DE JONGE AKADEMIE PLEIT VOOR RUIMHARTIGE EN
UNIFORME IMPLEMENTATIE VAN IUS PROMOVENDI
door De Jonge Akademie

Volgens de VSNU-handreiking (pdf) wordt het ius promovendi voor onbepaalde tijd aan universitair
hoofddocenten (uhd’s) toegekend die aantoonbaar een goede onderzoeker en goede begeleider zijn. Aan het
begin van het promotietraject dient duidelijk te zijn wie de promotor(en) is/zijn.
De Jonge Akademie vindt deze handreiking te restrictief. Onafhankelijk van welke functie iemand heeft
(universitair docent: ud, uhd, hoogleraar) is De Jonge Akademie van mening dat de promotor diegene
hoort te zijn die de primaire begeleider is. Veel universiteiten vinden deze VSNU-handreiking ook te
restrictief en gaan hier flexibeler mee om. Hoewel De Jonge Akademie blij is dat veel universiteiten de
VSNU-handreiking ook te beperkend vinden, ziet ze tegelijk een grote verscheidenheid aan regelingen. In
de tabel hieronder staan de flexibelere universiteiten hoger dan die met een smallere invulling. De Jonge
Akademie pleit voor een uniforme richtlijn die het ius promovendi voor onbepaalde tijd mogelijk maakt
voor zowel uhd’s als ud’s, die daarnaast de mogelijkheid biedt om een copromotor als promotor aan te
wijzen gedurende het promotietraject en die er ten slotte voor zorgt dat de u(h)d’s het ius promovendi
behouden tot vijf jaar na hun (eervol) ontslag, zodat lopende projecten tot het einde toe kunnen worden
begeleid met hen als promotor.
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Instelling1

Mogelijk
voor ud

Ook na begin PhD
traject mogelijk

Extensie ius na pensioen
(voor niet-hoogleraar)

Condities onderzoek / begeleiding

Beperkte duur

Beperking functie

UvA

Ja

Ja

+5 jaar

Generiek ius voor alle uhd’s2

Nee

Nee

VU

Ja

Ja

Nee

Enkel motivatie decaan

Nee

Nee

TUD

Nee

Ja

Onduidelijk

Bewezen goede begeleider (specifieke
criteria); ius voor in principe iedereen die aan
de eisen voldoet (ter beoordeling decaan)

Nee

Nee

EUR3

Nee

Ja

Tot einde promotietraject

cf. VSNU, voordracht decaan

Nee

Nee

RU

Nee

Nee (uiterlijk tot aan
eerste drie maanden
van traject)

Nee

cf. VSNU, voordracht decaan

Nee

Nee

TUe

Nee

Nee4

Nee

Geen criteria, voordracht decaan

Nee

Nee

UU

Nee

Nee

+5 jaar

cf. VSNU, voordracht decaan, maar zeer
selectief

Nee

Nee

UM

Nee

Nee5

Tot einde promotietraject

cf. VSNU, voordracht decaan

CvD bepaalt,
per promotietraject

Nee

1 Met link naar reglement
2 Per promotie bepaald, uhd2’s kunnen alleen worden voorgedragen als ze ten minste twee promoties succesvol hebben begeleid. Faculteiten hebben de vrijheid om eigen eisen te stellen. Het AMC (nu onderdeel Amsterdam UMC) geeft geen ius
promovendi aan ud’s en hanteert striktere criteria.
3 Gewijzigde regeling nog niet online.
4 In werkelijkheid lijkt deze regel niet strikt aangehouden te worden.
6 Alle informatie over OU verkregen via e-mail.
5 Overgangsregeling voor uhd’s die al copromotor waren voor de ingang van de nieuwe wet.
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Instelling1

Mogelijk
voor ud

Ook na begin PhD
traject mogelijk

Extensie ius na pensioen
(voor niet-hoogleraar)

Condities onderzoek / begeleiding

Beperkte duur

Beperking functie

RUG6

Nee

Nee

Onduidelijk

cf. VSNU, voordracht decaan

5 jaar, met
mogelijkheid
tot verlenging

Nee

TiU

Nee

Nee

Onduidelijk

cf. VSNU, alleen incidenteel

Per promotie

Nee

UL

Nee

Nee

Nee7

cf. VSNU, voordracht decaan, in de regel ten
minste drie promovendi op zelf verkregen
financiering naar promotie begeleid

Nee

Nee

WUR

Nee

Ja, bij uitzondering

Nee

uhd1 in TT altijd, voordracht decaan voor
uhd1 niet in TT (als ze aan TT criteria
voldoen)

5 jaar

Alleen uhd1

UTwente

Nee

Ja

+ 5 jaar, maar geen
nieuwe promovendi bij
5 jaar voor pensioen

cf. VSNU, maar strikte eisen (≥ k€250
beurzen); Toekenning iedereen die aan eisen
voldoet (wel voordracht decaan)

5 jaar

Alleen uhd1

OU2,6

Nee

Nee

Geen beleid

In beginsel niet aan uhd’s, tenzij overtuigende
argumentatie

Per promotie

Ruim voldoende
ervaring, en geen
hoogleraar
beschikbaar

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald: De Jonge Akademie (2019). De Jonge Akademie pleit voor ruimhartige
en uniforme implementatie van ius promovendi. Amsterdam, De Jonge Akademie.

6 Het reglement is beschikbaar op een intranetpagina van de universiteit.
7 College van Promoties kan hierop een uitzondering maken.

