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Evaluatie Programma Promotieonderwijs 
1 september 2016 - 1 september 2017 
 

Op 8 januari 2016 werd de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) aangaande het ‘Besluit 

experiment promotieonderwijs’ gepubliceerd en een eerste ronde voor het indienen van voorstellen 

voor participatie geopend. Deze ronde sloot op 15 maart 2016 en ondanks het zeer korte tijdsbestek 

dienden zowel de RUG (voor 850 plaatsen) als de Erasmus Universiteit (voor 15 plaatsen) voorstellen 

in. Het RUG-voorstel werd op 26 april 2016 gehonoreerd en op 1 september 2016 zijn de eerste 

promotiestudenten in het ‘Programma Promotieonderwijs’ gestart. Met de Universiteitsraad is 

afgesproken een jaarlijkse evaluatie uit te voeren. De eerste hiervan ligt nu voor u. 

Samenvattend kunnen we stellen dat het programma uitstekend uit de startblokken is gekomen. Alle 

juridische, fiscale en administratieve zaken rond het programma zijn geregeld en er is een 

aantrekkelijk onderwijsprogramma (de ‘Career Perspectives Series’) opgezet. Er zijn in het eerste jaar 

256 promotiestudenten gestart, hetgeen ruim meer is dan waarop oorspronkelijk gerekend was. Dat 

is een positieve uitkomst, maar belangrijker is dat dat deze promotiestudenten ook zeer tevreden zijn 

met de wijze waarop hun opleiding wordt vormgegeven. Dit blijkt uit de eerste resultaten van het 

parallel aan het Programma Promotieonderwijs gestarte onderzoeksproject ‘Succesvol promoveren’. 

 

Doelstellingen en nulmeting 
In de AMvB wordt door de Minister gevraagd om in de eindevaluatie aan te geven of de universiteit 

door het Programma meer gepromoveerden heeft afgeleverd (met als ijkpunt de periode tussen 

2010 en 2016) en zo ja of dit verschilt per onderwijsgebied. Daarnaast moet aangegeven worden of 

het aantal gepromoveerden en het aantal promovendi ten opzichte van de situatie op 1 januari 2016 

verschilt wat betreft type, land van herkomst en onderwijsgebied. Als ‘nulmeting’ geven we daarom 

hierbij de uit Hora Finita1 afkomstige overzichten van de aantallen gepromoveerden bij de 

verschillende faculteiten in deze periode (zie tabel 1) en de verdeling over functietype, land van 

herkomst en onderwijsgebied van de in 2015 (en 2016) ingestroomde promovendi en de in dat jaar 

gepromoveerden (zie tabel 2a-c). Een aantal andere zaken waaraan in de eindevaluatie aandacht 

besteed zal worden is de invloed van het promotieonderwijs op de kwaliteit van proefschriften, de 

verdeling van doceertaken en (de opvattingen over) de aansluiting op de arbeidsmarkt. Het is 

duidelijk dat over deze zaken in deze eerste evaluatie nog niets gezegd kan worden. 

Tabel 1 laat zien dat het aantal promoties bij de meeste faculteiten gedurende de afgelopen jaren 

redelijk constant gebleven of toegenomen is. Opgeteld betekent dit dat het totale aantal promoties 

aan de RUG de afgelopen 6 jaar met ongeveer 8% per jaar is toegenomen. Echter, omdat de 

aantallen startende promovendi de laatste jaren gelijk zijn gebleven (ongeveer 640 per jaar; bron: 

Hora Finita), is de verwachting2 dat bij ongewijzigd beleid en uitblijven van extra mogelijkheden voor 

onderzoeksfinanciering, het aantal promoties rond de 500-550 promoties per jaar zal blijven steken. 

Gezien de grootte van de RUG en haar ambities om een excellente research universiteit te zijn, is een 

aantal van 600 promoties per jaar gewenst (zie Strategisch Plan RUG, 2015-2020).  

                                                           
1
 Hora Finita is het promovendiregistratie en -volgsysteem dat de RUG samen met de Groningse bedrijven 

Fargeau en Strik Design heeft ontwikkeld.  
2
 De huidige gemiddelde promotieduur is ongeveer vijf jaar en het rendement 80-85%.  



2 
 

De eerste doelstelling van het Programma Promotieonderwijs, zoals aangegeven in de AMvB, is het 

aantal promoties te vergroten. Dit past goed bij bovengenoemde ambitie van de RUG. Een tweede 

doelstelling is het vergroten van de mogelijkheden voor promovendi om een eigen 

onderzoeksvoorstel te formuleren en een derde doelstelling is het verder verbeteren van de 

opleiding van promovendi met speciale aandacht voor een betere aansluiting op de vervolgcarrière 

na promotie. Dit laatste betreft zowel een carrière binnen als buiten de academie. Als laatste en 

extra doelstelling is in Groningen (met de Universiteitsraad) afgesproken om binnen het programma 

een goede juridische en sociaal verantwoorde status te scheppen voor alle Groningse promovendi 

met een beurs. 

In de volgende paragrafen wordt de huidige stand van zaken geëvalueerd aan de hand van 

bovenstaande doelstellingen. 

 

Tabel 1 

Aantal gepromoveerden per faculteit in de jaren 2010-2016 (bron: Hora Finita)3. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

FEB   26   31   33   24   26   29   23 

FGGW     4     3     1     3     5     3     2 

FGMW   24   24   26   24   33   50   28 

FdL   28   26   34   33   24   34   30 

FMW 147 156 188 157 197 209 224 

FRG   10   15   13   15   13   12   16 

FRW   10     8     8   10     6   13   21 

FSE (+ CART) 146 141 141 153 137 148 186 

FWB     2     3     5     3     2     3     5 

RUG totaal 397 407 449 422 443 501 535 

 

Tabel 2a 

Aantallen ingestroomde promovendi in de jaren 2015 en 2016 (bron: Hora Finita). 

Faculteit 
Instroom 

2015 2016 

Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB)   37   29 

Faculteit Godgeleerdheid en GodsdienstWetenschappen (FGGW)   16     9 

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen (FGMW)   44   35 

Faculteit der Letteren (FdL)   54   59 

Faculteit Medische Wetenschappen (FMW) 243 302 

Faculteit Rechtsgeleerdheid (FRG)   21   25 

Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen (FRW)   12   13 

Faculteit Science & Engineering (FSE) 
   + KVI - Centre for Advanced Radiation Technology (CART) 

182 207 

Faculteit WijsBegeerte (FWB)     3   11 

RUG totaal 6124 690 

  

                                                           
3
 Zie tabel 2a voor volledige namen faculteiten. 

4
 De gemiddelde instroom over de jaren 2011-2015 bedroeg 642 promovendi. 
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Tabel 2b 

Instroom en aantallen gepromoveerden in de jaren 2015 en 2016 uitgesplitst naar de verschillende 

VSNU-functietypen voor promovendi5 (bron: Hora Finita). 

VSNU-functietype 
Instroom Gepromoveerd 

2015 2016 2015 2016 

1.   Promovendus (werknemer) 363 369 228 288 

2.   Promoverende medewerker   22   24   26   26 

3a. Contractpromovendus beurs RUG/UMCG 

.(3a) 

   256   62   60   38 

3b. Contractpromovendus beurs anders   87 121   28   44 

3c. Contractpromovendus financiering overig 

(3c) 

  26   47   20   32 

4.   Buitenpromovendus   89   67   58   51 

Onbekend / niet ingevuld — —   81   56 

RUG totaal 612 690 501 535 

 

Tabel 2c 

Instroom en aantallen gepromoveerden in de jaren 2015 en 2016 uitgesplitst naar nationaliteit 

(bron: Hora Finita). 

Nationaliteit 
Instroom Gepromoveerd 

2015 2016 2015 2016 

Nederland 319 347 285 300 

EU (niet Nederland)   93 

 

4 

112   73   86 

Niet EU 200 231 137 148 

Onbekend / niet ingevuld — —     6     1 

RUG totaal 612 690 501 535 

 

Tabel 2b laat zien dat het aantal in 2015 ingestroomde werknemerpromovendi (VSNU functiecode 1) 

363 (59% van het totaal aantal ingestroomde promovendi) en het aantal internationale 

beurspromovendi (VSNU functiecode 3a en 3b) 25 + 87 = 122 (18%) bedroeg. De instroom in 2015 is 

representatief voor het totale aantal promovendi op 1 januari 2016. 

  

                                                           
5
 Zie http://www.vsnu.nl/files/documenten/Feiten_en_Cijfers/Typering%20promovendi%202013-RH-def-

20130719.pdf. Promotiestudenten worden ingedeeld in de functietypen 3a (bij een volledige beurs van 
RUG/UMCG) of 3b (bij een aanvullende beurs van RUG/UMCG). 
6
 De contractpromovendi met volledige beurs ingestroomd in 2015 betreffen internationale sandwichbursalen 

(RUG Ubbo Emmiusprogramma) die vóór 1 september 2016 gestart zijn en daarom buiten het Programma 
Promotieonderwijs vallen. In het kader van de afspraken met de Belastingdienst wordt voor dit cohort ‘oude 
bursalen’ loonheffing afgedragen op dezelfde manier als voor promotiestudenten (als ‘fictieve’ werknemers; 
zie de volgende paragraaf). 

http://www.vsnu.nl/files/documenten/Feiten_en_Cijfers/Typering%20promovendi%202013-RH-def-20130719.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Feiten_en_Cijfers/Typering%20promovendi%202013-RH-def-20130719.pdf
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Juridische basis, administratieve uitvoering en regelingen voor ziekte en 

zwangerschap 
De basis waarop de RUG een nieuw stelsel kon bouwen voor alle Groningse promovendi met een 

beurs wordt gevormd door (a) de Uitspraak op 24 april 2013 van het Hof Arnhem-Leeuwarden in het 

Hoger Beroep dat de RUG had aangetekend tegen het eerdere vonnis van de kantonrechter (op 13 

augustus 2009), (b) de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) ‘Besluit experiment 

promotieonderwijs’, gepubliceerd 8 januari 2016, (c) de Wet ‘Deregulering Beoordeling 

Arbeidsrelatie’ (DBA, gepubliceerd 1 mei 2016), die het mogelijk maakt om promotiestudenten voor 

belasting en sociale zekerheid als ‘fictieve werknemers’ te behandelen en (d) de nadere afspraken 

hierover van de RUG en het UMCG met de lokale belastinginspecteur. Hierdoor kon vóór de start van 

het programma een juridisch goed verankerd stelsel gemaakt worden. Dit stelsel is van toepassing op 

zowel promovendi met een volledige beurs vanuit RUG/UMCG als internationale promovendi met 

een beurs uit eigen land. De (in de regel veel lagere) beurzen van internationale beurspromovendi 

worden in het nieuwe stelsel aangevuld met een RUG-beurs. Hierdoor hebben zij niet alleen een 

maandinkomen dat gelijk is aan dat van een promotiestudent met volledige RUG/UMCG-beurs, maar 

verkrijgen ze ook dezelfde sociale en juridische zekerheden. Promotiestudenten met een volledige 

RUG/UMCG-beurs kregen in het academisch jaar 2016/2017 een beurs van €2027 bruto per maand 

(na aftrek van belasting en sociale premies leverde dit een inkomen van ongeveer €1700 netto per 

maand op). Vanaf 1 september 2017 zijn alle beurzen dusdanig opgehoogd (voor degenen met een 

volledige beurs: naar bruto €2099 per maand) dat deze voor zowel de reguliere als de internationale 

promotiestudenten een maandelijks inkomen opleveren van ongeveer €1750 netto per maand. 

De betaling van de beurzen voor promotiestudenten wordt gedaan vanuit een afgeschermd 

compartiment van het Profileringsfonds. Hierdoor kunnen de gebruikelijke betalingen uit dit fonds 

niet in gevaar komen. Er is afgesproken dat de ‘fictieve verloning’ met het oog op de uitbetaling van 

de beurs van de promotiestudenten in ieder geval tot eind 2018 door het UMCG wordt uitgevoerd. 

De reden hiervoor is dat het UMCG momenteel een salarisadministratiesysteem heeft dat de 

benodigde, niet-standaardwijze van ‘verlonen’ beter uit kan voeren dan dat van de RUG. 

Omdat promotiestudenten niet onder de Cao voor de Nederlandse Universiteiten (of in geval van 

promovendi bij het UMCG, de Cao UMC) vallen, is ervoor gekozen om alle rechten en plichten van 

zowel de promotiestudent als de RUG/UMCG vast te leggen in een promotieovereenkomst. Bij de 

start van een promotietraject wordt deze overeenkomst getekend door de promotiestudent, de 

directeur van de facultaire Graduate School (namens het CvB van de RUG of de RvB van het UMCG) 

en, voor gezien, de eerste promotor. 

Om recht te doen aan de studentenstatus van de promotiestudenten is besloten om hun ook een 

s-nummer te geven (naast hun p-nummer dat ze nodig hebben voor toegang tot bijvoorbeeld Hora 

Finita). Hierdoor hebben promotiestudenten toegang tot Progress en kunnen zij ook student-lid van 

de ACLO7 worden en tegen studententarieven deelnemen aan activiteiten van bijvoorbeeld USVA8 en 

Talencentrum. 

Hoewel in de AMvB niet over een Onderwijs- en ExamenReglement (OER) gesproken wordt, is door 

de RUG besloten dat er toch een OER voor het promotieonderwijs moet zijn. De reden voor dit 

besluit was dat een promotiestudent officieel student is en dus onderwijs volgt. Alle faculteiten 

                                                           
7
 Studentensportcentrum Groningen. 

8
 Cultureel studentencentrum Groningen. 
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hebben inmiddels een door hun faculteitsraad goedgekeurde OER. Vanaf najaar 2017 zal deze OER in 

de normale jaarlijkse cyclus meegenomen gaan worden. 

De werving van nieuwe promotiestudenten, i.e., degenen die niet via een Groningse research master 

of met een internationale beurs instromen, is ingericht langs een aparte route via TIS-manager9. Net 

als voor reguliere medewerkers is het Vacature Meldpunt (VMP) het centrale meldpunt. 
 

Als centraal aanspreekpunt en informatiekanaal binnen het promotieonderwijsprogramma is de 

(virtuele) PhD Scholarship Desk opgezet, met het eigen e-mailadres phd-scholarship@rug.nl. Vanuit 

dit adres worden regelmatig nieuwsbrieven aan de promotiestudenten verstuurd. Als vraagbaak 

weten zowel (prospectieve en zittende) promotiestudenten als Graduate Schoolcoördinatoren en 

hoogleraren deze desk goed te vinden (gemiddeld 40-60 vragen per dag). De desk functioneert goed; 

vragen worden snel, adequaat en bijna altijd naar tevredenheid beantwoord.  

Hoewel promotiestudenten er, zoals hierboven aangegeven, recht op hebben, was de bestaande 

sociale wet- en regelgeving rond ziekte en zwangerschap, vanwege het ontbreken van een formele 

gezagsrelatie, niet eenvoudig toe te passen. Om toch een juiste toepassing te verkrijgen, is ervoor 

gekozen dat de promotiestudent zichzelf, bij het vermoeden van langdurige ziekte, zo snel mogelijk, 

maar uiterlijk binnen vier weken, meldt bij het Office van de facultaire Graduate School. Deze laatste 

geeft de meldingen door aan de PhD Scholarship Desk, die er zorg voor draagt dat, via de geëigende 

kanalen, alle betrokken instanties en personen op de juiste manier en tijdig ingelicht worden. In de 

administratie wordt de eerste ziektedag geregistreerd, zodat de start van een eventuele 

uitkering/verlenging daarop gebaseerd kan worden. Verlenging op grond van zwangerschap is op 

vergelijkbare wijze geregeld. 
 

Promovendi vormen een bijzondere groep met speciale behoeftes voor wat betreft voorzieningen 

voor eventuele fysieke, maar zeker ook psychische problematiek. Recentelijk is er veel media-

aandacht geweest voor het feit dat er onder promovendi (te) veel (ongezonde) stress voorkomt. 

Ongezonde stress kan resulteren in psychische aandoeningen zoals bijvoorbeeld burn-out. Dit kan 

uitmonden in langdurige ziekte en uiteindelijk uitval uit het promotietraject. In het kader van het 

Programma Promotieonderwijs is het afgelopen jaar een project gestart met als doel een goed 

vangnet op te zetten voor promovendi met psychische en/of fysieke problemen. Omdat dit alle 

promovendi aangaat, is ervoor gekozen om dit niet te beperken tot promotiestudenten, maar om 

hierbij alle promovendi mee te nemen. Het project omvat zowel het samenbrengen van de huidige 

promovendi-voorzieningen als het ontwikkelen van nieuwe vormen van aanpak. Doel hierbij is om op 

korte termijn een samenhangend pakket aan voorzieningen aan te bieden waarbij het hele spectrum 

van preventie, vroegdiagnostiek, mentoring, psycholoog, maatschappelijk werk en bedrijfsarts goed 

afgedekt wordt. Dit voorzieningenpakket zal via het web door middel van een nieuw op te richten 

virtuele balie ontsloten worden en goed aansluiten bij het opleidingsaanbod voor promovendi. 

Onderdeel van dit laatste zijn cursussen/workshops over ‘empowerment’ en ‘stress handling’ (zie ook 

verderop, tabel 4), die kunnen helpen als preventie. Het project zal uitgevoerd worden in 

samenwerking met het Studenten Service Centrum (SSC) en Arbo, Milieu en Duurzaamheid (AMD). 

Met het bovenstaande zijn alle juridische, fiscale en administratieve zaken rond het programma voor 

promotiestudenten10 geregeld. 

                                                           
9
 Vacaturesysteem. 

10
 Promotiestudenten hebben in het huidige Groningse stelsel een duidelijke juridische status, betalen belasting 

via een voorheffing, hebben toegang tot het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid en volgen op hen gericht 
onderwijs. Ze zijn daarom niet te vergelijken met de vroegere beurspromovendi (ook wel ‘bursalen’ genaamd). 

mailto:phd-scholarship@rug.nl
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Communicatie en publiciteit 
De start van het programma in september 2016 trok relatief veel aandacht van de media, zowel 

lokaal (UK, Dagblad van het Noorden) als landelijk (ScienceGuide, HOP, Trouw). Ook daarna kwam 

het programma zo nu en dan in het nieuws, waarbij een deel van deze aandacht negatief getint was, 

als echo van kritische (en onjuiste) persberichten van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN). Dit 

leidde twee keer tot een aantal Kamervragen, die overigens steeds eenvoudig door de Minister ten 

faveure van het Programma Promotieonderwijs van de RUG beantwoord konden worden. 

De webpagina http://www.rug.nl/education/phd-programmes/phd-scholarship-programme/ is vlak 

vóór de start van het programma ingericht om algemene informatie over het programma te geven en 

duidelijk te maken welke regels van toepassing zijn. Daarnaast wordt de pagina gebruikt als 

startpagina voor de werving van promotiestudenten. Er is ook een webpagina op My University11 

ingericht met informatie voor zowel de promotiestudenten als de stafmedewerkers die betrokken 

zijn bij het programma. Het format van de promotieovereenkomst, het bijbehorende addendum en 

een lijst met veelgestelde vragen (FAQs) staan bijvoorbeeld op deze website. In de naaste toekomst 

zal op deze webpagina ook het onderwijs- en activiteitenaanbod voor promovendi gepresenteerd 

worden. 

Voor de communicatie naar alle RUG-stafleden betrokken bij het Programma Promotieonderwijs is 

eind december 2016 door het CvB een uitgebreide brief verstuurd. De facultaire Graduate Schools 

verzorgen de verdere communicatie binnen de faculteiten en zien toe op de naleving van de regels. 

 

Ingestroomde aantallen en wensen voor een eventuele vervolgaanvraag 
 

Tabel 3 

Instroom promotiestudenten in de periode september 2016 – augustus 2017 uitgesplitst naar type 

beurs (volledig vs. aanvullend) en faculteit. De volledige beurzen worden of door de RUG of door het 

UMCG verstrekt. De aanvullende beurzen zijn de ‘top-up’ RUG-beurzen, die gegeven worden aan 

internationale promovendi met een competitieve beurs uit eigen land. 

 Volledige beurs Aanvullende beurs Totaal 

FEB   2   2     4 

FGGW   6   1     7 

FGMW —   3     3 

FdL 11   3   14 

FMW 62 38 100 

FRG   7   2     9 

FRW   4   3     7 

FWB   4   1     5 

FSE 39 64 103 

KVI-CART   1 —     1 

CF   3 —     3 

Totaal 139 117 256 

                                                           
11

 Intranet voor RUG-medewerkers. 

http://www.rug.nl/education/phd-programmes/phd-scholarship-programme/
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Figuur 1: Instroom promotiestudenten met een volledige (blauwe lijn) en aanvullende beurs (rode lijn) 

voor de periode september 2016 – augustus 2017. De totale instroom per maand is in groen 

aangegeven.  

  

De instroom in het programma verloopt zeer voorspoedig. In de eerste 12 maanden (september 

2016 – augustus 2017) zijn in totaal 256 promotiestudenten gestart. Tabel 3 geeft de verdeling over 

faculteiten en soorten beurzen. In figuur 1 wordt het verloop in de tijd van de instroom 

weergegeven, uitgesplitst naar volledige en aanvullende beurzen. Het starteffect van het programma 

en de traditionele startmaanden van promovendi met eigen beurs (september-oktober) zijn goed in 

deze figuur te herkennen. Gezien de korte voorbereidingstijd voor de start van het programma zijn in 

september 2016 nog relatief weinig promotiestudenten uit een Research Master doorgestroomd, 

i.e., de piek in september als gevolg van deze instroom zal de komende jaren waarschijnlijk hoger 

worden12.  

 

Ten behoeve van de oorspronkelijke aanvraag hebben de faculteiten begin 2016 aangegeven in 

totaal te opteren voor 785 plaatsen. In deze getallen zijn uitsluitend posities voor volledige beurzen 

meegerekend en niet de posities voor ‘aanvullende beurzen’. Op grond van de instroom van 

promovendi met een beurs uit eigen land gedurende de jaren 2012-2015 was het gewenste aantal 

van dergelijke aanvullende beurzen oorspronkelijk op 240 geschat. Het totale aantal gewenste 

plaatsen kwam hiermee dus op 785 + 240 = 1025. Echter, om niet een al te groot beslag te leggen op 

de 2000 plaatsen die nationaal in het kader van de AMvB ingevuld mogen worden, is ervoor gekozen 

om bij onze aanvraag van 14 maart 2016 niet 1025, maar, voor deze eerste ronde, 850 plaatsen aan 

te vragen. Vanwege het huidige succes van het programma lijkt dit te laag ingestoken te zijn. Niet 

                                                           
12

 Conform deze voorspelling starten in september 2017 ongeveer twee keer zo veel promotiestudenten als in 
september 2016. 
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alleen willen alle faculteiten meer promotiestudenten met een ‘volledige beurs’, maar ook hun 

huidige vraag naar promotiestudenten met ‘aanvullende beurs’ is veel hoger dan de 240 waarop 

gerekend was. De financiële aanvulling van buitenlandse beurzen én de hiermee samenhangende 

betere juridische en sociale status van de ontvangers lijkt daarnaast positief uit te werken op het 

aantal internationale promovendi dat naar de RUG wil komen. Dit aanbod past goed bij 

bovengenoemde vraag. 

Gezien de snelheid waarmee de promotiestudenten instromen in het programma is het van belang 

dat er een aanvullende, tweede aanvraag wordt ingediend bij het Ministerie. De AMvB laat toe dat er 

een dergelijke tweede en eventueel derde aanvraagronde komt. Op dit moment is het echter nog 

onduidelijk of ook andere universiteiten willen gaan indienen en voor hoeveel plaatsen zij zullen 

opteren. Dus, welke aantallen daadwerkelijk door de RUG in een eventuele tweede ronde 

aangevraagd en ingevuld kunnen worden, hangt mede af van de wensen van andere universiteiten 

en de opstelling van de Minister hierbij. 

 

Onderwijs en Career Perspectives Series (CPS) 
Er is binnen de RUG een indrukwekkend palet aan opleidingsmogelijkheden voor promovendi 

aanwezig. Speciaal voor het promotieonderwijs is hier een nieuwe leerlijn aan toegevoegd: de Career 

Perspectives Series (CPS, zie figuur 2). De CPS is gestructureerd langs de tijdlijn van een regulier 

promotietraject en is ontwikkeld in samenwerking met de Dean of Talent Development. Vooral 

professor Ingrid Molema heeft hier de afgelopen tijd hard aan getrokken. Er is met velen over de 

vormgeving van de CPS overleg gevoerd (facultaire Graduate Schools, facultaire PhD Councils, de 

RUG-promovendiorganisaties GOPHER en GRIN, en vele anderen) en er bestaat inmiddels een breed 

draagvlak voor de ideeën die hieraan ten grondslag liggen. 

De eerste stap in de CPS wordt door promotiestudenten gezet tijdens het door de Dean of Graduate 

Schools (DGS) op centraal niveau georganiseerde Introductory Event (eerste dag op de Allersmaborg 

en de tweede dag in de stad). Naast een algemene introductie voor alle startende promovendi bevat 

dit event ook een inleiding op de CPS en hierbij passende workshops. Bijna alle in 2016/2017 gestarte 

promotiestudenten hebben deze tweedaagse cursus gevolgd. 

De tweede stap op het gebied van bewustwording en het verschaffen van informatie bestaat uit de 

‘inside -’ en ‘outside academia perspective’ workshops. Deze worden op het niveau van de Graduate 

School ‘clusters’ georganiseerd. De drie clusters Science & Engineering, Medical Sciences en 

Humanities & Social Sciences hebben alle dit voorjaar hun eerste cursussen ‘inside academia’ en 

‘outside academia’ gegeven. 

De derde stap omvat activiteiten die meer toegesneden zijn op individuele wensen betreffende de 

voorbereiding op de loopbaan na de promotie. De hierbij passende modules en activiteiten zijn nog 

in ontwikkeling (hoeven ook pas volgend jaar ‘klaar’ te zijn), maar worden nu al deels in pilotvorm 

gegeven aan groepen ouderejaars promovendi.  

In tabel 4 wordt de hele CPS-lijn van tot nu toe opgezette en geplande activiteiten weergegeven. 

Naast cursussen/workshops/lezingen gericht op de voorbereiding op een carrière na promotie, zijn 

er ook lezingen/workshops opgenomen die gericht zijn op ‘empowerment’ en ‘stress management’. 

Om promotiestudenten ook de kans te geven zich te bekwamen in het geven van onderwijs zijn er 

inmiddels modules opgezet die hen hierop goed voorbereiden (o.a. ‘Start to Teach’). Tenslotte is het 

goed om op te merken dat het niet alleen belangrijk is om een mooi aanbod aan 

cursussen/workshops te hebben, maar ook dat deze goed onder de aandacht van de promovendi 

gebracht worden. Hiertoe zal, naast de gebruikelijke voorlichting via de Graduate Schools, op korte 
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termijn een goede website opgezet worden, waarbij aangesloten zal worden bij het RUG-initiatief 

voor de ‘Corporate Academy’. 

 

 
 

Figuur 2: Invulling van de Career Perspectives Series (CPS) over de jaren heen. 
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Tabel 4 

Voorlopig overzicht van cursussen, workshops en lezingen in het kader van de Career Perspectives 

Series. De verschillende activiteiten worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het Office 

van de Dean of Graduate Schools (DGS), de clusters ’Medical Sciences’, ‘Science & Engineering’ en 

‘Humanities & Social Sciences’ en/of de individuele facultaire Graduate Schools. Het geheel is in 

principe als een tijdlijn gestructureerd, waarbij helemaal onderaan drie activiteiten staan die op 

verschillende tijdstippen gedaan kunnen worden. 

 
 

 

Appreciatie van het programma door de deelnemende promotiestudenten 
Voor de monitoring van de appreciatie van het programma door promotiestudenten, hun 

begeleiders, de Graduate Schools, etc., is het project ‘Succesvol promoveren’ gestart door de 

onderzoeksgroep van dr. Ellen Jansen (faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW), in 

samenwerking met Educational Support en Innovation (ESI)). Dit project betreft een langlopende 

studie die parallel aan het in de AMvB genoemde tijdvak van het Programma Promotieonderwijs 

wordt uitgevoerd.  

Binnen het project ‘Succesvol promoveren’ worden zowel diepte-interviews met stakeholders 

(promovendi, begeleiders, directeuren, etc.) uitgevoerd als grootschalige enquêtes afgenomen en 

geanalyseerd. Beide activiteiten zijn het afgelopen jaar gestart. Voor wat betreft de uitkomst en 

analyse van de tot nu toe uitgevoerde diepte-interviews is het nog te vroeg om met resultaten te 

komen en ook een alomvattende analyse van de verschillende enquêtegegevens (PhD survey 2017 

en een survey onder masterstudenten; beide afgenomen in mei/juni 2017) is nog gaande. Een 
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overzicht van deze resultaten zal naar verwachting begin 2018 beschikbaar komen en zal dan voor 

wat betreft de PhD survey, zoals gebruikelijk, gepubliceerd worden op de website van de Groningen 

Graduate Schools (zie: http://www.rug.nl/education/phd-programmes/useful-information/phd-

survey/). In het volgende worden de meest relevante gegevens besproken die uit de eerste analyse 

van de PhD survey 2017 naar voren kwamen. Dit betreft specifiek de resultaten die betrekking 

hebben op promotiestudenten in vergelijking met (eerstejaars) werknemerpromovendi. 

 

De resultaten laten zien dat er onder de eerstejaarspromovendi een hoog responspercentage was: 

41% van alle eerstejaarspromovendi13 heeft de relatief lange enquête (minimaal 15 minuten 

invultijd) volledig ingevuld. Het responspercentage van promotiestudenten (57%) lag daarbij hoger 

dan dat van werknemerpromovendi (35%).  

Tabel 5 laat zien dat er verschillen zijn tussen beide groepen voor wat betreft leeftijd, geslacht en, 

vooral, nationaliteit en plaats waar de vooropleiding (MSc) gevolgd is. Deze verschillen zijn te 

verklaren doordat, zoals ook in tabel 3 te zien is, de groep promotiestudenten voor ongeveer de helft 

bestaat uit internationale promovendi met een aanvullende beurs.  

 

Tabel 5 

Steekproefkarakteristieken (geslacht, nationaliteit, vooropleiding en leeftijd). 

 Promotiestudenten Werknemerpromovendi 

Geslacht: Vrouw (%) 55 59 

Man (%) 46 41 

    

Nationaliteit: Nederlands (%) 24 42 

Europees, niet-
Nederlands (%)) 

10 29 

Niet-Europees (%) 66 29 

    

Plaats van de 
vooropleiding 
(master): 

RUG (%) 30 41 

Andere Nederlandse 
universiteit (%) 

  3 12 

Universiteit in Europa, 
niet Nederland (%) 

14 31 

Universiteit buiten 
Europa (%) 

53 17 

Gemiddelde leeftijd (jaar): 27,4 ± 3,7 26,9 ± 3,8 

 

Uit het onderzoek blijkt verder dat er ook verschillen zijn voor wat betreft de uitgebreidheid van het 

sollicitatieproces. Over het algemeen was de procedure bij werknemerpromovendi uitgebreider 

(meer interviewrondes en opdrachten) dan bij promotiestudenten. Ook dit verschil kan waarschijnlijk 

teruggevoerd worden op het feit dat de groep promotiestudenten voor ongeveer de helft bestaat uit 

internationale promovendi met een aanvullende beurs. Deze komen uit het buitenland (o.a. China, 

Latijns-Amerika) en zijn daardoor minder/niet goed in staat om (meerdere malen) aanwezig te zijn 

voor een interviewronde in Nederland. 

                                                           
13

 257 respondenten, waarvan 23 niet verder meegenomen zijn in de huidige analyse omdat dit 
buitenpromovendi betrof. 

http://www.rug.nl/education/phd-programmes/useful-information/phd-survey/
http://www.rug.nl/education/phd-programmes/useful-information/phd-survey/
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In tabel 6 staat aangegeven hoe promotiestudenten en werknemerpromovendi de inbreng van 

zichzelf versus de inbreng van hun begeleider bij het ontwerpen van hun promotieproject ervaren. 

Het merendeel van de promotiestudenten (35 + 34 = 69%) ervaart een grote eigen inbreng in de 

wijze waarop hun project wordt vormgegeven. Interessant is dat ook een belangrijk deel van de 

werknemerpromovendi (15 + 28 = 43%) een dergelijke grote eigen inbreng ervaart.  

 

Tabel 6 

Vormgeven van het project. 

 Promotiestudenten (%) Werknemerpromovendi (%) 

Project is (vooral) door de 
promovendus vormgegeven  

35 15 

Begeleider en promovendus hebben 
het project gezamenlijk vormgegeven 

34 28 

Project is (vooral) door de begeleider 
vormgegeven. 

33 52 

Andere wijze waarop het project 
wordt vormgegeven 

  0   5 

 

Tabel 7 laat zien dat een significant groter aantal promotiestudenten vindt dat het laatste jaar van 

hun master onderdeel is van hun promotieproject, dat hun project meer op zichzelf staat (minder 

nauw verbonden is met de projecten van anderen) en dat dit ook bijna nooit onderdeel is van een 

groot consortium.  

 

Tabel 7 

Plaats van het project ten opzicht van andere projecten in de groep. 

 Promotiestudenten (%) Werknemerpromovendi (%) 

Het project is een voortzetting van het 
laatste jaar van de master 

45 19 

Het project is nauw verbonden met de 
projecten van andere promovendi 

32 49 

Het project maakt onderdeel uit van 
een (inter)nationaal consortium 

  4 22 

 

Bovenstaande uitkomsten passen bij de opzet van het Programma Promotieonderwijs en de in de 

AMvB verwoorde doelstellingen. 

 

In de enquête is verder gevraagd naar de mate waarin promovendi hechten aan de bij hun situatie 

horende rechten en voorzieningen. Uit het onderzoek (zie tabel 8) blijkt dat zowel 

werknemerpromovendi als, en zelf significant meer, promotiestudenten aangeven dit belangrijk te 

vinden. Hetzelfde geldt voor de mate van vrijheid die door de promovendi ervaren wordt om zelf 

invulling aan het verdere verloop van het project te geven, de tevredenheid over de begeleiding, het 

‘zich thuis voelen’ in de groep en de tevredenheid over het promotietraject in het algemeen. Op al 

deze punten wordt zeer hoog gescoord, waarbij de promotiestudenten steeds de meest tevreden 
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groep lijken te zijn. Vanwege de bij de aantallen respondenten behorende grote standaarddeviatie is 

dit verschil echter niet significant. 

 

Tabel 8 

De mate waarin belang wordt gehecht aan de huidige rechten & voorzieningen, de ervaren vrijheid 

binnen het promotietraject, de sfeer in de groep, de ervaren beschikbaarheid en ondersteuning van 

de begeleiders, de tevredenheid over het promotietraject in het algemeen en met de begeleiding 

(gemiddelde score, schaal 1-5). 

 Promotiestudenten Werknemerpromovendi 

Belang rechten & voorzieningen 4,2 4,0 

Ervaren vrijheid binnen promotietraject  4,1 3,9 

Thuis voelen in de onderzoeksgroep 4,0 4,0 

Beschikbaarheid van begeleiders  4,3 4,2 

Ondersteuning door begeleiders 3,8 3,5 

Tevredenheid met het promotietraject 3,9 3,9 

Tevredenheid met de begeleiding 4,3 4,2 

 

Conclusies 
Dankzij de inzet van velen is het Programma Promotieonderwijs het eerste jaar uitstekend uit de 

startblokken gekomen. Alle juridische en administratieve zaken die voor de inrichting van een 

dergelijk groot en nieuw programma nodig waren, zijn geregeld en hiermee is een voor Nederland 

uniek stelsel tot stand gebracht. In Groningen zijn alle promovendi met een beurs in dit stelsel 

ondergebracht. Daardoor hebben allen niet alleen hetzelfde maandelijkse inkomen, maar ook gelijke 

rechten/plichten en toegang tot sociale voorzieningen. Dit wordt door de promotiestudenten in hoge 

mate gewaardeerd (zie tabel 8). 

De instroom van promotiestudenten in het Programma was in het eerste (academisch) jaar 

(2016/2017) zeer hoog, namelijk 256. Dit is meer dan waarop geanticipeerd is in het door de RUG bij 

de Minister ingediende voorstel. In dit voorstel werd uitgegaan van een instroom van 100 (± 50) in 

2016, i.e., in de eerste vier maanden van het programma. In werkelijkheid zijn er in 2016 157 

promotiestudenten gestart (zie figuur 1). In de rest van het academisch jaar 2016/2017, i.e., in 2017, 

stroomden nog een additionele 99 promotiestudenten in en ook de eerste maanden van het 

academisch jaar 2017/2018 laten een verdere sterke groei zien (een instroom van ongeveer 110 in 

september, twee keer zoveel als in dezelfde maand in 2016). De verwachting is dat het in het 

voorstel aangegeven aantal van 200 (± 50) ook voor 2017 ruim overtroffen wordt met een verwachte 

instroom van ongeveer 300. Hiermee zou de totale instroom van promovendi stijgen van 690 in 2016 

naar 750 in 2017. Dit past bij de in de AMvB verwoorde doelstelling betreffende het vergroten van 

het aantal promovendi. Figuur 1 laat overigens ook zien dat de grootste instroom van 

promotiestudenten in de eerste maanden van het academisch jaar plaatsvindt. In verband met de 

(krappe) beschikbaarheid van woonruimte in dit tijdvak is het aan te bevelen deze instroom te 

verspreiden over een groter tijdvak. 

De conclusie die uit de initiële, onverwacht hoge instroom en in het verlengde daarvan de bijstelling 

naar boven van de wensen van de faculteiten getrokken kan worden, is dat enerzijds prospectieve 
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promovendi het Programma Promotieonderwijs aantrekkelijker vinden dan we oorspronkelijk 

dachten en anderzijds dat er bij de faculteiten genoeg animo is om, onder de huidige voorwaarden, 

deze promotiestudenten ook te plaatsten. Als de Minister een tweede ronde voor het indienen van 

voorstellen opent, zal de RUG zeker wederom een aanvraag indienen, zodat de huidige hoge 

instroom over een periode van 5 jaar gecontinueerd kan worden14. Dit betekent dat uiteindelijk 

ongeveer 40% van de Groningse promovendi promotiestudent, 50% werknemerpromovendus (op 

extern gefinancierde projecten aangesteld) en 10% buitenpromovendus zal zijn. 

In het kader van het programma is een aantrekkelijk (additioneel) opleidingsprogramma, de ‘Career 

Perspectives Series’ (CPS) opgezet. Vrijwel alle promotiestudenten hebben hier in hun eerste jaar 

onderdelen van gevolgd en hebben dit gewaardeerd (zoals ook blijkt uit de bij de verschillende 

cursusonderdelen ingevulde evaluatieformulieren). Voor het tweede, derde en eventueel vierde jaar 

staan al meerdere onderdelen van de CPS in de steigers of zijn in pilotvorm gegeven (zie tabel 4). Het 

vormgeven van de onderdelen in jaar 3 en 4, vooral die betrekking hebben op de voorbereiding op 

een carrière buiten de academie, zal nog de nodige aandacht vragen. Het is de bedoeling om dit 

onder andere in samenwerking met de Deans for Industrial Relations en Entrepeneurship verder 

vorm te geven.  

Binnen het kader van het programma is er ook een project gestart dat als doel heeft om te komen tot 

een samenhangend palet aan voorzieningen voor ziekte, met speciale aandacht voor preventie en 

behandeling van stress-gerelateerde aandoeningen. De eerste onderdelen hiervan zijn zeer onlangs 

gestart.  

Tot slot, en belangrijk, de eerste resultaten van de onlangs onder de huidige promotiestudenten 

gehouden enquête laten zien dat zij zeer tevreden zijn met de wijze waarop het promotieonderwijs 

aan de RUG wordt vormgegeven. Tabel 8 laat zien dat dit zowel de appreciatie van hun rechten en 

toegang tot voorzieningen betreft als de vrijheid die ze krijgen om hun promotieonderwerp vorm te 

geven, de onderzoeksfeer, de beschikbaarheid van en ondersteuning door hun begeleiders en, last 

but not least, hun algemene tevredenheid met hun promotietraject en de begeleiding. 

Concluderend kan gesteld worden dat het in alle opzichten - de inrichting, de instroom, het 

opleidingsaanbod en de appreciatie - goed gaat met het Programma Promotieonderwijs. De 

resultaten van dit eerste jaar zijn conform de doelstellingen zoals verwoord in de AMvB. We hopen 

dit succes de komende jaren te kunnen continueren en verder uit te bouwen. 

                                                           
14

 Een instroom van 750 promovendi per jaar is een verhoging met 100 plaatsen ten opzichte van de instroom 
van vóór september 2016. Als gerekend wordt met het huidig rendement van ongeveer 80-85% zou dit 
betekenen dat er vanaf 2021 ongeveer 600 promoties per jaar aan de RUG zouden kunnen plaatsvinden.  
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Evaluation of the PhD Scholarship Programme 
1 September 2016 - 1 September 2017 
 

On 8 January 2016, the Order in Council (AMvB: Algemene Maatregel van Bestuur) concerning the 

PhD Scholarship Programme Experiment (Besluit experiment promotieonderwijs) was published and 

the first round for submitting proposals for participation was declared open. This round closed on 15 

March 2016 and, despite the very short time period, both the University of Groningen (for 850 places) 

and Erasmus University Rotterdam (for 15 places) submitted proposals. The University of Groningen’s 

proposal was approved on 26 April 2016 and the first cohort of PhD students started the PhD 

Scholarship Programme on 1 September 2016. It has been agreed with the University Council that this 

programme will be evaluated annually. This document is the first of these evaluations.  

To summarize in a few brief words, the programme has got off to a flying start. All legal, fiscal and 

administrative matters concerning the programme have been arranged and an attractive training 

programme (the ‘Career Perspectives Series’) has also been introduced. In the first year, 256 PhD 

students started the programme; considerably more than was originally estimated. This is of course 

positive news but, more importantly, these PhD students are also extremely satisfied with the 

structure and content of their programme. This is evidenced by the initial results of the ‘Successful 

PhD’ research project, which was launched alongside the PhD Scholarship Programme. 

 

Objectives and baseline measurements 
In the Order in Council the Minister requested that information be included in the final evaluation as 

to whether the university awarded more PhD degrees as a result of the programme (compared to the 

period 2010-2016) and, if so, whether this differs for each educational field. The evaluation must also 

include information as to whether the number of PhD graduates and the number of PhD students has 

changed since 1 January 2016 in terms of category, country of origin and educational field. To this 

end, as baseline measurements we are using the overviews generated in Hora Finita1 regarding the 

number of PhD graduates at the various faculties in this period (see Table 1) and the distribution per 

student status, country of origin and educational field of those PhD students who started their 

programmes in 2015 (and 2016) and those who were awarded their PhD degrees in that year (see 

Tables 2a-c). The final evaluation will also address the impact of the PhD Scholarship Programme on 

the quality of the theses, the distribution of teaching duties and its relevance to the labour market 

(actual and supposed).Obviously, there is little that can be said about these issues in this initial 

evaluation. 

Table 1 shows that, in most faculties, the number of PhD ceremonies has either remained relatively 

constant or has increased over the past few years. Altogether, this means that the total number of 

PhD ceremonies at the University of Groningen has increased by around 8% over the last 6 years. 

However, given that the number of students starting PhD programmes has remained about the same 

over the last few years (around 640 per year, source: Hora Finita), we expect2 that, if policies remain 

                                                           
1
 Hora Finita is the registration and tracking system developed by the University of Groningen, in collaboration 

with the Groningen-based companies Fargeau and Strik Design, in which all UG PhD students are registered at 
the start of their programmes and are tracked until their PhD ceremony and afterwards.  
2
 On average, PhD programmes currently take around five years to complete and there is a success rate of 80-

85%.  
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unchanged and no additional possibilities for funding research are introduced, the number of PhD 

ceremonies will stagnate at around 500-550 PhD ceremonies a year. In view of the size of the 

University of Groningen and its ambition to become an excellent research university, the target is 

600 PhD ceremonies a year (see the 2015-2020 University of Groningen Strategic Plan).  

The first objective of the PhD Scholarship Programme, as previously mentioned in the Order in 

Council, is to increase the number of PhD ceremonies. This fits in well with the University of 

Groningen’s ambition, as stated above. The second objective is to improve the opportunities for PhD 

students to formulate their own research proposals. The third objective is to continue to improve 

training programmes for PhD students, focusing specifically on preparing them for their future 

careers after graduation –  regardless of whether they choose to work in academia or elsewhere. The 

final and additional objective, as agreed in Groningen with the University Council, is to create a 

sound legal and socially responsible status within the programme for all PhD scholarship students. 

The following sections provide an evaluation of the current state of affairs based on the 

abovementioned objectives. 

 

Table 1 

Number of PhD graduates per faculty between 2010 and 2016 (source: Hora Finita)3. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
FEB   26   31   33   24   26   29   23 

FGGW     4     3     1     3     5     3     2 
FGMW   24   24   26   24   33   50   28 
FdL   28   26   34   33   24   34   30 
FMW 147 156 188 157 197 209 224 
FRG   10   15   13   15   13   12   16 
FRW   10     8     8   10     6   13   21 
FSE (+ CART) 146 141 141 153 137 148 186 
FWB     2     3     5     3     2     3     5 
University 

total 

397 407 449 422 443 501 535 
 

Table 2a 

Number of new PhD students starting their programmes in 2015 and 2016 (source: Hora Finita). 

Faculty 
Intake 

2015 2016 

Faculty of Economics and Business (FEB)   37   29 

Faculty of Theology and Religious Studies (FGGW)   16     9 

Faculty of Behavioural and Social Sciences (FGMW)   44   35 

Faculty of Arts (FdL)   54   59 

Faculty of Medical Sciences (FMW) 243 302 

Faculty of Law (FRG)   21   25 

Faculty of Spatial Sciences (FRW)   12   13 

Faculty of Science and Engineering (FSE) 

     + KVI - Centre for Advanced Radiation Technology (CART) 

FSE (+ CART) 

182 207 

Faculty of Philosophy (FWB)     3   11 

University total 6124 690 

  
                                                           
3
 See table 2a for the full names of the faculties. 

4
 The average intake between 2011 and 2015 was 642 PhD students per year. 
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Table 2b 

Intake and number of PhD graduates in 2015 and 2016, divided into the various VSNU (Association of 

Universities in the Netherlands) PhD student status categories5 (source: Hora Finita). 

VNSU PhD student status 
Intake PhD gained 

2015 2016 2015 2016 

1.   PhD student (employee) 363 369 228 288 

2.   Employee completing a PhD   22   24   26   26 

3a. Contract PhD student, 

       scholarship by the UG/UMCG 

  256   62   60   38 

3b. Contract PhD student, 

       scholarship by another institution 

  87 121   28   44 

3c. Contract PhD student, 

       funding from elsewhere 

  26   47   20   32 

4.   External PhD student (buitenpromovendus)   89   67   58   51 

Unknown/not filled in — —   81   56 

University total 612 690 501 535 

 

Table 2c 

Intake and PhD graduates in 2015 and 2016, divided into nationality (source: Hora Finita). 

Nationality 
Intake PhD gained 

2015 2016 2015 2016 

Dutch 319 347 285 300 

EU (non-Dutch)   93 

 

4 

112   73   86 

Non-EU 200 231 137 148 

Unknown/not filled in — —     6     1 

University total 612 690 501 535 

 

Table 2b shows that 363 PhD students categorized as employees (VSNU status code 1) started in 

2015 (59% of the total cohort) and that there were 122 (18%) PhD students who were awarded an 

international grant (VSNU status codes 3a (25 students) and 3b (87 students)). The 2015 intake is 

representative of the total number of PhD students on 1 January 2016. 

  

                                                           
5
 See http://www.vsnu.nl/files/documenten/Feiten_en_Cijfers/Typering%20promovendi%202013-RH-def-

20130719.pdf. PhD students are categorized as either status 3a (if they were awarded a full scholarship from 
the UG/UMCG) or 3b (if they were awarded a supplementary scholarship from the UG/UMCG). 
6
 Contract PhD students with a full scholarship who started in 2015 are international ‘Sandwich’ PhD students 

(RUG Ubbo Emmius programme). They started their programmes before 1 September 2016 and, as such, they 
fall outside the scope of the PhD Scholarship Programme. In light of the agreements with the Tax and Customs 
Administration, for this cohort of ‘old PhD scholarship students’ payroll tax is paid in the same way as for PhD 
students (as notional employees; see next section). 

http://www.vsnu.nl/files/documenten/Feiten_en_Cijfers/Typering%20promovendi%202013-RH-def-20130719.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Feiten_en_Cijfers/Typering%20promovendi%202013-RH-def-20130719.pdf
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Legal basis, administrative duties and arrangements in the event of illness 

and pregnancy 
The University of Groningen developed and introduced a new system for all Groningen PhD students 

with a scholarship based on (a) the decision issued on 24 April 2013 by the courts of Arnhem and 

Leeuwarden in the appeal lodged by the University of Groningen against the previous verdict issued 

by the district judge (on 13 August 2009), (b) the Order in Council (AMvB; Algemene Maatregel van 

Bestuur) published on 8 January 2016, (c) the Assessment of Employment Relationships 

(Deregulation) Act (DBA, published on 1 May 2016), which makes it possible to treat PhD students as 

notional employees for tax and social security purposes, and (d) the further agreements on this 

between the University of Groningen/UMCG and the local tax inspector. As such, it was possible to 

create a legally sound and accepted system before the start of the programme. This system applies 

to both PhD students with a full UG/UMCG scholarship and international PhD students with a 

scholarship from their country of origin. In the new system, PhD students with international 

scholarships (which tend to be much smaller) receive a supplementary UG scholarship. As a result, 

they receive the same monthly salary as a PhD student with a full UG/UMCC scholarship and they 

also have the same social and legal guarantees. In the 2016-2017 academic year, PhD students with a 

full UG/UMCG scholarship received a €2027 per month (after the deduction of tax and national 

insurance contributions this left a net income of €1700 per month). On 1 September 2017, all 

scholarships were increased (those with a full scholarship now receive €2099 gross per month) so 

that the regular and international PhD students receive a monthly salary of around €1750 per month. 

PhD scholarships are paid from a secure sub-fund of the Graduation Fund (Profileringsfonds), 

meaning that usual payments from this fund are never at risk. It has been agreed that the notional 

salary payment administration for scholarships of PhD students will be done by the UMCG at least 

until the end of 2018. This is because the salary administration system used by the UMCG is better at 

processing non-standard salary payments than the system used by the UG. 

Since PhD scholarship students are not covered by the Collective Labour Agreement for Dutch 

Universities (or in the case of PhD students at the UMCG, the Collective Labour Agreement for 

University Medical Centres), the decision was made to define all rights and duties of both PhD 

students and the UG/UMCG in a PhD agreement. This agreement is signed by the PhD student and 

the director of the faculty Graduate School (on behalf of the Board of the University or the Board of 

Management of the UMCG) at the start of the PhD programme. The first supervisor also signs the 

agreement to acknowledge that he/she has read it. 

In order to reflect the student status of PhD scholarship students, the decision was made to assign 

them an S number (in addition to their P number, which they need to access Hora Finita, etc.). This 

means that PhD students have access to Progress and can become student members of ALCO7. They 

can also participate in activities organized by the USVA8 and Language Centre at the student rate. 

Although Teaching and Examination Regulations (OER) were not discussed in the Order in Council, 

the UG decided that there should in fact be Teaching and Examination Regulations for the PhD 

Scholarship Programme. The reason is that PhD scholarship students are technically students and 

follow a teaching programme. All faculties now have Teaching and Examination Regulations which 

have been approved by their Faculty Council. From the autumn of 2017, these Teaching and 

Examination Regulations will be included in the standard yearly cycle. 

                                                           
7
 Student Sports Organization Groningen. 

8
 Cultural Student Centre Groningen. 
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The recruitment of new PhD students, i.e. those who have not first completed a Research Master’s 

degree at Groningen or who have not been awarded an international scholarship, is organized 

separately in TIS Manager9. Just as for regular employees, the Vacancy Portal (VP; VMP, Vacature 

Meldpunt) is the main portal where positions are posted. 

 

The (virtual) PhD Scholarship Desk was set up to take on the role of central contact point and source 

of information within the PhD Scholarship Programme. A separate email address for this service was 

also created (phd-scholarship@rug.nl), from which regular newsletters are sent to PhD students. 

Both prospective and current PhD students as well as Graduate School coordinators and professors 

regularly contact the desk with inquiries and questions (an average of 40 to 60 questions a day). The 

desk works well; questions are answered promptly, adequately and almost always satisfactorily. 

Although PhD scholarship students, as mentioned above, have the same rights as regular employees 

in the event of illness and pregnancy, the current social laws and regulations concerning these issues 

were not easy to apply due to the absence of a formal relationship of authority. To ensure that these 

laws and regulations are applied correctly, it was decided that, if it is suspected that the PhD student 

will be ill for a long time, the PhD student is responsible for informing the Office of the faculty’s 

Graduate School as soon as possible, and always within four weeks. The Office then informs the PhD 

Scholarship Desk, which in turn ensures, via the appropriate channels, that all relevant institutions 

and individuals are informed in a correct and timely manner. The first day of illness is then recorded 

in the system, so that this can be used as the start date for any benefit payments and for calculating 

extensions. Extensions due to pregnancy are also calculated in the same way. 

 

PhD students represent a special group with special requirements when it comes to facilities for 

physical and psychological issues. The fact that many PhD students are suffering from too much 

unhealthy stress has received a great deal of media attention recently. Unhealthy stress can lead to 

psychological conditions such as burnout. This can result in long-term illness and even cause the 

student to drop out of the programme. As part of the PhD Scholarship Programme, a project was 

launched last year to set up a support system for PhD scholarship students with psychological or 

physical problems. Since this affects all PhD students, the decision was made to extend this support 

system beyond just PhD scholarship students. The project attempts to pool the current facilities for 

PhD students as well as develop new ways to approach and handle psychological and physical issues. 

The aim is to be able to provide, in the near future, a comprehensive package of facilities which 

covers the entire spectrum: from prevention, early diagnosis, mentoring, treatment with 

psychologists, social work and the role of occupational physicians. This package will be accessible 

online via a new virtual service desk and will fit in well with the range of programmes available for 

PhD students. This includes courses/workshops about ‘empowerment’ and ‘dealing with stress’ (see 

below, Table 4), which could help prevent the development of psychological problems. The project 

will be implemented in collaboration with the Student Service Centre (SSC) and the Health, Safety 

and Sustainability department (AMD). 

All legal, financial and administrative issues concerning the programme for PhD scholarship 

students10 have now been arranged. 

                                                           
9
 Vacancy system. 

10
 In the current UG system, PhD scholarship students have a clear legal status, are taxed at source, have access 

to the Dutch social security system and follow a customized training programme. As such, their situation 
cannot be compared to that of the old PhD scholarship students.  

mailto:phd-scholarship@rug.nl
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Communication and publicity 
The start of the programme in September 2016 attracted quite a lot of media attention, both locally 

(UK, Dagblad van het Noorden) and nationally (ScienceGuide, HOP, Trouw). Even after the launch, 

the programme featured in the news on numerous other occasions. Some of this coverage tended to 

be rather negative, echoing critical (and unjust) press releases issued by the Promovendi Netwerk 

Nederland (Dutch Network of PhD Students; PNN). On two occasions this resulted in parliamentary 

questions, which the Minister was able to answer in support of the University of Groningen’s PhD 

Scholarship Programme. 

The web page http://www.rug.nl/education/phd-programmes/phd-scholarship-programme/ was 

created just before the start of the programme to provide general information about the programme 

and clarify which rules and regulations apply. It is also used as a landing page for recruiting PhD 

scholarship students. A web page has also been created on My University11 with information for both 

PhD scholarship students and staff members involved in the programme. The format of the PhD 

contract, the accompanying addendum and a list of Frequently Asked Questions (FAQs) have been 

posted on this site. In the near future, information regarding the range of courses and activities on 

offer for PhD students will also be published on this website. 

At the end of December 2016, the Board of the University sent a comprehensive letter to all UG staff 

members involved in the PhD Scholarship Programme. The Graduate Schools are responsible for all 

other communication within their own faculties and monitoring compliance with the regulations. 

 

Intake numbers and desire for additional application rounds 
 

Table 3 

This table shows the intake of PhD scholarship students between September 2016 and August 2017, 

divided into scholarship type (full v. supplementary) and faculty. The full scholarships were either 

awarded by the UG or by the UMCG. The supplementary scholarships are top-up scholarships which 

are awarded by the UG to international PhD students who have a competitive scholarship from their 

country of origin. 

 
Full scholarship Supplementary 

scholarship 
Total 

FEB   2   2     4 

FGGW   6   1     7 

FGMW —   3     3 

FdL 11   3   14 

FMW 62 38 100 

FRG   7   2     9 

FRW   4   3     7 

FWB   4   1     5 

FSE 39 64 103 

KVI-CART   1 —     1 

CF   3 —     3 

Total 139 117 256 

                                                           
11

 Intranet for UG staff. 

http://www.rug.nl/education/phd-programmes/phd-scholarship-programme/
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Figure 1: Intake of PhD scholarship students with a full (blue line) and supplementary (red line) 

scholarship between September 2016 and August 2017. The total intake per month is shown in green. 

 

During this period, there was a healthy number of new PhD students; in the first 12 months 

(September 2016 to August 2017), 256 students started their PhD. Table 3 shows the distribution 

across faculties and type of scholarship. Figure 1 shows how intake numbers changed over time, 

divided into full and supplementary scholarships. In this figure, the effect of the programme launch 

and the months in which PhD students with their own scholarship usually start their programme 

(September/October) are clearly recognizable. In light of the brief period for preparing for the start 

of the programme, in September 2016 relatively few Research Master’s students went on to do a 

PhD. As such, the peak that we see in September will most likely increase12 once more Research 

Master’s students stream onto PhD programmes.  

 

At the start of 2016, the faculties chose to make a total of 785 places available during the original 

application process. This figure only includes positions for full scholarships and not supplementary 

scholarships. Based on the intake of PhD students with a scholarship from their country of origin 

between 2012 and 2015, the desired number of places for students with supplementary scholarships 

was originally estimated to be 240. As such, the total number of desired places was 785 + 240 = 1025. 

However, so as to not place disproportionate demands on the 2000 places which had to be filled 

within the context of the Order in Council, it was decided that, in our application dated 14 March 

2016, we would request 850 places instead of 1025 for this first round. Due to the current success of 

the programme, it seems that this number was far too low. Not only do faculties want more PhD 
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 In accordance with this prognosis, compared to September 2016, around twice as many PhD students started 
their programmes in September 2017. 
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students with a full scholarship, but they also want considerably more PhD students with a 

supplementary scholarship than the estimated 240. The additional financial support for students with 

foreign scholarships, plus the improved legal and social status afforded to the recipients of the 

supplementary scholarships, have proven to have a positive impact on the number of international 

PhD students who want to come to the University of Groningen. This package seems to correspond 

well to the aforementioned demand. 

In light of the speed at which PhD students are joining the programme, it is essential that we submit 

a second application to the Ministry. The Order in Council permits such a second, and even a third, 

application round. However, at the moment it is unclear whether other universities are also wanting 

to submit additional applications and, if so, for how many places. Therefore, the number of places 

that the UG will actually apply for – and receive – in a second round partly depends on the wishes of 

other universities and the Minister’s position on the matter. 

 

Training and the Career Perspective Series (CPS) 
At the University of Groningen there is a myriad of training opportunities available to PhD students. A 

new learning pathway has been specially developed for the PhD Scholarship Programme: the Career 

Perspectives Series (CPS, see Figure 2). The CPS, developed in collaboration with the Dean of Talent 

Development, has been structured in such a way that it runs alongside a standard PhD programme. 

Professor Ingrid Molema especially has put in a lot of hard work to get this up and running. There 

have been consultations with many parties about the design of the CPS (faculty Graduate Schools, 

faculty PhD Councils, UG PhD student organizations GOPHER and GRIN, and many others) and there 

is now broad support for the underlying ideas. 

PhD students complete the first part of the CPS during the university-wide Introductory Event for 

PhD students (first day in Allersmaborg and the second day in the city), organized by the Dean of 

Graduate Schools (DGS). As well as being a general introduction for all new PhD students, it also 

introduces the CPS and associated workshops. Almost all PhD students who started in 2016/2017 

attended this two-day course. 

The second part focuses on awareness and obtaining information, and comprises the Inside and 

Outside Academia Perspective workshops. These are organized per Graduate School cluster. The 

three clusters (Science & Engineering, Medical Sciences and Humanities & Social Sciences) all 

organized their first Inside Academia and Outside Academia courses this spring. 

The third part includes activities which are more tailored to meet the PhD students’ individual needs 

for preparing for their future careers. The modules and activities which form part of this third step 

are still currently being developed (they do not need to be ready until next year), but certain aspects 

are already being piloted among groups of senior PhD students.  

Table 4 gives an overview of all the CPS activities which have already been set up and planned. In 

addition to courses/workshops/lectures which focus on preparing students for their future careers, 

there are also lectures/workshops which deal with the themes of empowerment and stress 

management. To give PhD scholarship students the chance to get into teaching, a number of 

modules have also been introduced which are designed to help them prepare for this challenge (e.g. 

Start to Teach). Finally, it is worth noting that simply having these courses/workshops is not enough; 

PhD students also have to be aware that they exist. As such, in addition to the usual information 

which is provided by the Graduate Schools, a good website will also be set up in the near future, 

which will be connected to the UG’s Corporate Academy initiative. 
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Figure 2: Organization and structure of the Career Perspectives Series (CPS) throughout the duration 

of a PhD programme. 
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Table 4 

Preliminary overview of courses, workshops and lectures in the Career Perspectives Series. The various 

activities are organized by the Office of the Dean of Graduate Schools (DGS), the Medical Sciences, 

Science & Engineering and Humanities & Social Sciences clusters and/or the individual faculty 

Graduate Schools. The Series is presented below in a timeline. At the bottom are three activities which 

can be organized at different times throughout the PhD programme. 

 
 

 

Programme rating by participating PhD students 
In order to monitor the evaluations of the PhD students, their supervisors and the Graduate Schools 

of the programme, the ‘Successful PhD’ research project was launched by Ellen Jansen’s research 

group (Faculty of Behavioural and Social Sciences (GMW), in collaboration with Educational Support 

and Innovation (ESI)). This is a long-term study which runs parallel to the period specified for the PhD 

Scholarship Programme in the Order in Council.  

As part of the ‘Successful PhD’ project, both in-depth interviews with stakeholders (PhD students, 

supervisors, directors, etc) and large-scale surveys are carried out and analysed. Both these activities 

were launched last year. With regard to the outcome and analysis of the in-depth interviews which 

have been carried out thus far, it is still too early to provide any concrete results. A comprehensive 

analysis of the various surveys (PhD survey 2017 and a survey among Master’s students, both of 

which were conducted in May/June 2017) is still ongoing. An overview of these results is expected to 

be available at the start of 2018 and, as usual, the PhD survey will be published on the UG Graduate 

Schools’ website (see: http://www.rug.nl/education/phd-programmes/useful-information/phd-

http://www.rug.nl/education/phd-programmes/useful-information/phd-survey/
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survey/).The following will discuss the most relevant results from the initial analysis of the PhD 

survey 2017, specifically those which relate to PhD students on the PhD Scholarship Programme in 

comparison to first-year PhD students with employee status. 

 

The results show that there was a high response rate among first-year PhD students: 41% of all first-

year PhD students13 completed the relatively long survey (which takes at least 15 minutes to fill in). 

The response rate was higher among PhD scholarship students (57%) than PhD students with 

employee status (35%).  

Table 5 shows that there are differences between both groups in terms of age, gender and especially 

nationality and institution at which the previous degree (MSc) was obtained.These differences can be 

explained by the fact that, as is also shown in Table 3, about half of the PhD students on the PhD 

Scholarship Programme are international PhD students with a supplementary scholarship. 

 

Table 5 

Sample characteristics (gender, nationality, previous institution and age) 

 PhD scholarship 
students 

PhD students with 
employee status 

Gender: Female (%) 55 59 

Male (%) 46 41 

    

Nationality: Dutch (%) 24 42 

European, non-Dutch 
(%) 

10 29 

Non-European (%) 66 29 

    

Previous degree 
obtained from 
(Master’s 
degree): 

UG (%) 30 41 

Other Dutch university 
(%) 

  3 12 

University in Europe, 
outside the 
Netherlands (%) 

14 31 

University outside 
Europe (%) 

53 17 

Average age (years): 27.4 ± 3.7 26.9 ± 3.8 

 

Furthermore, the research also shows that there are differences regarding the comprehensiveness of 

the application procedure. In general, the procedure for PhD students with employee status was 

more extensive (more interview rounds and assignments) than for PhD scholarship students. This 

difference can most likely also be traced back to the fact that about half of the PhD students on the 

PhD Scholarship Programme are international PhD students with a supplementary scholarship. These 

students come from abroad (including China, Latin America) and, as such, are not/less able to attend 

interviews in the Netherlands. 

Table 6 highlights how PhD scholarship students and PhD students with employee status experience 

both their and their supervisors’ contribution to the design of their PhD project. The majority of PhD 

                                                           
13

 257 respondents, 23 of whom were not included in the current analysis because they were external PhD 
students. 

http://www.rug.nl/education/phd-programmes/useful-information/phd-survey/
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scholarship students (35 + 34 = 69%) stated that they make a significant contribution to the design of 

their project. Interestingly, a considerable number of PhD students with employee status (15 + 28 = 

43%) also said that they make a significant contribution.  

 

Table 6 

Designing the project. 

 
PhD scholarship 

students (%) 
PhD students with 

employee status (%) 

Project was primarily designed by the 
PhD student  

35 15 

Supervisor and PhD student designed 
the project together 

34 28 

Project was primarily designed by the 
supervisor 

33 52 

Other   0   5 

 

Table 7 shows that a significantly larger number of PhD scholarship students think that the final year 

of their Master’s degree forms part of their PhD project, that their project is more of a stand-alone 

project (less connected to other projects) and that it is almost never part of a large consortium.  

 

Table 7 

Position of the project in relation to other projects in the group. 

 
PhD scholarship 

students (%) 
PhD students with 

employee status (%) 

The project is a continuation of the 
final year of the Master’s degree 

45 19 

The project is closely linked to the 
projects of other PhD students 

32 49 

The project is part of 
national/international consortium 

  4 22 

 

The results above are consistent with the structure of the PhD Scholarship Programme and the 

objectives stipulated in the Order in Council. 

 

The survey also asked the PhD students about the importance of the rights and facilities associated 

with their situation. The research showed (see Table 8) that both PhD students with employee status 

and (significantly more) PhD scholarship students consider this to be an important factor. Equally 

important is the extent to which PhD students are free to design and structure the course of their 

project, satisfaction with supervision, feeling at home in the group and satisfaction with the PhD 

programme in general. All of these issues scored highly, and PhD scholarship students seem to be the 

most satisfied group. However, due to the large standard deviation associated with the number of 

respondents, this difference is not significant. 
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Table 8 

The importance of current rights and facilities, the extent to which students are free to design their 

programme, the atmosphere in the group, students’ experience of the availability of and support from 

supervisors, satisfaction with the PhD programme in general and the supervision (average score, on a 

scale of 1 to 5). 

 
PhD scholarship 

students 
PhD students with 
employee status 

Importance of rights and facilities 4.2 4.0 

Freedom within the PhD programme  4.1 3.9 

Feeling at home in the research group 4.0 4.0 

Availability of supervisors  4.3 4.2 

Support from supervisors 3.8 3.5 

Satisfaction with the PhD programme 3.9 3.9 

Satisfaction with the support 4.3 4.2 

 

Conclusions 
Thanks to the efforts of the many individuals involved, the PhD Scholarship Programme got off to a 

flying start in its first year. All the legal and administrative issues which were essential for setting up 

such a large and new programme have been taken care of, and there is now a new, unique system in 

operation in the Netherlands. In Groningen, all PhD students with a scholarship fall under this 

scheme. As a result, not only do they all receive the same monthly salary, but they also have the 

same rights/responsibilities and access to social services. This is greatly appreciated by the PhD 

students (see Table 8). 

The intake of PhD students in the Scholarship Programme was very high in the first academic year 

(2016-2017), namely 256. This is much more than the UG had initially expected when submitting its 

proposal to the Minister. At that time, it was assumed that there would be 100 (± 50) new PhD 

scholarship students in 2016, i.e. in the first four months of the programme. In reality, this figure was 

157 (see Figure 1). Throughout the rest of the 2016-2017 academic year, i.e. 2017, a further 99 PhD 

scholarship students started their PhD programmes. There was also a considerable increase in the 

first few months of the 2017-2018 academic year (around 110 new students in September; twice as 

many as in the same month in 2016). The expectation is that the number indicated in the proposal 

(200 ± 50) will also be surpassed in 2017, with the intake expected to reach around 300. This would 

mean that the total intake of PhD students would rise from 690 in 2016 to 750 in 2017. This is in line 

with the objectives stipulated in the Order in Council regarding the increase in the number of PhD 

students. Figure 1 also shows that the majority of PhD students start their programme in the first few 

months of the academic year. Due to the lack of availability of accommodation at this time of year, it 

is advisable to stagger the start dates of programmes over a longer period. 

The conclusion that can be drawn from this initial, unexpectedly high intake and, by extension, the 

upward revision of the wishes of the faculties is that prospective PhD students find the PhD 

Scholarship Programme more attractive than we originally expected and that there is sufficient 

interest from the faculties to offer places to these PhD students under the current conditions. Should 

the Minister decide to open a second round for submitting proposals, the University of Groningen 
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will definitely do so. This is so that we can ensure that the high intake levels that we are experiencing 

at the moment can be continued over a 5-year period.14 This means that, at Groningen, 40% of the 

PhD students will have a scholarship, 50% will be PhD students with employee status (appointed for 

externally financed projects) and 10% will be external PhD students. 

An attractive supplementary training programme, the Career Perspectives Series (CPS), was 

introduced as part of the programme. Almost all PhD students followed modules or courses from this 

Series in their first year, and it would appear that it has been well received (as evidenced in the 

evaluation forms completed at the end of the various courses). Several elements of the CPS for the 

second, third and possibly fourth year are currently being developed or are being piloted among 

different groups (see Table 4). Considerable work still needs to be done to design the elements for 

years 3 and 4, especially those which will focus on preparing the PhD students for a career outside 

the world of academia. The intention is to continue this design process in collaboration with the 

Deans for Industrial Relations and Entrepreneurship.  

Within the framework of the programme, another project was also set up which aims to offer a 

cohesive range of services, support and facilities for PhD students who fall ill, with a particular focus 

on the prevention and treatment of stress-related conditions. The first parts of this were launched 

very recently.  

Finally, and importantly, the initial results of the recent survey conducted among PhD students show 

that they are extremely satisfied with the way in which PhD programmes and training courses are 

designed and structured at the UG. Table 8 shows that they are satisfied with their rights and access 

to facilities as well as the freedom they have to design their own PhD project, the atmosphere in the 

research groups, the availability of and support from their supervisors and – last but not least – their 

PhD programme in general and the support available to them throughout. 

In conclusion, it can be said that all aspects of the PhD Scholarship Programme (structure, intake, 

range of programmes available and ratings) are performing well. The results achieved in this first 

year are in line with the objectives stipulated in the Order in Council. We hope to be able to continue 

to build upon this success in the coming years. 
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 An intake of 750 PhD students per year is an increase of 100 places compared to the levels before September 
2016. Assuming the current success rate of about 80-85%, this means that there could be around 600 PhD 
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Vergadering College van Bestuur  
Datum vergadering 04-09-2017 
  
Agendapunt en onderwerp 3.4.a. Administratieve organisatie promotiestudenten 
  
Corsanummer 17.09129 
Afdeling HR/AMD/R&V 
  
Behandeladvies ter besluitvorming 
 
Samenvatting 
(maximaal 10 regels) 
 

Voor de begroting 2017 heeft de Directie van het Bureau 
aangegeven dat t.b.v. de uitvoering van het Experiment 
Promotiestudenten extra inzet verdeeld over de afdelingen HR, 
AMD, R&V, I&A, SSC en FSSC nodig is. Op basis van de tot op 
heden  uit gevoerde werkzaamheden voor het Experiment is dit 
inzichtelijk geworden en is de inschatting dat in totaal 2.2 fte inzet 
nodig is. Een deel van deze 2.2 fte is vanaf oktober 2016 al ingezet, 
het overige deel wordt in (de loop van) 2017 ingezet. 

Financiële consequenties ja 
Zo ja, dekking: F&C/CC adviseert om deze lasten centraal af te dekken ten laste 

van de centrale reservering voor de promotiestudenten 
ICT-consequenties  
Voorgesteld besluit/Advies Verzoek akkoord te gaan met een toewijzing van 2.2 fte aan het 

Bureau voor de uitvoering van het Experiment Promotiestudent 
gedurende de looptijd van het experiment. I.v.m. de bepalingen uit 
de wet werk en zekerheid impliceert dit wel dat een aantal (eerst) 
tijdelijke medewerkers een vast dienstverband zullen krijgen in de 
loop van het experiment. Mocht het experiment onverhoopt niet 
door gezet worden dan verzoekt het Bureau tegemoetkoming van 
het CvB tijdens de afbouw van de aangegane aanstellingen en 
daarmee gepaard gaande financiële verplichtingen. 
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☐ Managementberaad 

☐ Universiteitsraad 
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Communicatie ☐ intern ☐ extern  
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Verzoek voor toewijzing van 2.2 fte voor de uitvoering van het Experiment Promotie 
studenten bij het Bureau gedurende de looptijd van het Experiment Promotiestudenten. 
 
1. Afdeling HR (1.0 fte) 
a. Bij HRS is vanaf zomer 2016 de PhD Scholarshipdesk ingericht met tijdelijke formatie. Inmiddels 
blijkt dat de werkzaamheden van de PhD scholarshipdesk meer structureel worden in verband met: 
- de groei van aantal promotiestudenten de komende jaren; 
- het grote aantal buitenlandse promotiestudenten uit verschillende landen; 
- de verwerking van het aantal buitenlandse promotiestudenten met een eigen beurs; 
- de noodzaak om de groep als geheel goed te monitoren; 
- het op termijn overnemen van het UMCG van de beursbetaling (verloning) van de RUG 

promotiestudenten. 
Voor 2017 geldt dat extra inzet nodig is voor de fiscale verwerking van het met terugwerkende kracht 
onderbrengen van ‘oude’ bursalen onder het experiment.  
b. Bij HRE is het afgelopen jaar veel beroep gedaan op de juristen vanwege de gecompliceerde fiscale 
en juridische status van de promotiestudenten. Dit zal zo blijven gedurende het gehele experiment. 
Langer durende juridische ondersteuning is noodzakelijk om de fictieve status van de 
promotiestudenten voortdurend te kunnen blijven waarborgen.  
  
Voor 2016/2017 is tijdelijk 0.4 fte medewerker arbeidsvoorwaarden (schaal 9) en 0.5 fte uitzendkracht 
(schaal 7) toegewezen (de laatste ook ten behoeve van de tijdelijke beursbetaling (verloning) via het 
UMCG). Voor de uitvoering van de taken van de PhD Scholarshipdesk wordt nu een toewijzing 
gevraagd van 1.0 fte aan HR voor de looptijd van het experiment onder te verdelen in: 
- 0.4 fte medewerker internationale arbeidvoorwaarden (schaal 9); 
- 0.4 fte medewerker personeelsbeheer (schaal 8) (invoer in HR-systemen/beursbetaling/ 

verloning); 
- 0.2 fte jurist (schaal 11). 
  
2. Afdeling AMD (0.2 fte schaal 10/11) 
Het CvB is in mei akkoord gegaan met de te volgen procedure bij langdurige ziekte en bij 
zwangerschap van promotiestudenten. Dit i.v.m. het eigenrisicodragerschap voor de ziektewet en de 
WGA waaruit wettelijke verplichtingen voortvloeien omtrent de uitvoering van de Wet Poortwachter 
en de uitvoering van de Wet WGA voor de groep promotiestudenten. 
Gelet op het feit dat er veel buitenlandse promotiestudenten zijn, een groep waarvan uit ervaring 
bekend is dat daar specifieke (cultureel bepaalde) problemen mee gemoeid zijn, zal er naar 
verwachting vanaf eind 2017 meer werk bij de bedrijfsartsen en bedrijfsmaatschappelijk werk komen 
liggen en wellicht op nog langere termijn ook bij de casemanager (hoewel waar mogelijk voorkomen 
moet worden dat de groep promotiestudenten een beroep op de WGA zal doen).  
Vanaf 2018 zal er in totaal 0.2 fte (schaal 10/11) nodig zal zijn voor bedrijfsartsen, 
bedrijfsmaatschappelijk werk en (eventueel) casemanager om de groep Phd’s beter te bedienen.  
  
3. SSC/AMD/HR gezamenlijk (0.3 fte schaal 10/11) 
AMD (Jet ter Heegde), SSC (Karen Huizing) en HR (Liesbeth Volbeda) werken aan  een gezamenlijk 
aanbod voor de begeleiding van de promotiestudenten op gebied van psychosociale arbeidsbelasting. 
Op basis van ervaring zijn er onder deze groep, veelal buitenlands, veel stress gerelateerde fysieke 
en  mentale problemen (cultuurproblemen, heimwee, eenzaamheid etc). Doordat deze groep in 
aantallen zal toenemen, en er op de werkvloer geen directe begeleiding hoeft te worden gegeven/ zal 
worden gegeven dan bij een dienstverband het geval is (bv. van HR), zal deze groep wel ergens terecht 
moeten kunnen. Samenwerking SSC, AMD en HR (loopbaanadviseur) en het UMCG wordt 
vormgegeven. Nb. Dit aanbod is/wordt onderdeel van het totale aanbod van de Graduate Schools.  
Verzoek is uitbreiding met 0.3 fte S10/11. 
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4. Afdeling FSSC (0.2 fte) 
Bij het FSSC is 1 administrateur betrokken bij de maandelijkse verwerking van de boekingen.  
 
5. Afdeling R&V (0.5 fte schaal 11) 
De invoering van het Programma Promotieonderwijs heeft het geheel aan taken rond promotiebeleid 
en Graduate Schools substantieel vergroot. Om al deze taken adequaat uit te kunnen voeren en 
tegelijkertijd het experiment in goede banen te leiden, is uitbreiding met 0,5 fte S11 gewenst. 
Vanuit R&V wordt het projectleiderschap van het gehele Experiment gevoerd (0.5 fte). Dit betekent 
dat de gehele beleidsvorming en aansturing van de uitvoering alsmede de evaluatie van het 
programma bij R&V  ligt, naast de reguliere taken m.b.t. het promotiebeleid (Graduate Schools, Hora 
Finita, promotiereglement, landelijke afstemming, etc.). Om de reguliere taken niet in het gedrang te 
laten komen en het promotieonderwijs de aandacht te kunnen blijven geven die het nodig heeft, is de 
genoemde uitbreiding gewenst. 
  
2. Gevraagde besluiten 
Akkoord te gaan met de toewijzing van 2.2 fte aan het Bureau voor de uitvoering van het Experiment 
Promotiestudenten voor de looptijd van het experiment. 
 

afdeling functie sch/st fte 1 jaar 
 HR mdw intern. Arb. Voorw. 9-max 0,4 26,6 
 

 
mdw personeelsbeheer 8-max 0,4 23,4 

 

 
jurist 11/7 0,2 15,5 

 

 
sub-totaal 

 
1,0 65,5 

 

      AMD Bedrijfsarts /bmw 11-max 0,2 17,1 
 

      SSC/AMD/HR stud. decaan/psycholoog/trainer 11/7 0,3 23,3 
  

FSSC Administrateur 9-max 0.2 13,3 
 R&V coördinatie 11/7 0,5 38,8 
 

      

 
Totaal   2,2 158,0 

 

      NB. Ivm de bepalingen uit de Wet werk en zekerheid impliceert dit wel dat een aantal (eerst) tijdelijke 
medewerkers een vast dienstverband zal krijgen in de loop van het experiment. Mocht het experiment 
onverhoopt niet doorgezet worden dan verzoekt het Bureau tegemoetkoming van het CvB tijdens de 
afbouw van de aangegane aanstellingen en daarmee gepaard gaande financiële verplichtingen. 
 
Reactie F&C/CC: Op vraag of er ook sprake van substitutie-effect kan zijn, daar er de afgelopen jaren 
door het Bureau en faculteiten veel werk is verricht voor de bursalen, met een piek van meer dan 600 
bursalen in 2009, terwijl dat er nu nog circa 250 zijn, antwoordde de directie: 
“Er worden en werden inderdaad bij het Bureau werkzaamheden gedaan voor bursalen. Dat aantal is 
weliswaar teruggelopen maar ook de huidige bursalen vragen de nodige werkzaamheden. De directie 
concludeert dat de extra inzet voor uitvoering van de werkzaamheden voor de promotiestudenten geen 
substitutie betreft, maar er echt bij komt”. 
De volgende vraag die beantwoord moet worden, wie moet de extra lasten dan betalen.  
F&C/CC adviseert om deze lasten centraal af te dekken ten laste van de centrale reservering voor de 
promotiestudenten.  
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