Onderzoeksprotocol Amsterdam School of Real Estate

1. ASRE-research
Het Research Center van de ASRE verricht wetenschappelijk onderzoek in het interdisciplinaire
vakgebied van de vastgoedkunde. Het onderzoek van de ASRE onderscheidt zich door de directe
koppeling tussen wetenschappelijk onderzoek en de beleidsimplicaties in de praktijk.
2. Gedragscode
De Amsterdam School of Real Estate (ASRE) is een wetenschappelijk onderwijs- en
onderzoeksinstituut dat zich verantwoordelijk stelt voor het gedrag van de medewerker die bij haar
wetenschappelijk onderzoek verricht.
Wetenschappelijk onderzoek behoort betrouwbaar te zijn. Onderzoekers in dienst van de ASRE of zij
die anderszins in opdracht van de ASRE wetenschappelijk onderzoek verrichten, volgen de normen
en waarden die gelden voor wetenschappelijk werk. Daarmee houden zij de wetenschappelijke
integriteit in stand.
Naast zich te houden aan de wettelijke kaders en het principe van transparantie hanteren de
onderzoekers van de ASRE ook de principes die in de Nederlandse Gedragscode
Wetenschapsbeoefening van de VSNU zijn vastgelegd. Deze principes worden gezien als de
algemene opvattingen over goede wetenschapsbeoefening en zijn als volgt geformuleerd:
1. Wetenschappelijke activiteiten geschieden met zorgvuldigheid. Toenemende prestatiedruk
mag daaraan geen afbreuk doen.
2. De reputatie van betrouwbaarheid van de wetenschap wordt door iedere
wetenschapsbeoefenaar met zijn handelwijze ondersteund en versterkt. Een
wetenschapsbeoefenaar is betrouwbaar in de uitvoering van zijn onderzoek en het rapporteren
daarover, en evenzeer in de overdracht van zijn kennis in onderwijs en publicaties.
3. Gepresenteerde informatie is controleerbaar. Als onderzoeksresultaten openbaar worden
gemaakt, blijkt duidelijk waarop de gegevens en de conclusies zijn gebaseerd, waaraan ze zijn
ontleend en waar ze te controleren zijn.
4. De wetenschapsbeoefenaar laat zich bij zijn wetenschappelijke activiteiten leiden door geen
ander belang dan het wetenschappelijke belang. Hij is altijd bereid zich daarvoor te
verantwoorden.
5. Wetenschapsbeoefenaars verrichten hun werk in academische vrijheid en in onafhankelijkheid. Voor zover beperkingen van die vrijheid onvermijdelijk zijn, worden zij zichtbaar gemaakt.
In speciale gevallen kan afgeweken worden van deze principes. De wetenschapsbeoefenaar zal dan
wel altijd gemotiveerd moeten aangeven waarom hij hiertoe besloten heeft.
Klachten over de wetenschappelijke integriteit van ASRE-onderzoekers kunnen altijd worden
ingediend. Afhandeling van de klacht geschiedt volgens de Klachtenregeling Wetenschappelijke
Integriteit van de ASRE. De regeling is op te vragen bij het secretariaat van de ASRE.
3. Publicatie beleid
De onderzoeksresultaten van de ASRE zijn openbaar en worden in principe gepubliceerd in de ASRE
paper reeks. Het profiel van deze reeks is als volgt geformuleerd.
De ASRE paperreeks verbindt wetenschappelijke onderzoeksresultaten of inzichten aan de actuele
beleidsdiscussies in de praktijk.

De ASRE kent een procedure voor de kwaliteitsbewaking met een toetsingskader voor het profiel en
een toetsingskader voor de kwaliteit. De basis van de kwaliteitsbewaking is een peer review door
minimaal twee experts over het betreffende onderwerp.

4. Relatie met de financiers
Het onderzoek van de ASRE is onafhankelijk en de resultaten zijn voor iedereen toegankelijk. Ter
bewaking hiervan gelden de volgende richtlijnen, in het geval voor een onderzoek een financiële
bijdrage van een derde is ontvangen of in opdracht is uitgevoerd.





Het tijdstip van publiceren wordt afgestemd op de beleidsagenda van de financier met de
intentie dat de vertrouwelijkheidsperiode niet langer dan zes maanden is.
Alvorens te publiceren zal de conceptversie van het onderzoeksrapport aan de financier
worden voorgelegd. In geval van verschillende interpretaties van de uitkomsten of
tegenstrijdige belangen wordt, indien gewenst, de visie van de financier als bijlage aan het
onderzoek toegevoegd met een duidelijke verwijzing naar het auteurschap.
In de rapportage wordt vermeld welke financier het onderzoek mogelijk heeft gemaakt.

