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Geacht College, 
 
De Universiteitsraad heeft in zijn vergaderingen van 17 en 24 augustus 2020 gesproken over 
de memo ‘Vertraging onderzoek door Corona, verlenging contracten’. De Raad heeft 
verheugd kennisgenomen van de voorziening die thans getroffen is voor promovendi en 
postdocs om de gevolgen van de coronacrisis te mitigeren, doch heeft hij nog enkele punten 
waar hij het College graag op wijst. 
 
Ten eerste vraagt de Raad aandacht voor de mogelijke ongelijkheid tussen faculteiten in de 
interpretatie van de voorwaarden voor toekenning van extra contractmaanden. De 
verantwoordelijkheid voor het aandragen van schrijnende gevallen ligt bij de faculteiten zelf. 
Er is door de organisatie niet gecontroleerd of de regels op elke faculteit gelijkelijk zijn 
toegepast; m.a.w. de beoordeling wat schrijnende gevallen zijn, kan van faculteit tot faculteit 
verschillen. De Raad is gerustgesteld door het College dat de decanen hier onderling goed op 
hebben gelet, maar wil nogmaals benadrukken dat hij het belangrijk vindt dat de regels op 
alle faculteiten in grote mate op eenzelfde wijze worden gehanteerd. 
 
Ten tweede heeft de Raad begrepen dat sommige instituten of faculteiten er zelf voor kiezen 
uit eigen middelen (beurs)promovendi extra ondersteuning te geven (in tijd en/of 
middelen). Hoewel dit allermeest positief en lovenswaardig nieuws is, zal ook dit verschillen 
per faculteit of instituut, wat betekent dat er nog altijd (beurs)promovendi zijn zonder 
voorziening terwijl zij die hard nodig kunnen hebben. Beurspromovendi die in nood zijn 
gekomen door corona dienen primair de financierende organisatie of instelling te verzoeken 
om een mitigerende voorziening. De Raad ziet daarom graag dat de universiteit zorg draagt 
voor de ondersteuning van beurspromovendi bij het aanvragen van verlenging bij de 
organisatie of instelling die hun beurs bekostigt. Indien zulke aanvragen niet worden 
gehonoreerd en ook onder deze groep schrijnende gevallen ontstaan, wil de Raad dat de 
universiteit hen te hulp schiet. Het verheugt hem te horen dat het college hierover in gesprek 
blijft met de decanen decanen, waarbij gekeken wordt of er beurspromovendi zijn die hulp 
behoeven van de faculteit.   
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Ook brengt de Raad graag naar aanleiding van de memo de positie van buitenpromovendi 
onder de aandacht. De reeds zwakke verbondenheid tussen buitenpromovendus en instituut 
wordt door de coronacrisis nog kwetsbaarder. Ook hun onderzoeksprojecten kunnen 
negatief geraakt zijn door de coronacrisis. Ondanks een ontbrekende arbeidsovereenkomst, 
dienen zij de juiste ondersteuning te krijgen. Het stemt de Raad tevreden dat het College 
heeft aangegeven dat er aandacht zal zijn voor de schrijnende gevallen binnen deze groep. 
 
Ten slotte stemt het de Raad tevreden dat het College bereid is om met hem in gesprek te 
blijven over dit onderwerp, ook in het nieuwe collegejaar. Het is ook in de komende tijd van 
belang aandacht te hebben voor de gevallen die buiten de onderhavige aanpak vallen 
(beurspromovendi, obp), die zijn afgewezen, of die een contract hebben dat afloopt na 21 
april, en die tevens te maken hebben met negatieve gevolgen vanwege de coronacrisis.  
 
 
Hoogachtend,  
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
C.J. de Roon 
Voorzitter 


