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Geacht College,

De Universiteitsraad heeft in zijnvergaderingen van 26 juni en 3 juli 2017 het Werþlan
Promovendizaken besproken. Graag memoreert de Raad nog de punten die hij ook in de

overlegvergadering van laatstgenoemde datum naar voren heeft gebracht.

Communicatie
De Raad is tevreden over de toezeggingvan het College inzake de communicatie van alle
plannen en acties naar de promovendi en promotores van onze Universiteit.

Monitorgesprek
Actie 3 van het werþlan omschrijft dat elke promovendus jaarlijks een monitorgesprek
voert met één of meerdere onafhankelijke stafleden (aanvullend op het ROG). De Raad heeft

met u van gedachten gewisseld over de defìnitie van de term 'onafhankelijk staflid'. De Raad

heeft begrip voor het feit dat de feitelijke inkleding hiervan instituutsafhankelijk is. Het
College was het wel met de Raad eens dat er oog moet zijn voor de beleving van sociale

veiligheid van promovendi. Het College heeft aangegeven om dit nader te bespreken met de

directeuren van de Graduate Schools.

Docentvaardigheden
De Raad vindt het van belang dat promovendi op een laagdrempelige manier hun
docentvaardigheden kunnen ontwikkelen zodat zij goed voorbereid voor de collegezaal

staan (zie ook actie 6). De Raad vindt het van belang dat het behalen van de BKO voor elke

Leidse werknemerpromovendus mogelijk moet zijn. De Raad is blij met de bereidheid van
het College om een inventarisatie te maken van de huidige mogelijkheden binnen faculteiten
voor promovendi om (deelcertificaten van) het BKO te behalen.
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De Raad is te spreken over het voornemen van het College om te bezien of alle Graduate

Schools thans beschikken over voldoende middelen om hun (toenemend aantal) taken goed

uit te blijven voeren en of de aanwijzing van een vertrouwenspersoon binnen elke Graduate

School kan worden versneld.

Promovendipsycholoog
De Raad is tevreden over de beoogde aanstelling van een promovendipsycholoog en is van

mening dat deze ookvoor buitenpromovendi beschikbaar dient te zijn. Op termijn moeten

er heldere beleidsafspraken worden gemaakt over deze groep promovendi.

Klankbordgroep
De aansturing van het Joint PhD Programme (PhD opleiding) is in handen van een

stuurgroep en een klankbordgroep. De Raad vindt het van belang dat promovendi
betrokken worden in de aansturing. Daarom pleit hij voor een actieve klankbordgroep
waarin meerdere promovendi zitting nemen, zowel een werknemer- als

contractpromovendus, en gelet op diversiteit ook een promovendus van niet-Nederlandse

nationaliteit.
De Raad is tevreden met de toezeggingen van het College ter zake.

Opleidings- en Begeleidingsplan
In de rapportage Aanbevelingen Promovendizaken wordt aanbevolen het Opleidings- en

Begeleidingsplan (OBP) jaarlijks bij te werken en te koppelen aan de ROG-cyclus voor
promovendi. Dit komt in de acties en omschrijving van Converis in het Werþlan
Promovendizaken niet terug. In de praktijk gebeurt dit naar het oordeel van de Raad nog
veel te weinig en bestaan er grote verschillen per instituut en afdeling. De Raad is te spreken

over het voornemen van het College om de faculteiten aan te spreken op het behandelen van

het OBP tijdens het ROG.

Onderzoek, overzicht en planning
De Raad ziet met belangstelling uit naar de reactie van het College op de resultaten van het
CWTS-onderzoek naar de mentale gezondheid van Leidse promovendi. U heeft aangegeven

na het zomerreces een reactie te formuleren en deze in augustus de Raad te doen toekomen.

Ook ziet de Raad uit naar een overzicht van de stand van zaken in september/oktober en de

planning voor de overige aanbevelingen die nu niet worden geadresseerd.

Hoogachtend,

namens de Universiteitsraad,

P.C. Krol
Voorzitter


