
Stellingen over Promoties en Promotietrajecten 

 

 

Workshop 1 Het promotietraject als 3e cyclus 

TUD-rector Karel Luyben en onderzoeker Gab van Winkel (WUR) 

 

Hoewel het (leren) doen van wetenschappelijk onderzoek de kern van het 

promotietraject vormt, is de promotie voor velen, zelfs de meesten, steeds vaker de start 

van een carrière buiten de wetenschap. Dat stelt eisen aan de breedte van de 

competenties die van gepromoveerden worden verwacht en dus ook aan de breedte van 

het traject dat tot de promotie leidt. Die eisen moeten in evenwicht zijn met de eisen die 

aan de diepgang en het niveau van de promotie worden gesteld. Voor het vinden van een 

juist evenwicht is het nodig het opleidingskarakter van de promotie sterker te 

benadrukken. Wat kan een startende promovendus verwachten van zijn opleiding, wat 

zal hij kunnen en weten aan het eind van het traject, en hoe wordt dat leerproces 

begeleid en getoetst tijdens en aan het eind van het traject? (Te) langdurige 

promotietrajecten vormen geen goede start van een carrière; hoe kan het traject 

geoptimaliseerd worden zonder dat het niveau van de promotie aan kwaliteit inboet? Als 

de promotie zoals o.a. de EUA dat ziet, een opleiding in en door middel van het 

verrichten van onderzoek is—als 3e cyclus na de bachelor- en de masteropleiding—dan 

dient het opleidingskarakter transparanter te worden gemaakt. Het opstellen van een 

uitgeschreven opleidings- en examenregeling (OER) kan dan dienstig zijn. Welke eisen 

aan het promotietraject moeten dan in zo’n promotiereglement-nieuwe-stijl worden 

opgenomen? 

De centrale vraag in deze workshop is of er veranderingen nodig zijn om het 

promotietraject zo goed mogelijk af te stemmen op de competenties en het 

toekomstperspectief van de promovendus. 

 

Stellingen: 

 

1. Het doel van elke promotie is een wetenschappelijk gevormd individu, niet een 

proefschrift. 

 

2. Elke promovendus is zowel student als onderzoeker. 

 

3. Een promotieonderzoek is een project met een helder doel en eindpunt. 

 

4. Iedere promovendus moet zich voorbereiden op een loopbaan buiten de 

wetenschap; promotor en universiteit moeten dat mogelijk maken en daarop 

toezien. 

 

5. Een promotietraject is maatwerk, het moet optimaal zijn afgestemd op de 

promovendus. Dat vraagt om een grote variëteit en differentiatie in het aanbod. 

 

6. Alle promovendi moeten een jaarlijks voortgangsadvies krijgen van hun 

promotoren, inclusief een go-no go advies na het eerste jaar. 

 

7. Te veel nadruk op de (verkorting van de) duur van het promotietraject schaadt de 

kwaliteit van de dissertatie. 

 



8. De promotie kent algemene eindtermen voor het proefschrift en voor het 

opleidings- en begeleidingsplan, naast eindtermen op maat. 

 

9. De graduate school is verantwoordelijk voor de toelating tot het promotietraject, 

het College voor Promoties voor de toelating tot de promotie. 

 

10. Buitenpromovendi zijn gewone promovendi, maar vallen nogal eens buiten de boot. 

 

 

Workshop 2 De internationale positie van de promoties in Nederland 

WUR rector Martin Kropff en RUG-rector Elmer Sterken 

 

De Nederlandse promoties staan internationaal in hoog aanzien vanwege de 

wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek dat tot de dissertatie leidt. Daarom is 

Nederland ook een aantrekkelijke plaats voor buitenlanders om een doctorsgraad te 

behalen. Nederlandse universiteiten trekken graag buitenlandse talenten aan voor 

promotieonderzoek, betaald zowel uit eigen onderzoeksmiddelen als met buitenlandse 

beurzen. Ook nemen de joint doctorates toe, waarbij promovendi onderzoek aan twee of 

meer samenwerkende universiteiten doen en van beide een bul ontvangen. De toename 

in internationale mobiliteit heeft een positieve invloed op de kwaliteit en de reputatie van 

het onderzoek en van de onderzoekers, maar stelt tegelijk hoge eisen aan de flexibiliteit  

en de transparantie van de promotietrajecten en aan de promovendi en promotoren zelf. 

De vraag is of de bestaande mogelijkheden en regels voldoende zijn afgestemd op 

internationale promotietrajecten. In de workshop wordt ook aandacht besteed aan de 

financiële, fiscale, arbeidsrechtelijke en culturele aspecten van de positie van de 

internationale promovendi. Welke eisen stellen de veranderde instroom aan de inrichting 

van de promotietrajecten in Nederland? 

De centrale vraag in deze workshop is hoe de Nederlandse universiteiten zich 

internationaal zullen profileren met hun ‘derde cyclus’. 

 

Stellingen: 

 

11. Nederland moet zich zo aantrekkelijk mogelijk maken voor promotiestudenten uit 

de hele wereld. 

 

12. De normen voor een dissertatie aan een Nederlandse universiteit wijken teveel af 

van wat internationaal gebruikelijk is. 

 

13. Bij het verlenen van een joint doctorate mogen ook de normen en gebruiken van de 

buitenlandse universiteit worden gehanteerd. 

 

14. Wanneer meer dan 75% van het onderzoek aan een buitenlandse universiteit 

plaatsvindt, is een enkelvoudig—buitenlands—doctoraat op zijn plaats. 

 

15. Er is behoefte aan internationaal herkenbare en erkende kwaliteitsborging van de 

derde cyclus. 

 

 



Workshop 3 De kwaliteitsborging van de promoties en de promotietrajecten 

VU rector Frank van der Duyn Schouten en ECOS-voorzitter Peter Nijkamp (KNAW) 

 

Sinds ‘Hora Est!’ organiseren de universiteiten het opleidingsdeel van de 

promotietrajecten in de al langer bestaande  onderzoeksscholen en/of in de nieuwe 

graduate schools, vaak in samenhang met de onderzoeksmasteropleidingen. Waar 

vroeger een deel van de promovendi hun promotie-opleiding in het kader van een ECOS-

erkende onderzoeksschool volgde bleef voor anderen de meester-gezel relatie met de 

promotor in een onderzoeksgroep het dominante kader. Daardoor is nu in 

begeleidingsstijl en organisatorisch opzicht een veelkleurig landschap ontstaan. Ten 

aanzien van de kwaliteitsborging van de dissertaties zijn de voorschriften van de 

promotiereglementen duidelijk en adequaat: promotor(en), promotie¬commissie, 

leescommissie en College voor Promoties vormen een waarborg voor de kwaliteit. 

Daarnaast is de kwaliteit van de onderzoeksgroep waarin het promotieonderzoek wordt 

uitgevoerd transparant gemaakt door de zesjaarlijkse SEP reviews door internationale 

peers. Echter, hoe de kwaliteit van het gehele promotietraject wordt geborgd is minder 

duidelijk vastgelegd. Dienen er bijvoorbeeld eisen geformuleerd te worden voor 

promotoren en het ius promovendi? Of dient er zelfs in navolging van de 1e en 2e cyclus 

een vorm van accreditatie te worden gezocht voor de promotieopleidingen? Ervaringen 

van de NVAO en de KNAW (ECOS en onderzoeksmasters) dragen bij aan de discussie 

hierover. In 2013 wordt een nieuw SEP geschreven voor de periode 2015 – 2021; daarin 

zou de kwaliteitsborging van de promotietrajecten als geheel kunnen worden 

opgenomen.  

De centrale vraag in deze workshop is wat beoordeeld en extern geborgd moet worden 

en wie dat vervolgens gaat doen. 

 

Stellingen: 

 

16. De kwaliteit van de proefschriften wordt voldoende geborgd, maar de 

kwaliteitsborging van de promotietrajecten is onvoldoende. 

 

17. De ervaringen met de accreditatie van de onderzoeksmasters kunnen met een 

enkele aanpassing ook worden toegepast op de promotietrajecten. 

 

18. De ECOS kan worden omgevormd tot een nationaal accreditatieorgaan voor alle 

promotieopleidingen. 

 

19. Het Standaard Evaluatie Protocol voor onderzoekvisitaties is een geschikt middel 

om de kwaliteit van promotietrajecten te evalueren. 

 

20. In de relatie tussen promovendus en promotor gaat er te veel mis. Daarom moet 

elke promovendus tenminste twee (co-)promotoren hebben. 

 

21. Aan promotoren die (herhaaldelijk) laten zien niet veel werk van de begeleiding van 

promovendi te maken, moet het ius promovendi worden ontzegd. 

 

22. Het College voor Promoties geeft naast de doctorsbul een diplomasupplement af, 

waaruit het gevolgde opleidings- en begeleidingstraject blijkt. 

 



23. Het College voor Promoties is niet alleen verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging 

van de dissertatie, maar ook voor het traject dat daartoe leidt en de verworven 

competenties. 

 


