
 

Rechtsgeleerdheid, Economie en Bedrijfskunde, Maatschappij- en 
Gedragswetenschappen en Geesteswetenschappen: dat zijn de sectoren die 
gezamenlijk het domein sociale en geesteswetenschappen vormen. Ook wel  
bekend als Social Sciences and Humanities, SSH in het kort. Het SSH-domein is 
hofleverancier van hoog opgeleide arbeidskrachten voor de alsmaar groeiende 
diensteneconomie die Nederland zo’n sterke positie in de wereld verschaft. 

Investeren in onderzoek 
door sociale en 
geesteswetenschappen

Sectorplan SSH – Samen sterker



Rechtsgeleerdheid

Speerpunten toonaangevend juridisch onderzoek
 De tien Nederlandse faculteiten Rechtsgeleerdheid hebben gezamenlijk vijf inhoudelijke 
speerpunten bepaald voor internationaal toonaangevend juridisch onderzoek:

   Empirical Legal Studies: onderzoek naar de doorwerking van het recht in de  
maatschappij.

  Digital Legal Studies: onderzoek naar de regulering van technologische ontwikkeling.
  Conflict oplossende instituties: onderzoek naar versterking van het vermogen van het 

recht om conflicten tussen burgers, bedrijven en overheid te beslechten.
  Transformatieve werking van globalisering in het recht: onderzoek naar de impact van 

wereldwijde uitdagingen als klimaatverandering op het recht.
  Herijking van publieke belangen in private verhoudingen: onderzoek naar bijvoorbeeld 

het sturen van gedrag van burgers en bedrijven door combinaties van publieke en 
private juridische instrumenten.

  Naast deze inhoudelijke speerpunten is het sectorplan ingezet om de aanwas en kansen 
voor (jonge) onderzoekers te vergroten en meer jonge vrouwen kansen te geven.

Het SSH-onderzoek wordt als excellent beoordeeld en toont grote 
wetenschappelijke en maatschappelijke impact. Tegelijkertijd kampen veel 
sectoren in het domein met grote uitdagingen in het onderwijs en onderzoek. 
Met het Sectorplan SSH wordt per jaar 10 miljoen euro extra geïnvesteerd in 
universitair onderzoek in de sociale en geesteswetenschappen. Domein- 
breed wordt ingezet op digitalisering en er wordt extra geïnvesteerd binnen 
één discipline: rechtsgeleerdheid.

“  Met de sectorplangelden voor Conflictoplossende Instituties hebben we een heel  
nieuw team kunnen opzetten dat zich bezighoudt met de vraag of het domein  
van de rechter versterking behoeft en of alternatieven zoals mediators bepaalde 
conflictoplossende taken op een rechtsstatelijk verantwoorde wijze kunnen 
overnemen. Bij onze faculteit zijn op dit thema een hoogleraar, twee universitair 
docenten en vijf promovendi aangesteld. Daarnaast werken wij intensief samen met 

onderzoekers uit Leiden en Utrecht. Dit alles heeft gezorgd 
voor een inspirerende dynamiek.”

Prof.dr. A.B. (Ashley) Terlouw
– 
 Hoogleraar Rechtssociologie, Radboud Universiteit 
– 
Speerpunt Conflictoplossende Instituties
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Empirical Legal Studies

Digital Legal Studies

Conflictoplossende instituties

Transformatieve werking van 
globalisering in het recht

Herijking van publieke belangen
in private verhoudingen

Erasm
us U

niversi
te

it R
otte

rd
am

Maastr
icht U

niversi
ty

Open U
niversi

te
it

Radboud U
niversi

te
it

Rijksu
niversi

te
it G

ro
ningen

Tilb
urg

 U
niversi

ty

Universi
te

it L
eiden

Universi
te

it U
tre

cht

Universi
te

it v
an Amste

rd
am

Vrij
e U

niversi
te

it

 
Verdeling van 
speerpunten

Ambities Rechtsgeleerdheid in Nederland

 Internationaal toonaangevend
  Coherente onderzoeksgroepen van substantiële omvang
  Samenwerken over grenzen van faculteiten en universiteiten heen
 Vooroplopen in maatschappelijk debat
  Netwerken, consortia, kennisvermeerdering: nationaal en internationaal
  Alle speerpunten in het onderwijscurriculum

“  We hebben in korte tijd de gezamenlijke belangen van de tien Rechten-
faculteiten in beeld gebracht en hebben daarmee de basis gelegd voor actieve 
samenwerking, ook met andere disciplines en met partijen buiten de 
universiteit. Het brengt enthousiasme om te werken aan de groei en diversiteit 
van het aantal onderzoekers én aan de thema’s waarop we steeds met een 
aantal universiteiten samenwerken. Door het sectorplan is er meer aandacht 
voor waar we elkaar kunnen versterken dan eerder. Mooi is ook dat de 
faculteiten van Aruba en Curaçao bij onze besprekingen met alle decanen 

aansluiten, zo leren we nog meer van elkaar. We gaan 
vol vertrouwen voort.”

Prof.dr. J.P. (Joanne) van der Leun
– 
Hoogleraar Criminologie 
– 
Decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden 
– 
Voorzitter Raad van Decanen Rechtsgeleerdheid
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Digitalisering als prioriteit voor onderzoek 
en infrastructuur
Versterken van onderzoek en infrastructuur in het hele domein op het gebied  
van digitalisering

Het domeinplan digitale SSH versterkt het onderzoek en de infrastructuur binnen het  
gehele SSH-domein op het gebied van digitalisering.

Doelstellingen
   Vergroten en versterken van interdisciplinair SSH-onderzoek naar digitalisering en de  

relevante maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied.
   Versterken van digitale infrastructurele voorzieningen binnen de SSH, inclusief de regie hierop.
   Vergroten van interdisciplinaire samenwerking tussen de sociale wetenschappen en  

geesteswetenschappen op het gebied van digitaliseringsonderzoek- en infrastructuur.
   Waarborgen van continuïteit van lopende initiatieven binnen de SSH op het gebied van  

digitaliseringsonderzoek- en infrastructuur.
   Vergroten van het strategisch vermogen en de organisatiegraad van de SSH op het gebied  

van digitalisering.
   Aantrekken en behouden van onderzoekstalent binnen de SSH met (interdisciplinaire)  

expertise op het gebied van digitalisering, inclusief het bieden van kansen voor  
interdisciplinaire onderzoekers.

“  We hebben al resultaat geboekt door middelen toe te kennen aan twaalf gevarieerde 
onderzoeksinitiatieven die met dank aan het sectorplan op een systematische manier 
kunnen worden uitgevoerd en die innovatief en interdisciplinair zijn. Onderzoekers gaan  
zich richten op het verbeteren van de toegang tot materialen en op het bouwen van 
instrumenten en algoritmes die complexe dataverzamelingen en analyses mogelijk 
maken. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van het Nederlandse platform voor de 

werving van deelnemers aan onderzoek in het SSH-veld of de 
tools om de inhoud van socialemediaplatforms (Twitter of 
Facebook) te analyseren.”

Prof.dr. C.H. (Claes) de Vreese
– 
Universiteit van Amsterdam 
– 
Voorzitter Platform Digitale Infrastructuur SSH (PDI-SSH)

  Ontsluiting van data

  Zoekinterfaces voor databases

    Harmoniseren van metadata van 
meerdere cohortstudies

  Bewaarinfrastructuur

  Gegevens over sociale netwerken

  Linguïstische analyses van spraak

NWO heeft met  
sectorplanmiddelen negen  
multidisciplinaire  
onderzoeksprojecten over  
digitalisering gefinancierd: 
> bekijk ze op www.nwo.nl
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https://www.nwo.nl/nieuws/negen-multidisciplinaire-onderzoeksprojecten-over-digitalisering-van-start


De faculteiten hebben samen een 
Digital Legal Lab gevormd

Beluister ook de podcastserie  
‘The Digital Hearing’! 

Digital Legal Studies

Een van de resultaten van het sectorplan is de ontwikkeling van Digital Legal Studies. 
Onderzoek op het terrein van Law and Technology en Data Science concentreert zich 
aan de juridische faculteiten op een aantal speerpunten met eigen accenten per 
faculteit, zoals bijvoorbeeld data science, privacy of cybersecurity. Samen bestrijken de 
faculteiten het gehele veld en investeren zij specifiek in verdieping op geselecteerde 
gebieden. Dat maakt Nederland een sterk kennisland voor verdere ontwikkeling van 
onderzoek naar de digitale samenleving.

“  Het Sectorplan SSH heeft aan onze Rechtenfaculteit geleid tot de ontwikkeling van een 
levendige en succesvolle onderzoeksgroep op het terrein van het empirisch-juridisch 
onderzoek. Met de middelen uit het Sectorplan hebben we vier talentvolle jonge 
onderzoekers en drie promovendi kunnen aannemen die zich de komende jaren volledig 
zullen richten op uiteenlopende empirisch onderzoeksprojecten. Zij zijn bovendien, samen 
met de Speerpunt hoogleraar, de drijvende kracht achter het nieuw opgerichte Groningen 
Centre for Empirical Legal Research (GELR). Dit onderzoekscentrum kent inmiddels  

ruim twintig leden afkomstig uit alle vakgroepen van onze 
faculteit en richt zich op het onderzoeken van de gevolgen van 
wetgeving en juridische procedures.”

Prof.dr. M.L.M. (Marc) Hertogh
– 
Hoogleraar Rechtssociologie, Rijksuniversiteit Groningen 
– 
Speerpunthoogleraar Empirical Legal Studies

Nieuwsgierig geworden?

  Sectorplan SSH

> www.sectorplan-ssh.nl

 Platform Digitale Infrastructuur

> www.pdi-ssh.nl

  SSH Raad

> sshraad.nl/ssh-raad

Nieuwe initiatieven SSH

> sshraad.nl/prioriteiten-sw-en-gw

>   Naar 
het Lab

>   Beluister 
de podcast
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https://www.sectorplan-ssh.nl/
https://pdi-ssh.nl/nl/home/
https://sshraad.nl/ssh-raad/
https://sshraad.nl/prioriteiten-sw-en-gw/
https://www.sectorplandls.nl/wordpress/
https://soundcloud.com/laura-779927256/the-digital-hearing-1-digitally-fueled-riots
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“  Dankzij het Sectorplan zijn we in staat om onze ambitie te 
verwezenlijken om op wereldniveau onderzoek te doen naar 
Recht en digitalisering en naar globalisering van recht.  
We kiezen hierbij bovendien voor de inzet van een jonge 
veelbelovende staf. Het mooie van de rechtswetenschap is dat 
met een relatief kleine financiële stimulans, grote stappen 

worden gezet. We passen de 
onderzoeksplannen bovendien in het 
onderwijs toe, dit zorgt voor synergie.” 

Prof.dr. R.M. (Rianne) Letschert
– 
Rector Magnificus Maastricht University

Bron: Samen Sterker – Beeld van het SSH-domein (2019) 
www.sectorplan-ssh.nl
Contact: info@sectorplan-ssh.nl 
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