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Voorwoord 

In dit verslag presenteert de evaluatiecommissie haar rapportage op basis van het door het 

Onderzoekscentrum voor Staat en Recht (SteR) geschreven zelfevaluatierapport over de periode 

2016-2018 en de gesprekken die op 1 november 2019 zijn gevoerd met het SteR-bestuur, leden van 

het middenkader en promovendi.  

In 2016 vond de laatste officiële visitatie plaats, waarvan in maart 2017 rapport is uitgebracht. De nu 

uitgevoerde zelfevaluatie heeft tot doel een beeld te krijgen van het onderzoek van SteR in de jaren 

daarna. De opdracht van de commissie was om op basis van het ‘Zelfevaluatierapport periode 2016-

2018’ en de op 1 november gevoerde gesprekken een oordeel te formuleren. In het 

Zelfevaluatierapport is ook het beleid voor de jaren 2019-2021 beschreven. De commissie is niet 

verzocht om een inhoudelijk oordeel te vormen over de in die periode verschenen publicaties, noch 

over een selectie daaruit. Wel heeft de commissie kennis genomen van de haar ter inzage gegeven 

‘Publicatielijst Onderzoekscentrum voor Staat en Recht 2016-2018.’ 

De commissie dankt het bestuur van de faculteit en het SteR-bestuur, in het bijzonder prof. dr. Roel 

Schutgens, voor de hartelijke ontvangst en de in alle openheid verstrekte informatie.  

Bijzondere dank komt toe aan de onderzoekers en bestuursleden van SteR met wie de commissie op 

1 november 2019 inhoudelijk waardevolle gesprekken heeft mogen voeren in een goede sfeer, 

alsmede aan mr. drs. Wouter van der Spek, die de commissie op voortreffelijke wijze heeft 

ondersteund. 

De commissie bestond uit prof. dr. Elaine Mak, prof. dr. Steven Bartels en prof. dr. Ben Schueler. 
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Algemeen 

1.1 De commissie komt op basis van het zelfevaluatierapport, de gevoerde gesprekken en de 

verstrekte publicatielijst tot het oordeel dat het Onderzoekscentrum SteR in de beschouwde 

periode zeer goed functioneert. En de beleidsvoornemens voor de jaren 2019-2021 zetten deze 

goede lijn, die ook al door de visitatiecommissie in 2017 positief werd beoordeeld, voort.  

 

1.2 Het Onderzoekscentrum SteR biedt een vruchtbaar onderzoeksklimaat en een duidelijk 

inspirerende onderzoeksomgeving voor zowel beginnende als verder gevorderde 

wetenschappers. De gemaakte programmatische keuzes vormen de basis voor een vorm van 

rechtswetenschap waaraan sterke behoefte bestaat in de samenleving en die zowel op de korte 

als de lange termijn een waardevolle bijdrage zal leveren aan de rechtsontwikkeling. Dat is te 

danken aan de nadruk die wordt gelegd op  rechtsdogmatisch onderzoek (grondslagen en 

beginselen, conceptualisering en theorievorming) en op een bewust gekozen dialoog met de 

rechtspraktijk. In de geledingen van de samenleving waar het publiekrecht tot gelding komt 

heeft het Nijmeegse onderzoek een reputatie van duurzame traditie, weldoordachte kritiek en 

wetenschappelijk goede tot uitmuntende kwaliteit. Het zelfevaluatierapport, de gevoerde 

gesprekken en de publicatielijst laten zien dat de Nijmeegse onderzoekers zich van deze 

reputatie bewust zijn en er zelfbewust aan werken deze in ere te houden. Uit de gevoerde 

gesprekken heeft de commissie afgeleid dat de gemaakte programmatische keuzes door de 

onderzoekers en leidinggevenden worden gedeeld en dat zij erin slagen om bij de uitvoering 

ervan tot goed rechtswetenschappelijk onderzoek te komen. De commissie ziet dit beeld 

bevestigd in de Publicatielijst 2016-2018. 

 

1.3  De commissie concludeert dat het programma functioneert, zoals het in de gesprekken werd 

genoemd, als ‘een samenwerkingsplatform op vier poten’. De vier deelprogramma’s van het 

Grondslagenprogramma versterken elkaar en inspireren onderzoekers om samen tot goede 
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onderzoeksresultaten te komen. Hierbinnen hebben onderzoekers veel ruimte voor individuele 

keuzes en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. De commissie constateert dat de 

ontwikkeling van het Onderzoekscentrum SteR naar een samenwerkingsplatform (naar 

aanleiding van een van de aanbevelingen van de visitatiecommissie) goed gelukt is. 

 

1.4 De vergrote aandacht voor empirisch onderzoek, mede door de aanstelling in 2020 van een 

hoogleraar Empirical Legal Studies, is een interessante ontwikkeling. Daarmee wordt op 

constructieve wijze gevolg geven aan een van de aanbevelingen van de laatste visitatie. Daarbij 

merkt de commissie op dat de ambitie om hoogwaardig rechtsdogmatisch onderzoek te doen 

zich goed laat combineren met juridisch empirisch onderzoek. Dit kan een aanvullende en 

verdiepende rol spelen binnen een programma dat in hoofdzaak op de rechtsdogmatiek is 

gericht. Hierbij lijkt het interessant om ook onderzoekers die niet direct geneigd zijn tot 

empirisch onderzoek, het belang te laten ervaren dat dit kan hebben voor de bestudering van 

het recht in de samenleving. 

 

1.5 De commissie is positief over de versterkte positie van annotaties in het geheel van publicaties.  

De formule ‘De annotatie als bouwsteen’ is een heel goede manier om de annotatie, die voor het 

rechtsdogmatische profiel van wezenlijke betekenis is, een zinvolle plek te geven in het 

hedendaagse onderzoeksklimaat. 

 

1.6 Het voor de jaren 2019-2021 ingezette beleid pakt de kansen die het Sectorplan 

rechtsgeleerdheid biedt goed op (hoofdstuk 3 van het Zelfevaluatierapport). De 

onderzoeksgroepen Conflictoplossende instituties en Digitale geschiloplossing passen in het 

profiel van het programma en ook bij de versterkte aandacht voor empirisch onderzoek. Zij 

bieden ook uitstekende mogelijkheden voor interne en externe samenwerking. De Nijmeegse 

traditie van een sterke band met de rechtspraktijk en de ambitie deze in stand te houden passen 
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bij de keuze voor deze thema’s en bieden een goede voedingsbodem voor het te verrichten 

onderzoek. 

 

1.7 De keuze voor de thema’s van de vier deelprogramma’s (paragraaf 3.2 van het 

Zelfevaluatierapport) vloeit in belangrijke mate voort uit de gekozen missie en visie (paragraaf 

1.2 en 1.3) van het programma als geheel. De deelprogramma’s I (Dragende beginselen en 

fundamentele rechten), II (Wisselwerking tussen nationaal en internationaal recht) en III 

(Conflictoplossende instituties) vormen een kader waarbinnen de wetenschappelijke 

bestudering van het positieve recht, rechtsdogmatiek en de vertaling daarvan naar de 

rechtspraktijk kunnen worden voortgezet. Deelprogramma IV (Migratie en burgerschap) heeft 

een deelterrein van het publiekrecht als onderzoeksobject. Het grote belang van dit deelgebied 

en de kwalitatief hoogstaande onderzoeksprestaties van SteR daarbinnen, zijn volgens de 

commissie goede redenen om deze traditie in een eigen deelprogramma voort te zetten. 
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Promovendi 

2.1 De commissie concludeert dat promovendi voldoende ruimte krijgen voor het maken van eigen 

keuzes en verdere aanscherping van het onderwerp van hun proefschrift. Ze worden hierin niet 

door het programma bekneld. Wel worden zij in positieve zin gestimuleerd. 

 

2.2 Promovendi kennen hun eigen plek in het onderzoeksprogramma en hebben ook een goed besef 

van de nabije omgeving in dat programma. Het programma in bredere zin en de precieze inhoud 

van de andere deelprogramma’s lijken verder van hen af te staan. Dat is niet ongebruikelijk bij 

onderzoekers in deze fase van hun loopbaan en behoeft ook niet af te doen aan een goed 

onderzoeksklimaat, zolang de promovendi maar actief betrokken zijn bij het deelprogramma 

waar zij aan bijdragen. 

 

2.3 De commissie sprak met enkele promovendi die werken in clusters rond bepaalde thema’s en 

concludeert dat dit werken in clusters zeer positief werkt, niet enkel met betrekking tot de 

inhoud, maar ook op het gebied van samenwerking in bredere zin en gemeenschapsvorming. 

Daarmee wordt een vruchtbare invulling gegeven aan de door de visitatiecommissie aanbevolen 

stimulering van samenwerking binnen het onderzoekscentrum. 

 

2.4 Wat betreft begeleiding van promovendi heeft de commissie geen knelpunten geconstateerd. 

De frequentie van begeleidingsgesprekken lijkt sterk te verschillen en daarvoor lijkt niet een 

expliciete maatstaf of norm te worden gehanteerd. In andere gesprekken en in het 

zelfevaluatierapport was sprake van het streven om het middenkader meer te betrekken in de 

begeleiding van promovendi. Hiervan bleek niet in de gesprekken met de vier promovendi, maar 

dit sluit niet uit dat het wel gebeurt zoals ook werd bevestigd in het gesprek met het 

middenkader.  
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2.5 Er bestaat tevredenheid over de opleiding van promovendi. Deze biedt mogelijkheden tot 

reflectie en verdieping van juridische en methodologische kennis. Een aandachtspunt is het 

aanbod van voldoende Engelstalige onderdelen. Dit is ook belangrijk voor de betrokkenheid van 

internationale promovendi bij de gemeenschapsvorming. De commissie heeft de indruk 

gekregen dat aan internationale onderzoekers meer duidelijkheid kan worden gegeven over de 

verwachtingen omtrent het passieve begrip van de Nederlandse taal en het beschikbare aanbod 

in taalcursussen.  
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Middenkader 

3.1 De gesprekken met het middenkader hebben de commissie het beeld gegeven dat in deze groep 

met grote betrokkenheid en enthousiasme onderzoek wordt verricht op een hoog niveau. De 

publicatielijst bevestigt dat beeld. 

3.2 De individuele onderzoekers in het middenkader zijn zich goed bewust van hun directe 

omgeving binnen het programma en geven ook aan er aantoonbaar profijt van te hebben. Het 

‘programmabewustzijn’ in bredere zin kwam minder duidelijk tot uitdrukking. Daarbij zal een rol 

spelen dat de inrichting van het programma met het recent ingezette beleid (hoofdstuk 3 van 

het Zelfevaluatierapport) aanzienlijke vernieuwingen heeft ondergaan. De commissie doet de 

aanbeveling om de leden van het middenkader nadrukkelijk te betrekken bij de 

programmatische ontwikkeling en de overgang naar vier deelprogramma’s die in het recente 

beleid zijn ingezet. Uit het zelfevaluatierapport (paragraaf 2.1) leidt de commissie af dat er al 

concrete initiatieven zijn genomen en worden uitgevoerd die ertoe strekken UD’s en UHD’s bij 

de onderzoeksplanning te betrekken en samenwerking aan te gaan. 

 

3.3 Binnen het SteR wordt de onderzoekstijd van UD’s en UHD’s niet gedifferentieerd. Dit is een 

bewuste keuze die goed wordt gemotiveerd. Wel bestaan er aanzienlijke verschillen in de tijd die 

de verschillende leden van het middenkader daadwerkelijk aan onderzoek kunnen besteden, dit 

als gevolg van de sterk uiteenlopende onderwijsverplichtingen van de gesproken medewerkers.  

 

3.4 Wat betreft de loopbaanbegeleiding doet de commissie de aanbeveling om na te gaan of 

persoonlijke planning van publicaties en onderzoeksvoorstellen actiever (en eventueel in een 

vroeger stadium) kan worden opgepakt. Dit punt werd weliswaar niet genoemd in de gesprekken 

met onderzoekers uit het middenkader. En uit het zelfevaluatierapport leidt de commissie af dat 

de wetenschapscommissie zorg draagt voor advisering en begeleiding van gepromoveerde 

onderzoekers bij de voorbereiding van externe onderzoeksvoorstellen. In de gevoerde 
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gesprekken zijn geen voorbeelden genoemd van bijvoorbeeld begeleiding bij de ontwikkeling 

van een persoonlijke publicatiestrategie of het stimuleren van externe onderzoeksvoorstellen. 

Daarom houdt de commissie er rekening mee dat hier nog meer kansen liggen die opgepakt 

kunnen worden door het onderzoekscentrum.  

 

3.5 UD’s en UHD’s ervaren het als positief en verrijkend dat zij als co-promotor optreden bij de 

begeleiding van promovendi.  
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SteR-bestuur 

4.1 Het Onderzoekscentrum SteR maakt een bewuste keuze voor een rechtsdogmatisch 

onderzoeksprofiel gericht op de nationale en internationale rechtspraktijk, gecombineerd met 

empirisch onderzoek. Het SteR-bestuur maakt deze keuze goed duidelijk en de commissie ziet 

en onderstreept de meerwaarde van deze keuze. Met deze keuze profileert SteR zich ten 

opzichte van de meeste andere juridische faculteiten in Nederland. 

 

4.2 Het onderzoek, zoals dat is geprogrammeerd en wordt uitgevoerd, sluit ook goed aan bij de 

behoeften van het juridisch onderwijs, dat naar zijn aard sterk georienteerd is op de 

rechtspraktijk maar wel behoefte heeft aan een degelijke rechtswetenschappelijke basis. 

 

4.3 De tabel met publicaties in bijlage X van het zelfevaluatierapport vertoont een afname van het 

aantal publicaties. Zo daalde het aantal internationaal gerefereerde artikelen van 25 naar 18. Uit 

het gesprek blijkt dat dit voortkomt uit een samenloop van omstandigheden, zoals het uitgeven 

van meerdere boeken waaraan veel leden van de sectie hebben meegeschreven. Desalniettemin 

zou het volgens de commissie goed zijn een stip aan de horizon te zetten wat betreft het aantal 

internationaal gerefereerde publicaties waar naartoe wordt gewerkt.  
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