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Geacht College,

Dc Universiteitsraad heeft in zijnvergaderingen van26 maart en 9 april 2018 de notitie van
de Fractie PhDoc over de versterking van de PhD-community binnen de Universiteit
besproken en vraagt het College om aandacht voor het volgende.

Het plan van PhDoc om promovendiraden binnen faculteiten op te richten heeft ten doel
het bevorderen van l) community-building onder alle promovendi en 2) open
communicatiekanalen tussen bestuurders, Graduate Schools en de promovendi. Van belang
is hier te vermelden dat dit niet alleen bijdraagt aan een succesvol promotietraject, maar ook
dat promovendi aangeven dat zij problemen en uitdagingen bij voorkeur met collegapromovendi bespreken.
De Raad wil benadrukken dat het niet het plan is om aan decentrale eenheden op te leggen
hoe dergelijke promovendiraden precies moeten worden geïmplementeerd en ingericht. Wel
vraagt hij het College de decentrale organisatie te stimuleren om na te denken over PhD

community-building en overlegstructuren met bestuurders van instituten, Graduate Schools
en van faculteiten. Enige formele erkenning voor het bestaan van dergelijke raden vindt de
Raad van belang om continuïteit van de promovendiraden te waarborgen.
De Raad erkent dat er verschillen bestaan tussen faculteiten en dat de invulling van een
dergelijke promovendiraad daarom kan verschillen, bijvoorbeeld op facultair niveau versus

instituutsniveau.
De Raad wijst er graag op dat veel andere Nederlandse universiteiten werken met
promovendiraden in faculteiten dan wel instituten, die dicht tegen Graduate Schools aan
functioneren en waar mogelijke best practices te vinden zijn.
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De Raad is tevreden met de intentie van het College om dit plan met de decanen te
bespreken, waar promovendiraden nog niet (optimaal) georganiseerd zijn.
Hoogachtend,
namens de Universiteitsraad,

P.C.

Voorzitter

