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Ken Haenen: Binnen de wetenschappen klopt 
dat voor een deel wel. Voor je aan een onderzoek 
begint, ga je op zoek naar wat er in de litera-
tuur al verschenen is. Wat is er bekend? Welke 
inzichten kan ik in mijn experiment incorporeren? 
En welke paden zijn nog niét bewandeld? Je weet 
waar anderen mee bezig zijn, omdat ze erover 
gepubliceerd hebben. En je wil ook dat anderen 
weten welke onderzoeksresultaten jij geboekt hebt. 
Als je een onderzoek uitvoert en het niet publi-
ceert, dan kan je het net zo goed niet gedaan 

“DE H-INDEX IS NIET DE 
HEILIGE GRAAL” 

IN 2016 PUBLICEERDEN UHASSELT-ONDERZOEKERS 714 KEER IN A1-TIJDSCHRIFTEN 

Wil je een succesvolle academische carrière uitbouwen? Dan moet je publiceren in tijdschriften met een zo hoog 

mogelijke impactfactor. Die publicaties hebben niet alleen impact op je academische loopbaan.  

Ze bepalen ook je financiering én de score van je universiteit in de rankings. Maar wat is de ‘impactfactor’?  

En hoe meet je de impact van jouw onderzoek? Vijf stellingen aan prof. dr. Ken Haenen (fysica) en  

prof. dr. Steven Van Garsse (rechten).

hebben. Dan wordt het niet verspreid. Geen van 
je collega’s kan er een opinie over geven, erop 
voortbouwen of je theorie weerleggen. 

Steven Van Garsse: In de rechten voeren we 
geen grote experimenten of laboproeven uit. De 
publicatie an sich is onze onderzoeksoutput. Het is 
dus veel méér dan een manier van communiceren. 
Het is het einddoel. De output is een boek of een 
publicatie waar vakgenoten in de praktijk meteen 
mee aan de slag kunnen. Het biedt hen een kader, 
nieuwe inzichten en een houvast om met moeilijke 
juridische kwesties om te gaan. Daar draait je 
onderzoek uiteindelijk om. ►

“ Als je een  
 onderzoek  
 uitvoert en het  
 niet publiceert, 
 dan kan je het even  
 goed niét gedaan  
 hebben.”

1 PUBLICEREN IS EEN MANIER 
 VAN COMMUNICEREN
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Prof. dr. Steven Van Garsse en prof. dr.  Ken Haenen.
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Steven Van Garsse: Absoluut. Je projectfinan-
ciering is in grote mate afhankelijk van je publica-
ties. Wil je in een consortium stappen? Of wil je 
projectfinanciering aantrekken? Dan moet je in die 
– uiterst competitieve – kanalen excelleren door 
een indrukwekkend publicatielijstje. Hoe meer 
A1-publicaties, hoe hoger je kansen. Dat is de 
realiteit. Om die reden is de hele academische ge-
meenschap steeds meer gefocust op die publica-
ties. En je kan niet achterblijven ten opzichte van 
je collega´s. Anders fnuik je je eigen groeikansen.

Ken Haenen: Publicatiedruk is natuurlijk van alle 
tijden, maar de laatste jaren is die druk toch enorm 
toegenomen. Niet alleen wat en hoeveel je publi-
ceert, is van belang. Het wordt ook steeds belang-
rijker waar je publiceert. Toen ik mijn doctoraat in 
2002 beëindigde en mijn eerste postdoc-positie 
aanvroeg bij het FWO, moest ik gewoon mijn 

“ Zelfs een topartikel  
 over het Belgische  
 bestuursrecht zal  
 je niet  
 gepubliceerd  
 krijgen in Harvard  
 Law Review.”
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 DE PUBLICATIEDRUK NEEMT 
 STEEDS MAAR TOE 

 ENKEL TIJDSCHRIFTEN MET EEN
 HOGE IMPACTFACTOR HEBBEN 
 IMPACT

 DE H-INDEX IS EEN OBJECTIEVE
 GRAADMETER VOOR 
 ACADEMISCH SUCCES

Ken Haenen: (Lacht) De h-index is uitgevonden 
door een fysicus. Het is een cijfer dat de impact 

publicaties opsommen. Daar werden verder geen 
vragen bij gesteld. Nu wordt er ook gekeken naar 
je h-index, je aantal citaties en de impactfactor 
van de tijdschriften en het kwartiel waarin je publi-
ceert. Daarmee leg je de lat voor jonge onderzoe-
kers enorm hoog – en stijgt de druk.

Ken Haenen: Als je de juiste onderzoekscommu-
nity wil bereiken, moet je – ook in de wetenschap-
pen – vaak verder kijken dan die impactfactor. 
Hoewel binnen de materiaalfysica en -chemie een 
impactfactor van 5 bijna de norm is, kan je mis-
schien meer reële impact genereren door te publi-
ceren in een zeer gespecialiseerd vakblad met een 
lagere impactfactor. Zelf ben ik editor-in-chief van 
Diamond and Related Materials, een tijdschrift met 
een – op het eerste gezicht niet zo indrukwekkende 
– impactfactor 2. Maar wie binnen het veld van 
Diamonds onderzoek voert, weet dat iedereen die 
wereldwijd met dit thema bezig is zijn onderzoeks-
resultaten gelezen heeft. Soms is dat meer waard 
dan die A1-publicatie in het eerste kwartiel.

Ken Haenen: A1-publicaties, A2-publicaties, 
conferentiebijdragen… Daar zit in de wetenschap-
pen écht een hiërarchie in. Als je in aanmerking 
wil komen voor onderzoeksfinanciering en je kan 
weinig A1-publicaties voorleggen, dan ben je 
kansloos. Alle andere artikelen op je cv zijn een 
leuke extra, maar maken op zichzelf weinig indruk. 
Het draait om de impactfactor. Dat cijfer drukt de 
verhouding uit van het aantal verwijzingen dat het 
tijdschrift ontvangt ten opzichte van de verwijzingen 
die het tijdschrift geeft. Als de impactfactor groter is 
dan 1, wordt er dus méér naar het tijdschrift verwe-
zen dan dat het tijdschrift naar andere tijdschriften 
verwijst. 

Steven Van Garsse: Op het eerste gezicht lijkt 
dat een goede indicator voor de impact van een 
tijdschrift, maar in de rechten is het verhaal wat 
complexer. Academisch gezien zijn die A1-publi-
caties immens belangrijk voor onze financiering, 
maar A2-publicaties zijn dan weer cruciaal om 
maatschappelijk impact te genereren. A2-publi-
caties zijn een stuk toegankelijker en zorgen voor 
veel meer zichtbaarheid in het professionele veld 
én voor valorisatie van je onderzoeksresultaten 
naar de burger, bedrijven en overheden. Zij 
maken het mogelijk om een sterk netwerk uit te 
bouwen en weer andere onderzoeksfinanciering 
aan te trekken.



37

van een individuele onderzoeker wil objectiveren 
door te kijken naar het totaal aantal publicaties, 
citaties en citaten per artikel. Eigenlijk was die 
Hirsch-index bedoeld om bibliothecarissen te 
helpen inschatten welke tijdschriften niet mochten 
ontbreken in hun bibliotheek. Dat staat mijlenver 
van hoe we die index vandaag gebruiken. Mijn 
h-index is  – afhankelijk van welke bron je gebruikt 
–  26 of 31en dat is vandaag belangrijk om 
projectfinanciering aan te vragen. Maar eigenlijk 
kan je niet zomaar de h-index van twee academici 
vergelijken. Imo-imomec is een materiaalprodu-
cerend labo. De materialen die we naar andere 
labo´s sturen, zijn elk jaar goed voor minstens 10 
copublicaties op mijn naam. Bovendien groeit je 
h-index mee met je carrière. De laatste keer dat 
ik zélf een volledig artikel schreef, dateert van 
2009. Vandaag onderzoeken en publiceren mijn 
doctorandi en postdocs. Ik lees na, stuur bij en 

geef feedback. Maar ik ben wél auteur.

Steven Van Garsse: Dat is in de rechten on-
denkbaar. In elke fase van onze carrière onderzoe-
ken en publiceren wij zélf. En de h-index bestaat 
bij ons niet. De discussie is in ons domein minder 
relevant omdat het aantal citaties weinig zegt. Ui-
teraard publiceren wij ook in A1-tijdschriften, maar 
in sommige vakgebieden – zoals het bestuursrecht, 
dat in belangrijke mate gericht is op België en 
Vlaanderen – is dat gewoonweg niet haalbaar. 
Zelfs een topartikel over het Belgische bestuursrecht 
zal je niet gepubliceerd krijgen in Harvard Law 
Review. Enkel rechtsvergelijkende onderzoeken 
maken kans op publicatie in zo’n toptijdschrift. 
Maar is zo´n rechtsvergelijking per definitie beter 
dan een diepte-analyse waarover in België binnen 
100 jaar nog gesproken wordt?

holistischere benadering.

Ken Haenen: De h-index is de heilige graal 
niet… Aan de UHasselt hebben ze dat – gelukkig 
– begrepen en houden ze voor je loopbaanont-
wikkeling ook rekening met andere parameters. 
Maar het blijft problematisch dat eenzijdig naar 
h-indexen en impactfactoren gekeken wordt voor 
de financiering van je onderzoek. Door vast 
te houden aan ‘objectieve cijfers’ creëer je het 
perverse effect dat er vandaag veel minder risi-
covol onderzoek wordt gevoerd. Risico´s nemen, 
betekent immers altijd dat experimenten kunnen 
mislukken en gehoopte resultaten uitblijven. En 
over dat soort onderzoek kan je nu eenmaal niet 
publiceren. Jammer, want op die manier laten we 
misschien wel mooie kansen liggen.■

“ Door vast te  
 houden aan  
 ‘objectieve cijfers’  
 creëer je het  
	 perverse	effect	 
 dat er vandaag  
 amper nog  
 risicovol onderzoek  
 wordt uitgevoerd.”
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 CIJFERS KUNNEN NOOIT DE
 REËLE IMPACT VAN JE 
 ONDERZOEK METEN

Steven Van Garsse: Ik vind dat je de hele 
beweging in ieder geval moet relativeren. Onlangs 
publiceerde ik een bijdrage in een internationaal 
boek. Het heeft meer dan drie jaar geduurd 
voor het uitgegeven werd, op het moment van 
uitgave was mijn bijdrage volledig achterhaald. 
De nieuwe wetgeving die ik had aanbevolen, 
was immers klaar toen het boek verscheen. Op 
academisch vlak was dat een toppublicatie, maar 
hoe hoog is de reële impact ervan? Anderzijds 
schreef ik samen met een 30-tal auteurs een boek 
over de wet Overheidsopdrachten. Binnen België 
is dat op dit terrein nu hét referentiewerk en het 
zal nog decennialang relevant zijn in de juridische 
praktijk. Maar het is geen A1-publicatie. Dus: 
wat is impact? Persoonlijk zou ik pleiten voor een 


