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Citatie-impact van Nederlandse universiteiten onverminderd hoog 

De CWTS Leiden Ranking 2014, die op 30 april is gepubliceerd op www.leidenranking.com, laat een 

verdere stijging zien van de citatie-impact van publicaties van Nederlandse universiteiten. Waar er in 

2013 zes Nederlandse universiteiten in de top 100 eindigden, zijn het er dit jaar acht, met Leiden op 

positie 53 als koploper en niet ver daarachter op positie 64 de VU. De toename van het aantal 

Nederlandse universiteiten in de top 100 is des te opmerkelijker aangezien het totale aantal 

universiteiten in de Leiden Ranking is toegenomen van 500 tot 750. Met de toename van het aantal 

universiteiten is Tilburg dit jaar voor het eerst in de ranglijst opgenomen. Tilburg eindigt op positie 

252 als laagst genoteerde Nederlandse universiteit, op aanzienlijke afstand van Delft, dat op positie 

148 eindigt. Publicaties van de hoogst genoteerde Nederlandse universiteit behoren bijna 40% vaker 

tot de meest geciteerde publicaties van hun vakgebied dan publicaties van de laagst genoteerde 

Nederlandse universiteit. 

Veel samenwerking van Nederlandse universiteiten met het bedrijfsleven 

Net als afgelopen jaar blijken Nederlandse universiteiten opvallend vaak met het bedrijfsleven samen 

te werken. Eindhoven is wederom wereldwijd koploper. 15% van alle Eindhovense publicaties wordt 

in samenwerking met bedrijven geschreven. Delft staat wereldwijd op positie 4. Van alle Delftse 

publicaties is ruim 13% het resultaat van samenwerking met het bedrijfsleven. 

Nieuwe wereldwijde nummer 1 

Wanneer we naar citatie-impact kijken, wordt de top van de CWTS Leiden Ranking traditioneel 

gedomineerd door Amerikaanse universiteiten. Dat is dit jaar niet anders. Op een enkele Britse, 

Zwitserse of Israëlische universiteit na is de top 50 volledig Amerikaans. De hoogst genoteerde 

universiteit is echter nieuw in de ranglijst. Dit is Rockefeller University. Deze private universiteit in 

New York produceert slechts een relatief bescheiden aantal publicaties en was daarom in het 

verleden ook niet opgenomen in de Leiden Ranking. Het percentage veel geciteerde publicaties van 

Rockefeller University blijkt echter aanzienlijk hoger te liggen dan dat van bijvoorbeeld MIT, Harvard, 

UC Berkeley en Stanford, die op posities 2 t/m 5 in de ranglijst eindigen. 

Geavanceerde methodologie 

De CWTS Leiden Ranking onderscheidt zich van andere universitaire ranglijsten door zich te beperken 

tot het meten van citatie-impact en wetenschappelijke samenwerking op basis van publicaties die in 

http://www.leidenranking.com/


de Web of Science database zijn opgenomen. De methodologie die de Leiden Ranking hiervoor 

hanteert is aanzienlijk nauwkeuriger dan die van andere ranglijsten. Zo worden publicaties buiten de 

internationale wetenschappelijke literatuur (bijvoorbeeld in niet-Engelstalige tijdschriften of in 

magazines voor een breed publiek) buiten beschouwing gelaten omdat ze tot vertekende 

citatiestatistieken kunnen leiden. Ook publicaties die zijn teruggetrokken, bijvoorbeeld vanwege 

wetenschappelijk wangedrag, worden niet meegenomen. Daarnaast corrigeert de Leiden Ranking 

voor verschillen in citatie- en samenwerkingsgedrag tussen vakgebieden. Andere ranglijsten doen dit 

niet of in mindere mate en kunnen daarom bepaalde vakgebieden systematisch bevoordelen of 

benadelen. 

Ranglijsten vereisen genuanceerde interpretatie 

Ondanks de geavanceerde methodologie van de CWTS Leiden Ranking blijft een genuanceerde 

interpretatie vereist. Tilburg presteert qua citatie-impact bijvoorbeeld minder goed dan de andere 

Nederlandse universiteiten, maar in de sociale en cognitieve wetenschappen, waar Tilburg het 

grootste deel van z’n publicaties heeft, blijken Nederlandse universiteiten het in z’n algemeenheid 

minder goed te doen. Rockefeller University heeft wereldwijd het hoogste percentage veel 

geciteerde publicaties, maar gekeken naar het absolute aantal veel geciteerde publicaties blijkt 

Rockefeller University rond positie 300 te eindigen, wat lager is dan de meeste Nederlandse 

universiteiten. Zoals iedere ranglijst wordt ook de Leiden Ranking beïnvloed door allerlei 

methodologische keuzes. Verbeteringen die dit jaar in de methodologie zijn doorgevoerd hebben 

bijvoorbeeld tot een wat beter resultaat voor de meeste Nederlandse universiteiten geleid, terwijl 

veel Chinese universiteiten er juist op achteruit zijn gegaan. Tenslotte moet er rekening mee worden 

gehouden dat citatie-impact niet noodzakelijkerwijs samenvalt met daadwerkelijke 

wetenschappelijke impact. Zo zijn er bijvoorbeeld aanwijzingen dat de citatie-impact van sommige 

universiteiten wordt beïnvloed door ‘kartels’ van wetenschappers die elkaars werk op oneigenlijke 

gronden veelvuldig citeren. 
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