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In 2004 publiceerden de universiteiten het rapport ‘ Hora Est!’ waarin zij het promotiestelsel in 

Nederland analyseerden. Het doel was, en is, de kwaliteit en kwantiteit van de promoties in 

Nederland te verbeteren. Inmiddels negen jaar later zijn de aantallen promoties toegenomen en is de 

kwaliteit van de dissertaties onveranderd hoog.  

De promotie als opleidingstraject werd toen op de voorgrond gesteld en daaraan is in graduate 

schools, onderzoeksscholen en opleidings- en begeleidingsplannen  verder gewerkt. Oude  

problemen zijn echter niet weggenomen, waaronder de te grote uitval van promovendi en de te 

hoge leeftijd waarop wordt gepromoveerd. Andere ontwikkelingen vragen ook om aandacht: de 

sterk toegenomen internationale samenwerking in het (promotie-)onderzoek en de buitenlandse 

toestroom van promovendi met verschillende achtergronden en verwachtingen; de verbreding van 

de competenties die van gepromoveerden worden verwacht, óók voor een carrière buiten de 

wetenschap, en de ontwikkeling van tweejarige onderzoeksmasters en van graduate schools voor 

masters én promovendi.  

 

Op 15 mei zijn rectoren, promovendi, promotoren en experts welkom in Amsterdam bij gastheer de 

Vrije Universiteit om gezamenlijk verder na te denken over een toekomstbestendig promotiestelsel. 

WUR-rector Martin Kropff  leidt plenair de vragen in die vandaag centraal staan met als leidraad: 

“Hoe houden we de promoties aantrekkelijk voor toekomstige generaties promovendi?” 

In drie parallelle workshops worden  behandeld:  

 

1. het promotietraject als 3e cyclus van de academische opleidingen 

2. de internationale positionering van de promoties in Nederland 

3. de kwaliteitsborging van de promoties en de promotietrajecten. 

 

Deelnemers kunnen twee van de drie workshops bijwonen, omdat elke workshop twee keer wordt 

gehouden. In de workshop wordt de discussie ingeleid door een rector en een andere bestuurder of 

deskundige aan de hand van enkele stellingen. Promovendi en post-doc’s zullen worden gevraagd 

om als ervaringsdeskundige een eerste reactie te geven.  

Het doel van de conferentie en de workshops is om de verschillende visies op een toekomst-

bestendig promotiestelsel te inventariseren en als basis te gebruiken voor een position paper van de 

VSNU waarin de universiteiten hun beleid voor de komende jaren zullen presenteren. 

 

  



 

Programma Conferentie 

Datum: woensdag 15 mei 2013 

Locatie: Auditorium Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105 Amsterdam  

 

12.30 Ontvangst met een broodje 

13.00 Welkom door dagvoorzitter Karl Dittrich, voorzitter VSNU 

 

13.00 – 13.45 Inleiding ‘Heden en toekomst van promoveren’ door WUR-rector 

Martin Kropff 

 

14.00 – 15.00 

 

15.00 – 15.30 

 

1e Ronde van drie parallelle sessies 

 

Pauze 

15.30 – 16.30 2e Ronde van drie parallelle sessies 

  

16.30 – 17.00 Dagvoorzitter Dittrich en de zaal ondervragen rectoren over hun 

conclusies 

  

17.00 Afsluiting met een drankje en hapje 

 

 

Workshop 1 Het promotietraject als 3e cyclus (zaal: Agora 3) 

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? 

 

  



 

Workshop 2 De internationale positie van de promoties in Nederland (zaal: Agora 5) 

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? 

 

Workshop 3 De kwaliteitsborging van de promoties en de promotietrajecten (zaal: Agora 4) 

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 onderzoeksmaster opleidingen. 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), promotiecommissie, 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. Centrale vraag in deze workshop is wat beoordeeld en extern geborgd 

moet worden en wie dat vervolgens gaat doen. 

 

 

  



 

Literatuur: 

‘Hora Est!’, Vernieuwing in het Nederlandse Promotiestelsel, VSNU 2004 

http://bit.ly/10BEApw 

 

‘Quality Assurance in Doctoral Education – results of the ARDE project’, EUA publications 2013 

http://bit.ly/ZAwyOE 

 

De Salzburg principles 

http://bit.ly/1065DgA 

 

VSNU quickscan ‘Jong talent in de wetenschap’  

http://bit.ly/13lfbVu 

  

Feiten & cijfers over promoveren en promoties, VSNU 2013 

http://bit.ly/YpuWK6 

  

Samen Slimmer, Tripartiete Werkgroep Onderzoekersopleidingen 

http://bit.ly/10peImv 

 

CBS-onderzoek naar de arbeidsmarkt voor promovendi  

http://bit.ly/12fIs2h 
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