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Geacht College, 
 
De Universiteitsraad heeft in zijn vergaderingen van 17 en 24 augustus 2020 de 
voorgenomen herziening van de richtlijn promotietrajecten besproken.  
 
De Raad heeft met u gesproken over zijn wens richtlijn 8a aangaande het voeren van een 
monitoringsgesprek met een onafhankelijk staflid ook te laten gelden voor 
buitenpromovendi. Buitenpromovendi werken op grotere afstand van de universiteit en de 
vakgroep, en hebben daardoor meer kans op isolatie. De Raad is bezorgd dat zij daarom 
minder mogelijkheden hebben om over uitdagingen en moeilijkheden in de 
begeleidingsrelatie te spreken. Een monitoringsgesprek met een onafhankelijk staflid kan 
hier uitkomst voor bieden. Hij waardeert het dan ook zeer dat het College heeft toegezegd 
dit advies over te nemen en de voorgenomen herziening als zodanig aan te passen. 
 
Ten tweede heeft de Raad zijn zorgen kenbaar gemaakt over richtlijn 10, die voorschrijft dat 
promovendi 280 uur aan een cursusprogramma moeten besteden. De Raad heeft opnieuw 
aangegeven dat er onduidelijkheid bestaat onder promovendi en hun begeleiders over de 
vraag of het niet voldoen aan deze 280 uur de toegang tot de verdediging blokkeert. Hij wijst 
het College erop dat hier geen sprake van kan zijn, daar een dergelijke bepaling in het 
promotiereglement ontbreekt. Dit terwijl de Raad heeft begrepen dat de voorwaarden voor 
toegang tot de verdediging verschillend worden gehanteerd door de decanen. De Raad is blij 
dat het College zijn mening deelt dat helderheid van belang is in deze. Hij memoreert de 
toezegging van het College het promotiereglement en de promotierichtlijn op dit punt in 
overeenstemming te brengen. Hiervoor zal het College een voorstel tot aanpassing van het 
promotiereglement doen aan het College voor Promoties. De Raad verzoekt het College om 
1) aandacht te hebben voor de mogelijkheden tot ontheffing, 2) hem te informeren op welke 
wijze en wanneer een dergelijke aanpassing wordt doorgevoerd,  3) die niet met 
terugwerkende kracht te laten gelden en 4) hier vervolgens op heldere wijze over te 
communiceren naar promovendi en hun begeleiders. 
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Doorkiesnr. 3138 / 3125  
Onderwerp Herziening richtlijn promotietrajecten Contactpersoon De Roon /Zandvliet 
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Voor het overige is de Raad akkoord met de herziening van de richtlijn.  
 
Hoogachtend,  
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
C.J. de Roon 
Voorzitter 


