
Samenvatting promovendi enquête 2010-2012  
 
Inleiding 
 
Afgelopen periode is de promovendi enquête periode 2010-2012 gehouden. De enquête is 
gestuurd naar in totaal 94 personen: 
- naar alle promovendi (4- en 6-jarige aanstellingen) aangesteld tussen 2005 en 2011; 
- naar alle gepromoveerden (4- en 6-jarige aanstellingen) in 2011 en 2012.  
 
In totaal hebben 30 promovendi gereageerd. 
 
De vragen hadden o.a. betrekking op aanstelling(svorm),begeleiding, opleiding, secundaire 
arbeidsvoorwaarden, loopbaanbegeleiding en (administratieve) ondersteuning. 
 
Uit de enquête komt naar voren dat promovendi over het algemeen (gematigd) tevreden 
zijn over bovenstaande onderwerpen. Uiteraard zijn de meeste zaken voor verbetering 
vatbaar, terwijl incidenteel sprake is van een negatieve beoordeling op één of enkele 
punten. 
 
De meest opvallende resultaten zijn de volgende: 
 

1 Verhouding onderwijs/onderzoek 
De aanstellingsduur van 4 resp. 6 jaar: merendeel positief, bij PhD’s positiever dan 
bij AIO’s. 2 jaar geleden was dit ook het geval. 

 
Ongeveer 1/3 van de promovendi geeft aan dat de tijd die besteed moeten worden 
aan onderwijs in de praktijk bijna altijd hoger uitpakt (o.a. door mondelingen, 
hertentamens en onderwijsherzieningen). Als nadeel wordt vooral gezien de 
versnippering van tijd. Op een kleine afdeling is onderwijsvrije periode lastiger te 
realiseren. Opvallend is voorts dat, op basis van de survey, de onderwijstaken van 
de 4-jarige aanstellingen (met 10% onderwijslast) slechts weinig lager zijn dan die 
van de 6-jarige aanstellingen (30% onderwijslast). 
 

2 Begeleiding 
 
Bewaken onderzoekstijd: van de 30 promovendi vinden 19 promovendi dat dit 
voldoende door promotor wordt bewaakt. 5 promovendi vinden dat het beter zou 
kunnen. 6 promovendi zijn er niet echt over te spreken. 
In vergelijking met twee jaar geleden, is dit een positiever geluid. 
 

3 Afstemming tussen promotor/begeleider: overwegend positief 
 

4 Onderwijs 
De meerderheid van de promovendi geeft onderwijs in alle jaren van de aanstelling.  
- Onderwijstaken: overwegend positief  
- Begeleiding bij onderwijstaken: redelijk positief (18), neutraal (8), negatief (3) 
- Koppeling onderwijs/onderzoek; overwegend positief  

 
5 Opleidingscurriculum 

De verplicht curriculaire vakken wordt als volgt beoordeeld: 
- Wetenschapsfilosofie (verplicht): goed tot heel goed. 



- Research Methods (verplicht tot 2009): overwegend goed.  
- Empirical Research Methods (verplicht): gemiddeld tot goed.  
- ICLON werkgroepen en Juridisch Engels: heel goed.  
- Rechtsvergelijking (facultatief): overwegend goed. 
- Writing Clinics (facultatief): goed tot heel goed.  
 

Van de overige universitaire cursussen is de respons te laag om een algemene 
conclusie te trekken. Promovendi blijken nog steeds een meer flexibel 
opleidingsaanbod te verlangen.  

 
6 Betrokkenheid Onderzoeksprogramma 

De betrokkenheid bij het onderzoeksprogramma is iets groter dan de vorige jaren 
 


