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Onderwerp: Handreiking colleges voor promoties bij verlenen van ius promovendi aan UHD's

Geacht college voor promoties,
Hierbij bled ik u de VSNU-handreiking aan die u kunt gebruikten bij het verlenen van het ius
promovendi aan UHD's. Deze handreiking is opgesteld omdat de rectoren van de Nederlandse
universiteiten graag gezamenlijk invulling wensen te geven aan de verruiming van het promotierecht.
De Eerste Kamer heeft op 6 juni het wetsvoorstel Bevordering internationalisering hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek' aangenomen. Daarmee heeft de senaat ingestemd met de verruiming
van het promotierecht. De nieuwe wet zal op 1 september 2017 ingaan.
Voor de Eerste Kamer bleek het heel belangrijk dat het Rectoren College en de VSNU een handreiking
opgesteld hadden voor de colleges voor promoties. Dit gaf de senaat na een levendig debate
voldoende comfort om in te stemmen met het wetsvoorstel Bevordering internationalisering hoger
onderwijs. De minister heeft toegezegd een en ander te evalueren. Over twee jaar zal zij het gesprek
aangaan met de VSNU en na vijf jaar volgt een evaluatie.
Zoals gezegd willen wij als vereniging van universiteiten gezamenlijk invulling geven aan de
verruiming van het promotierecht. Daarom breng ik met deze brief de handreiking die de VSNU heeft
opgesteld - waarschijnlijk nogmaals - onder uw aandacht. Ik begrijp dat u als college voor promoties
rekening houdt met de eigen couleur locale als u het ius promovendi verleent. Toch wil ik
benadrukken dat het in het belang is van alle Nederlandse universiteiten dat we eensgezind
optrekken. En een rich ing kiezen als de nieuwe wet in werking treedt.
Hoogachtend

r. K.L.L.M. Dittrich,
Voorzitter
1 https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20170717/publicatie_wet_2/document3/f=/vkfyb4i7plzl.pdf
2 https://www.eerstekamer.nl/verslagdee1/20170606/internationalisering_hoger
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HANDREIKING
colleges voor promoties bij het verlenen van het ius promovendi aan UHD's
Zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de VSNU op 19 februari 2016
Toevoeging over het raadplegen van de hoogleraar in het betreffende vakgebied en notie dat
promotor zelf gepromoveerd moet zijn (amendement Tweede Kamer) door het Rectoren
College op 17 mei 2017
Toekomstige praktijk:
Decanen kunnen namens hun faculteit gepromoveerde Universitair Hoofddocenten (waarvan
zij vinden dat zij als promotor op kunnen treden) voordragen aan het college voor promoties
voorafgaand aan of bij het begin van het eerste promotietraject waarin zij als promotor op
zullen treden. Aan het begin van het promotietraject moet duidelijk zijn wie de promotor(en)
is/zijn. Voordat de decaan deze voordracht doet, zorgt hij/zij dat de hoogleraar in het
betreffende vakgebied is geraadpleegd. De decaan rapporteert over de reactie van de
betreffende hoogleraar aan het college voor promoties.
De uitbreiding van de bestaande bevoegdheid een promotor aan te wijzen impliceert dat het
college voor promoties zich in voorkomende gevallen vergewist van de wetenschappelijke
status van degene die tot promotor wordt benoemd ("voldoende bekwaamheid"). Decanen
zullen hun voordracht daarom moeten onderbouwen. In het geval van een tenure tracker
kan dit bijvoorbeeld door middel van loopbaanafspraken binnen de tenure track en/of de
beoordeling van de Universitair Hoofddocent met betrekking tot het begeleiden van
promovendi. In andere gevallen kan het college voor promoties de betreffende kandidaatpromotor verzoeken om een 'Memoire' op te stellen waarin de kandidaat haar of zijn
academisch traject presenteert, inclusief publicaties (of andere wetenschappelijke output),
onderzoeksprogramma's en promovendi die (mede) door de kandidaat zijn begeleid.
In alle gevallen besluit het college voor promoties de kandidaat wel of niet het ius
promovendi te verlenen en hem/haar (tevens) aan te wijzen als promotor. Dit zal afhankelijk
zijn van het oordeel van het college voor promoties of de kandidaat promotor voldoende
bekwaam is.
Wat is in de wet vastgelegd over het verlenen van het ius promovendi?
"Voor elke promotie wijst het college voor promoties een promotor aan. Als promotor kunnen
worden aangewezen een hoogleraar of, voor zover aan diegene de graad Doctor of Doctor of
Philosophy is verleend, een ander personeelslid van een universiteit, een
levensbeschouwelijke universiteit of de Open Universiteit dat naar het oordeel van het
college voor promoties over voldoende bekwaamheid beschikt om als promotor op te
treden."
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Dit betekent dus dat het college voor promoties, naast hoogleraren, alleen promotoren aan
kan wijzen die zelf gepromoveerd zijn.
Hoe definieren de universiteiten "voldoende bekwaamheid"?
De Nederlandse universiteiten vinden dat alleen Universitair Hoofddocenten (UHD's) naast
hoogleraren als promotor op kunnen treden.
Voor de UHD's die in aanmerking willen komen om als promotor op te treden is volgens het
oordeel van het college voor promoties voldoende aangetoond dat zij zowel een 1) qoede
onderzoeker als een 2) qoede beqeleider zijn.
1.

Goede onderzoeker. Het college voor promoties kan de volgende criteria meewegen:

i. Principal investigator)/coordinator van een belangrijke grant/project (zoals ERC Consolidator
Grant of ERC Advanced Grant of Vici) 2.
ii. Beoogd promotor zit in een bevorderingstraject tot hoogleraar of tenure track of voldoet aan
de hiervoor geldende (discipline specifieke) criteria.
2.

Goede begeleider. Het college voor promoties kan de volgende criteria meewegen:

i. Beoogd promotor is een aantal keer succesvol copromotor c.q. dagelijks begeleider geweest.
Het aantal kan wisselen per discipline, faculteit en universiteit. Mogelijke criteria om
succesvol te bepalen:
1. Promoties zijn binnen bepaald tijdsbestek afgerond (bijvoorbeeld 4+2 jaar) of korter dan
gemiddeld bij betreffende faculteit
2. Uit R&O-gesprekken blijkt dat de begeleiding goed was waarbij promotoren de
begeleiding als copromotor als goed beoordelen3,
Bovendien kan het college voor promoties besluiten om een Universitair Hoofddocent die
aan een buitenlandse universiteit al als promotor is opgetreden het ius promovendi te
verlenen en hem/haar (tevens) aanwijzen als promotor.
Voor welke periode verleent het college voor promoties het ius promovendi?
Het college voor promoties verleent het ius promovendi in principe voor onbepaalde tijd aan
de UHD. Het blijft natuurlijk zo dat het college voor promoties voor elke promotie een
promotor aanwijst. De uitbreiding van de kring van personen die als promotor kunnen
optreden, is gebaseerd op het vertrouwen dat het college voor promoties bij uitstek
deskundig is om te bepalen wie het meest geschikt is om een promotie te begeleiden. In de
praktijk kan het dus voorkomen dat het college voor promoties het ius promovendi aan een
UHD verleent, maar dat de UHD maar een enkele keer daadwerkelijk aangewezen wordt als
promotor.
Bij ERC-grants: The Principal Investigator (PI) is the lead scientist or engineer for a particularly well-defined
science (or other research) project, such as a laboratory study or clinical trial. The Principal Investigator is an
individual who assembles a team to carry out an ERC-funded project under his/her scientific guidance.
2 Binnen de Vernieuwingsimpuls is de Vici voor senior onderzoekers die hebben aangetoond een eigen
onderzoekslijn te kunnen ontwikkelen.
3 Er kan ook gedacht worden aan het toetsen van de bekwaamheid om de promovendus te helpen zich te
ontwikkelen tot zelfstandig onderzoeker met een bekwaamheidstoets.
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