
 
Verslag promovendi-bijeenkomsten 2014-2015 
 
Omdat de laatste jaren zowel op het gebied van onderwijs als onderzoek het nodige is 
veranderd binnen onze faculteit, en deze veranderingen ook consequenties hebben voor de 
positie van promovendi, hebben Daalder en Smith het initiatief genomen om (per instituut) 
met de promovendi om de tafel te gaan zitten en van gedachten te wisselen over het 
promovendibeleid van onze faculteit. De gesprekken hebben eind 2014 – begin 2015 
plaatsgevonden. Daarbij zijn de volgende onderwerpen besproken: 
 

- De verhouding tussen onderzoek(stijd) en onderwijs 
- Proefschriftbegeleiding 
- Buitenlandverblijf 
- (Mogelijkheden tot) conferentiebezoek en presentatie van promotieonderzoek 
- Promovendibudget 
- Cursussen 
- Loopbaanbegeleiding 
- Wetenschappelijke integriteit 

 
Bevindingen 
De bijeenkomsten waren informeel en de opkomst wisselend per instituut, zodat de 
uitkomsten naar goed sociaal-wetenschappelijk maatstaven niet representatief genoemd 
kunnen worden. Toch menen wij dat op basis van de gesprekken de volgende conclusies 
kunnen worden getrokken: 
 

- De verhouding onderwijs/onderzoek, de proefschriftbegeleiding. mogelijkheden tot 
buitenlandverblijf en conferentiebezoek/presentatie promotieonderzoek worden in 
het algemeen positief beoordeeld; 

- Er bestaat behoefte aan een structureel aanbod van kwalitatieve 
onderzoeksmethoden (zoals interviewtechnieken); 

- Loopbaanbegeleiding (zoals om na afronding proefschrift binnen de wetenschap 
werkzaam te kunnen blijven, maar ook t.b.v. een carrière buiten de academie) wordt 
node gemist; 

- M.b.t. het promovendibudget: thans mogen uit het budget alleen reis-, verblijfs- en 
deelnamekosten worden betaald voor cursussen, conferenties, studiedagen en 
studiereizen, alsmede lidmaatschappen van wetenschappelijke verenigingen. 
Promovendi verzoeken om het promovendibudget (5.000 euro) voor een beperkt deel  
(1.000 euro) te mogen aanwenden voor de aanschaf van standaardwerken/literatuur 
t.b.v. promotieonderzoek. 

Voorstellen 
1. De regeling sinds 1 januari 2013van kracht, inzake promovendibudget in die zin aan 

te passen dat het budget tot een maximumbedrag van 1.000 euro voor de aanschaf 
van  wetenschappelijke literatuur mag worden aangewend. 



2. Aandacht voor loopbaanbeleid door dit tot terugkerend onderwerp van de Research 
Labs te maken; 

3. Opzetten en implementeren van een jaarlijkse cursus waarbij aspecten van 
datamanagement en het doen van kwalitatief empirisch onderzoek geïntegreerd 
behandeld worden. 

 
 


