved: December 2010 
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BSK SOC 



OCLC Global Library holdings  
Books by FSW Professors 

http://worldcat.org/identities/ 

Data retrieved: October 2010 
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Rank Name 

(anonymised) 

Works in Worldcat Publications in 

Worldcat 

Languages 

translated 

Global  

Library-

Holdings 

1 - 146 300 12 15630 

2 - 58 114 6 4736 

3 - 30 51 6 2430 

4 - 17 35 4 1670 

5 - 34 47 3 1489 

6 - 62 78 4 980 

7 - 54 63 4 892 

8 - 38 42 7 794 

9 - 53 59 4 770 

10 - 37 44 5 764 

11 - 85 102 5 679 

12 - 25 30 2 624 

13 - 20 25 2 610 

14 - 18 21 3 552 

15 - 10 12 4 546 

16 - 17 21 3 383 

17 - 7 7 2 326 

18 - 10 16 2 310 

19 - 36 37 2 287 

20 - 27 29 4 263 

http://worldcat.org/identities/


‘Beleidsreferenties’  
FSW Professors @ ikregeer.nl 
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BSK SOC 

Naam Aantal keer vermeld 
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‘Media referenties’  
FSW Professors @ Lexis Nexis 
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  Maatschappelijke output 

Naam medewerker 
(geanonimiseerd) 

Totaal 
maatschappelijke 
output kranten 

- 0.0 0.0 

- 2.0 2.0 

- 5.0 5.0 

- 4.0 4.0 

- 244.0 244.0 

- 289.0 289.0 

- 0.0 0.0 

- 0.0 0.0 

- 24.0 24.0 

- 0.0 0.0 

- 61.0 61.0 

- 4.0 4.0 

- 8.0 8.0 

- 491.0 491.0 

- 11.0 11.0 

- 0.0 0.0 

- 1.0 1.0 

- 417.0 417.0 

- 4.0 4.0 

- 1.0 1.0 



Conclusies 
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Interne pilot 

b) De gevolgde methode geeft een goed inzicht in de publicatiecultuur van de onderzochte groepen en 

ondersteunt de dialoog ter versterking van “quality publishing”. Deze conclusie werd door beide 

onderzoeksdirecteuren gedeeld alsmede door de Klankbordgroep.  

 

c) Zowel bij de betrokken onderzoekgroepen als bij de Klankbordgroep bleek de behoefte te bestaan 

om naast de interne meting te komen tot internationale vergelijkingen, tot een vorm van 

impactmeting.  

 

d) Articles: binnen onderzoeksgroepen van hetzelfde domein bestaat variatie in het aantal en de 

soorten  tijdschriften waarin wordt gepubliceerd. Onderlinge vergelijking met andere facultaire 

groepen in Nederland is complex: er dreigen appels met peren te worden vergeleken. Een veld- of 

domeinbenadering waarbij als uitgangspunt wordt genomen de groep van tijdschriften waarin 

groepen (wetenschappers) publiceren zal een beter inzicht geven in relatieve productie en impact. 
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e) Binnen de onderzochte onderzoeksgroepen is sprake van een omvangrijke hoeveelheid 

(hoofdstukken in) boeken en een aanzienlijke variëteit in hoeveelheid overige publicaties.  

 

f) Tijdens het onderzoek is gebleken dat de klassike manier van meten via de ISI/WoS geen recht 

doet aan deze variëteit aan publiceren binnen de sociale wetenschappen. Alternatieve bronnen 

voor metingen zijn derhalve noodzakelijk om een betrouwbaar beeld te schetsen van 

publicatiepatronen. 

 

g) Scopus is naast ISI/WoS een krachtig instrument om de publicatiepatronen in journals in beeld te 

brengen. Hoewel dit bestand nog zeker veel opschoning nodig heeft, is het waardevol vanwege 

het feit dat hierin aanzienlijk meer tijdschriften zijn opgenomen van de betrokken vakgebieden dan 

in WoS. 

 

h) Het betrekken van Google Scholar bij het onderzoek was een leerzaam proces; hieruit komt 

relevante extra informatie beschikbaar. Echter, het bestand wordt nog niet systematisch met 

vastliggende parameters en via genormaliseerde standaarden gevuld. Het aantal onderzoekers 

wat we hebben geanalyseerd is eigenlijk te klein om goede conclusies te trekken. Het gebruik van 

Google Scholar is ondersteunend bij het bepalen van de impact van onderzoekers: het geeft een 

indicatie. Op basis van meerjarige ervaring en een systematische geheugenopbouw via de 

impact-repository kan pas echt de waarde hiervan worden bepaald. Publish or Perish is een een 

handig instrument om een algemeen beeld te krijgen van de positie van een bepaalde 

wetenschapper in zijn discipline. Voorzichtigheid blijft nog wel geboden. 

 

i) Scival is een interessant nieuw instrument om verdere greep te krijgen op de publicatie en impact 

problematiek. Bedacht moet evenwel worden dat SciVal gebaseerd is op Scopus. Gelet op de 

gebreken die aan Scopus kleven (zo is er bijvoorbeeld een groot aantal records zonder affiliaties) 

zijn de resultaten van SciVal (nog) niet voldoende geborgd. 
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j) De try-outs met met IkRegeer (beleidsreferenties), OCLC-identities (wereldwijde verspreiding) en 

de mediareferenties (lexis nexis), als 'multiple evidence sources' voor impact geven enig inzicht 

in de maatschappelijke impact van onderzoek. Het zijn instrumenten om een beeld te krijgen, 

maar ook hier is weer uiterste voorzichtigheid geboden ten aanzien van het trekken van 

conclusies over impact.  

 

k) Het onderzoek is bemoeilijkt door een enorme variatie in auteurs- en affiliatienamen. 

Hoogleraren/stafleden komen onder verschillende auteursnamen voor: met voornaam, met een, 

twee of meer initialen, met voorvoegsel voor of achter de naam etc. Een probleem is ook dat de 

aanduiding van de organisatie waar een staflid werkzaam is niet consequent op alle artikelen op 

dezelfde manier gebeurt. De namen die in de bestanden worden gebruikt voor dezelfde 

organisaties wijken soms zo af dat het zelfs voor een insider onduidelijk is of het om dezelfde 

organisatie gaat. 

 

l) Het onderzoek heeft aangetoond dat de administratieve processen rond het beheer van 

onderzoekgegevens niet sluitend zijn. Publicaties komen meerdere malen voor, er is in de loop 

van de tijd verandering in categorieën gekomen, wetenschappers komen onder verschillende 

namen voor, etc. Daarnaast zijn publicaties retrospectief ingevoerd ten behoeve van de 

persoonlijke webpagina’s terwijl deze publicaties niet bij de productie van FSW hoorde. Er lijkt 

voor de onderzochte groepen onvoldoende strakke regie te zijn gevoerd op de invoer en het 

cureren van gegevens in Metis. Wij vermoeden dat dit niet alleen bij FSW zo is en dat we dus bij 

andere groepen vergelijkbare problemen zullen aantreffen. 

 

Raamcontract 

m) De voorbereiding van het raamcontract is bijna afgerond.  
 

 


