
Welkom aan de Radboud Universiteit 
Wij zijn blij dat u voor een promotietraject aan deze universiteit hebt gekozen. 
 
Onderstaande geeft de visie van het College van Bestuur en het College van Decanen weer op de 
positie van aan de Radboud Universiteit aangestelde promovendi.  

 
Promovendi en onderzoeksinstituten aan de Radboud Universiteit  
 
De promovendus: een werknemer, geen student. 
 
Er is Europabreed discussie over de status van de promovendus: van een derde stage van de studie 
tot een (eerste) baan na de studie.  
 
De Radboud Universiteit kiest voor de promovendus als werknemer. Een werknemer in zijn (eerste) 
baan die, zoals in alle bedrijfstakken, nog veel moet leren. Daartoe wordt hij door zijn werkgever on-
dersteund (ondermeer via een cursusaanbod en financieel) maar het vraagt ook eigen inzet en ambi-
tie; een werknemer is eigenaar van zijn eigen carrière waarbij de werkgever faciliteert. 
 
Een promovendus is aangesteld om een proeve van bekwaamheid af te leggen tot het opzetten en 
uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. De ultieme toets daarvan ligt in de totstandkoming van 
een proefschrift. Een promovendus is derhalve geen student. 
 
Het onderwijs (de cursussen) voor promovendi wordt bekostigd vanuit het onderzoekscompartiment 
en maakt geen deel uit van de onderwijsbekostiging die de Radboud Universiteit ontvangt. Het zijn 
werkgeverslasten. 
 
Het onderwijs aan een promovendus staat ten dienste van zijn professionele ontwikkeling. Over de te 
volgen opleiding worden afspraken gemaakt in het opleiding- en begeleidingsplan (zie Begeleiding 
promovendi). Hierbij kan geput worden uit het gehele universitaire aanbod. 
 
Introductie promovendi 
 
Binnen iedere organisatie worden nieuwe medewerkers op enigerlei wijze geïntroduceerd. Bij aanstel-
ling van een promovendus wordt aan hem/haar meegedeeld  wie voor zijn/haar introductie verant-
woordelijk is. Voor alle nieuwe medewerkers bestaat de gelegenheid deel te nemen aan een algeme-
ne universitaire introductie. Deze is dus ook voor promovendi toegankelijk. Promovendi kunnen op de 
volgende plek nakijken wanneer de volgende introductiedag zal plaatsvinden: [weblink]. 
 
Gegeven de typische taak van een promovendus en de organisatie van het onderzoek binnen de RU, 
zijn de onderzoekinstituten de aangewezen entiteiten die voor een meer specifieke introductie in het 
instituut als promovendus zorg dragen. 
De instituutsintroductie wordt gecompleteerd met informatie over bestaande regelingen en faciliteiten 
op instituuts-, facultair en universitair niveau en met dit document. Bij voorkeur is de volledige set aan 
informatie makkelijk op één plaats te vinden.  
 
De universitaire afspraken zijn opgenomen in het besluit “promovendusstelsel”  
 
 
Begeleiding promovendi 
 

1. Het opleidings- en begeleidingsplan 
Voor iedere promovendus wordt een op de persoon en het onderzoekproject toegespitst opleidings- 
en begeleidingsplan opgesteld. In dit plan worden vastgelegd  
a) de opleiding van de promovendus, toegesneden op de specifieke taken van onderzoek en onder-
wijs, 
b) wie de begeleider(s) en de beoogd promotor zijn, 
c) de wijze en de omvang (in uren per maand) van de begeleiding en  
d) het aantal gesprekken tussen promotor en promovendus, indien de begeleider niet tevens de pro-
motor is, met een minimum van drie per jaar. 
 



2. Jaargesprek 
Het jaargesprek is een bilateraal gesprek tussen een medewerker en zijn leidinggevende dat zowel 
over taakvervulling, de begeleiding als de persoonlijke ontwikkeling van de promovendus gaat. Het 
opleidings-en begeleidingsplan wordt in ieder jaargesprek geëvalueerd en geactualiseerd. Deze ge-
sprekken zijn geen administratieve formaliteit. 
 

3. Relatie promotor – promovendus 
De relatie is bij uitstek die van meester-gezel. Een volstrekt een-op-een relatie is om verschillende 
redenen te kwetsbaar. Iedere promovendus moet naast een promotor een tweede, in het onderzoeks-
onderwerp zeer goed ingevoerd staflid, als begeleider hebben. De promotor en andere begeleiders 
hebben twee functies ten opzichte van de promovendus: (a) als academisch assessor en (b) als men-
tor/coach. De eerste functie is er vooral op gericht op feedback over de benodigde kwaliteit van een 
proefschrift, terwijl de tweede functie meer gericht is op de ontwikkeling van de promovendus zelf. 
Tenminste eenmaal per week heeft iedere promovendus contact met één van de begeleiders. Omwille 
van de kwaliteit van dit contact begeleidt een promotor niet meer promovendi dan hij naar zijn eigen 
inschatting degelijk kan begeleiden. 
 

4. Vertrouwenspersonen/mentoren 
Naast de directe begeleiders kennen alle faculteiten promovendi-vertrouwenspersonen. 
Om de kwaliteit van de begeleiding te bewaken, worden regelmatig door onafhankelijke derden uit de 
faculteit gesprekken gevoerd met promovendi.. 
 

5. Gedragscode 
De Radboud Universiteit onderschrijft de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit. 
Promotores en begeleiders van promovendi worden geacht hun promovendi in de geest daarvan op te 
leiden en te begeleiden. 
 
Onderzoekinstituten  
De onderzoeksinstituten zijn verantwoordelijk voor de opleiding en begeleiding van promovendi.  
Het onderzoekinstituut biedt tal van interactiemogelijkheden met collegae-onderzoekers in het insti-
tuut. 
Het onderzoekinstituut is verantwoordelijk voor een kwaliteitstoets van het onderzoekvoorstel vooraf-
gaand aan een promotietraject.  
Het onderzoekinstituut biedt, deels specifiek op het vakgebied gerichte, cursussen aan (zoals data 
management, scientific integrity, technieken, methoden & technieken). 
 
Het onderzoekinstituut heeft een systeem ingericht om de voortgang van promotietrajecten te volgen. 
Minimaal één maal per jaar heeft de promovendus een gesprek met zijn begeleider/s over de voort-
gang van hun promotietraject. Daarnaast heeft de promovendus voor het aflopen van de eerste ar-
beidsovereenkomst (vaak na 1,5 jaar) een gesprek waarbij een beslissing wordt genomen over de 
voortzetting van het promotietraject en de bijbehorende contractsverlenging.  
 
Promovendi van de Radboud Universiteit mogen internationale onderzoekservaring opdoen tijdens het 
promotietraject en worden hierin gefaciliteerd en gestimuleerd. Deze internationale onderzoekserva-
ring bestaat bij voorkeur uit een verblijf van enkele maanden in een buitenlandse universiteit of onder-
zoekorganisatie. 
 
Onderzoekinstituten kunnen bovenstaande activiteiten, waar zinvol, gezamenlijk organiseren. 
 
De promotie 
De promotie vindt plaats op basis van een voltooid proefschrift. Dit proefschrift moet goedgekeurd zijn 
door de promotor en van een positief oordeel voorzien zijn door een manuscriptcommissie.  
 
Bij de beoordeling van een proefschrift als proeve van bekwaamheid speelt het aantal gepubliceerde, 
geaccepteerde of ingestuurde artikelen geen leidende rol. 
 
Beoordeling van de kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek is onafhankelijk van de uitkomsten van 
het onderzoek.  
Voor de onafhankelijke beoordeling van een proefschrift door een manuscriptcommissie wordt een 
gemotiveerde verantwoording gegeven door de voorzitter van de manuscriptcommissie. Bij de beoor-



deling en verantwoording dient in ieder geval te worden ingegaan op het belang van het onderzoek-
onderwerp, de helderheid van de probleemstelling, de wijze van ordening, analyse en verwerking van 
de onderzoekdata alsmede de opslag ervan, gevolgde methodiek en de conclusies in relatie tot het 
internationaal wetenschappelijk discours. 
 
Gevolgde cursussen kunnen geen voorwaarde zijn voor een promotie. 
 
Goed wetenschappelijk onderzoek gedijt bij de gratie van het openbare, academische debat. Daarom 
dienen de onderzoeksdata na afronding van het proefschrift publiek toegankelijk te zijn. Hier geldt 
“openbaar tenzij”. 
 
Oriëntatie op post-promotie periode 
Met het oog op hun persoonlijke ontwikkeling kan een beperkte onderwijstaak voor een promovendus 
wenselijk zijn. Deze dient te worden bekostigd vanuit de onderwijsmiddelen. 
Promovendi kunnen de opgedane onderwijservaring gebruiken voor dossiervorming ten behoeve van 
het behalen van een basiskwalificatie onderwijs (BKO). In het opleidings- en begeleidingsplan worden 
afspraken vastgelegd over eventuele additionele activiteiten die nodig zijn voor het behalen van de 
BKO, inclusief de wijze van bekostiging daarvan. 
Dit is een van de manieren waarop promovendi hun eigen carrière onder hun hoede nemen. 
 
Begeleiders faciliteren voorbereiding en oriëntatie op een carrière binnen en buiten academia. Omdat 
een belangrijk deel van de gepromoveerden ook buiten academia een werkkring zal vinden, is oriënta-
tie en voorbereiding op een dergelijke carrière gewenst. Hiertoe behoort ook het door de werkgever 
aanbieden (en financieren) van cursussen die niet direct gericht zijn op de promotie als zodanig. De 
persoonlijke ontwikkeling van promovendi (binnen of buiten de academia) wordt ook nadrukkelijk be-
sproken tijdens het jaargesprek.  
 
Overig 
Omdat het promotietraject door de Radboud Universiteit niet als een formele opleiding wordt be-
schouwd, de promovendus is immers werknemer, is geen sprake van indaling van het promotietraject 
in een research master. Het spreekt voor zich dat de in een research master opgedane kennis en 
vaardigheden zeer relevant kunnen zijn voor een succesvol promotietraject. 
Eveneens is er geen sprake van eindtermen van de opleiding anders dan het voltooide proefschrift. 
 
Met promovendi wordt bij uitdiensttreding een exitgesprek gevoerd. 
 
Van dit document wordt tevens een Engelstalige versie gemaakt, die zal worden verstrekt aan promo-
vendi die de Nederlandse taal niet machtig zijn. 


