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Promoveren: 
wat is onveranderd? 

 Kern: het (leren) doen van origineel 
wetenschappelijk onderzoek 

 
 

Sinds Wilhelm von Humboldt, 
ook in Angelsaksische model, 
ook in Salzburg Principles 2005 



Promoveren: 
wat is onveranderd? 

 Kern: het (leren) doen van origineel 
wetenschappelijk onderzoek 
 

 Doel: opleiden tot kennisintensieve beroepen 
binnen en buiten de wetenschap 

 
Dit is in de praktijk altijd zo 
geweest, maar niet altijd erkend 



Promoveren: 
meerwaarde op de arbeidsmarkt 
 Gepromoveerden in hogere functies 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: CBS, 2011 
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Promoveren: 
wat is onveranderd? 

 Kern: het (leren) doen van origineel 
wetenschappelijk onderzoek 
 

 Doel: opleiden tot kennisintensieve beroepen 
binnen en buiten de wetenschap 
 

 Eindpunt: een door onafhankelijke vakgenoten 
goedgekeurd proefschrift 

 
Maar te veel aandacht voor het ‘boekje’ 
in plaats van de persoon? 



Promoveren: 
eindtermen 

 Oorspronkelijke bijdrage aan de wetenschap 
 

 Zelfstandig onderzoeker 
 

 Substantiële kennis van het vakgebied 
 

 Vermogen omvangrijk onderzoekproject te 
ontwerpen en te implementeren 
 

 Kennis adequaat overdragen 
 

 Maatschappelijke verantwoordelijkheid voor 
uitvoeren en toepassen van eigen onderzoek 
 

Bron: ‘Hora est!’ VSNU 2004 



Promoveren: 
wat is veranderd? 

 Meer promovendi 
Aantal promoties in Nederland bijna verviervoudigd in 25 jaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: VSNU 



Promoveren: 
wat is veranderd? 

 Meer diversiteit 
M/V nu 50/50, internationale PhD’s, diversiteit in financiering 



Druk op supervisie en 
kwaliteitsborging 

 Aantal hoogleraren is niet verviervoudigd, dus 
supervisie in teams 

Maar dit gebeurde niet overal 
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kennis, vaardigheden en attitude 

Vraagt meer transparantie in supervisie 
 

   



Druk op supervisie en 
kwaliteitsborging 

 Aantal hoogleraren is niet verviervoudigd, dus 
supervisie in teams 

Maar dit gebeurde niet overal 
 

 Meer diversiteit in culturele achtergrond, 
kennis, vaardigheden en attitude 

Vraagt meer transparantie in supervisie 
 

 Arbeidsmarkt vraagt T-shaped skills: 
wetenschappelijke kennis in diepte en breedte 
én professional skills 

Supervisor kan dat niet alleen bieden  



Promoveren: 
opleidingskarakter versterkt 

 
 

Onderwijs    Onderzoek 
 
 
Bachelor     Master    PhD    Postdoc   Tenure track 
 
 
 
ruimte voor creativiteit en zelfstandigheid  



Promoveren: 
geprofessionaliseerd 

 AIO-stelsel - 1986 
 Onderzoekscholen - 1991 
 Erkenning onderzoekscholen via ECOS - 1991 
 Onderzoekvisitaties - 1993 
 BaMa-stelsel - 2002 
 Lokale graduate schools - 2004 

 
 

 Position paper ‘Hora est!’ VSNU 2004 



Wat vindt de Inspectie OCW van 
het promoveren in Nederland? 
 De borging van de onafhankelijkheid van de promotiecommissies 

[...] vormt in het algemeen geen probleem; het niveau van de 
Nederlandse promoties wordt, ook internationaal, hoog 
gewaardeerd. 
 

 De Graduate Schools zijn in hun zorg voor een kwalitatief goede 
begeleiding, vooral gericht op de werknemer-promovendi. [Ze] 
zouden nog beter moeten inspelen op een toenemende 
heterogeniteit aan promovendi en ook voor andere categorieën 
promovendi [...] dé voorziening moeten worden. 
 

 KNAW, NWO en VSNU nemen momenteel zelf al voldoende 
initiatieven om de kwaliteit van promotietrajecten en promoties in 
het stelsel te borgen. 
 

Bron: ‘Verkenning naar de kwaliteitsborging van promotietrajecten en promoties’ 
Inspectie OCW, oktober 2012 



Negen jaar na ‘Hora est!’: 
wat is er bereikt? 

Opleiding en begeleiding 
 Opleidings- en begeleidingsplan 
 Go – no go advies 
 Registratie en dataverzameling 
Doorgevoerd voor AIO’s, niet overal voor andere promovendi 

 
Kwaliteitsborging en verantwoordelijkheid 
 Nog steeds diverse, complexe structuur 
 Maar: universiteit eindverantwoordelijk 
Nu aandacht terug naar promovendus en supervisors 



Negen jaar na ‘Hora est!’: 
wat is nodig voor de toekomst? 

 Hoe houden we promoveren aantrekkelijk 
voor toekomstige generaties promovendi? 

 

 Ook voor hen die niet doorgaan in de wetenschap 
 Ook voor buitenpromovendi 
 Ook voor internationale promovendi 
 Ook voor toekomstige werkgevers van 

gepromoveerden 
 Ook bij joint degrees samen met buitenlandse 

instellingen 
 

 Position paper VSNU 2013 



Workshops 

 Het promotietraject als derde cyclus 
 Hoe afstemmen op de competenties en het 

toekomstperspectief van elke promovendus? 

 
 Internationale positie van NL promoties 

 Hoe kunnen Nederlandse universiteiten zich 
internationaal profileren met hun derde cyclus? 
 

 Kwaliteitsborging van promotietrajecten 
 Wat moet geborgd worden en wie moet dat gaan doen, 

mede gelet op de verscheidenheid van de instroom? 



Een vruchtbare discussie 
gewenst! 
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