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Opleiding, promotie en werkzaamheden 
Cor van Dijkum studeerde in de jaren zeventig van de vorige eeuw naast Wis- en Natuurkunde 
Andragologie. Hij behaalde zijn doctoraal Andragologie aan het IWA in 1977. In 1988, - intussen werkzaam 
als wetenschappelijk medewerker bij de Utrechtse vakgroep Andragologie -, promoveerde hij op een studie 
naar een andragologische methodiek van onderzoek.  Na de opheffing van de vakgroep Andragologie werd 
hij docent/onderzoeker bij de vakgroep Gamma-informatika en daarna verboden aan de disciplinegroep 
Methodenleer en Statistiek van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteitvan Utrecht als 
senior onderzoeker.  
 
Hij is actief als auteur van vele boeken en tijdschriftartikelen op het gebied van methodologie, 
computersimulatie en kennistheorie. Daarnaast is hij onder andere voorzitter van de Nederlandse 
Organisatie van Sociaal Methodologisch Onderzoek (NOSMO), lid van de board van Research Committee 
voor Logic & Methodologic (RC33) en van Research Committee voor Sociocybernetics (RC51) van de 
International Sociological Association (ISA), Editor van het Engelstalige Internettijdschrift (ISJMMM 
(International Journal of Methods & Models of Complexity). Zijn huidige onderzoek spitst zich toe het 
gebruik van (computer)simulatie voor het beschrijven van ontwikkelings- en veranderingsprocessen.   
 
Een voorbeeld van een publicatie: 
 
Van Dijkum is één van de auteurs van het in het Engels gestelde Validation of Simulation Models (1999). 
Daarin ontwikkelen hij de spannende gedachte dat 'De werkelijkheid zo ingewikkeld is dat je met louter 
kwantitatieve methoden onvermijdelijk vastloopt'. Met het ogenschijnlijke optimistische meten is weten zal 
de echt consequent werkende onderzoeker weinig bereiken. Een kwantitatieve benadering alleen, hoe 
nuttig soms ook, schiet uiteindelijk tekort. Methodoloog dr. Cor van Dijkum geeft onmiddellijk toe dat deze 
zienswijze in zijn kraam te pas zou komen. Werkend in de capaciteitsgroep Methodenleer en Statistiek in 
Utrecht is hij één van de weinigen binnen de sociale wetenschappen die simulatiemodellen zoals het 
milieumodel van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu op hun toepasbaarheid onderzoekt.  
 
Daarvoor organiseerde Van Dijkum samen met andere methodologen onder wie ook een medewerker van 
het RIVM, een conferentie waar de stand van zaken in simulatieland onder de loep werd genomen. Daaruit 
blijkt dat onze kennis van simulatiemodellen nog beperkt is. Ondanks dat heeft de modelbouw snel ook 
buiten de exacte wetenschappen haar intrede gedaan. Meteorologen, economen, demografen en 
sociologen raken in de ban van de gedachte dat de gecompliceerde processen die zij bestuderen kunnen 
worden 'vertaald' in een stelsel wiskundige vergelijkingen. Maar omdat niet alle vergelijkingen oplosbaar 
zijn, beperkt men zich vooralsnog tot relatief simpele modellen waarin gevolgen min of meer rechtstreeks 
uit oorzaken kunnen worden afgeleid. Pas met de komst van de computer begint de opmars van meer 
gecompliceerde modellen die in de jaren zeventig voor het eerst op grote schaal worden ingezet voor de 
sombere voorspellingen van de Club van Rome over de toekomst van ons milieu. Behalve door zijn grote 
omvang (enkele honderden vergeljkingen) onderscheidt dit model zich vooral door het feit dat voor het eerst 
het verschijnsel 'feedback' in een simulatiemodel wordt geïntroduceerd, zegt Van Dijkum. "De lineaire 
modellen bleken niet te voldoen in situaties waarin de tijd een rol speelde. Dankzij de computer konden in 
de jaren zeventig voor het eerst meer gecompliceerde modellen worden gebruikt waarin wél met dit soort 
feedback rekening wordt gehouden."  
 
Het interessante van dynamische modellen is dus dat ze nieuwe kennis opleveren, of beter gezegd dat ze 
helpen om verschijnselen zichtbaar te maken die voordien niemand waren opgevallen, constateert Van 
Dijkum. "Je krijgt er een andere denkrichting door aangereikt. Natuurwetenschappers zijn er bijvoorbeeld tot 
dan toe onbegrepen turbulenties in vloeistoffen door gaan begrijpen." Zoals mag blijken uit het feit dat 
hijzelf ook regelmatig gebruik maakt van simulatiemodellen is Van Dijkum zeker geen tegenstander van de 
kwantitatieve aanpak.  



"Modellen kunnen je dichter in de buurt van de werkelijkheid brengen dan welke andere techniek ook. " 
Maar daar staat tegenover dat het voorspellen van de toekomst op basis van zulke modellen per definitie 
een hachelijke zaak is. En dat realiseren de gebruikers van modellen zich helaas nog te weinig, vindt de 
Utrechtse onderzoeker. Van Dijkum is, getuige zijn (uitputtende) lijst van (internationale) publicaties, een 
uitermate creatief en productief andragologisch onderzoeker.     (Bron Utrechts Universiteitsblad 1999).   
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