Promotievoortgangscommissie 2005/2006
WERKWIJZE
In januari en februari 2006 heeft de ILLC promotievoortgangscommissie (PVC) haar
jaarlijkse voortgangsgesprekken gevoerd met 25 van de 28 promotiestudenten verbonden
aan het ILLC. De overige 3 promovendi verblijven voor langere tijd in het buitenland.
Eveneens is niet gesproken met de promovendi van de CWI hoogleraren Buhrman en
Vitanyi. De PVC bestond dit jaar uit Paul Dekker (voorzitter), Ulle Endriss, Khalil
Sima’an en Ingrid van Loon.
Vanwege praktische en agenda problemen, is het niet gelukt in het voorjaar van 2005 een
PVC ronde te voeren. Dit rapport beslaat dus de periode april 2004-januari 2006.
De gesprekken, die deze maal voor de negende keer werden gehouden, dienen er in de
eerste plaats voor om de kwaliteit van de institutionele omgeving van de
promotieprojecten te garanderen en waar mogelijk te verbeteren. Voor dit doel is met elke
promotiestudent gepraat over de voortgang van zijn/haar project, de organisatie van de
werkzaamheden, de begeleiding daarbij, en de inbedding in zijn/haar directe en minder
directe werkomgeving. Voor eventuele knelpunten bij de voortgang of bij (praktische of
organisatorische) gebreken in de werkomgeving proberen we een oplossing te vinden, en
tevens is het de bedoeling praktische ervaringen uit te wisselen. Een tweede doel is om
een algemeen beeld te vormen van de promotiearbeid aan het ILLC, en naar aanleiding
daarvan tot beleidsmatige aanbevelingen te komen.
BEVINDINGEN
1. Algemeen.
De promotieprojecten zijn van goede kwaliteit. De commissie verwacht dat de overgrote
meerderheid van de lopende projecten in de normale periode afgerond kan worden.
Slechts een enkel project vereist nadere zorg.
2. Begeleiding
(a) De aanbeveling uit voorgaande PVC rapporten om bij elk project twee begeleiders te
hebben is losgelaten. De PVC is van mening dat het niet per definitie een probleem hoeft
te zijn als er maar één begeleider is. Het moet wel ten alle tijden duidelijk zijn wie de
begeleider is, en wie daarmee de verantwoordelijkheid draagt. In veel gevallen is dit de
promotor, maar dit hoeft niet zo te zijn. In gevallen waar een tweede begeleider nodig
leek is dit aan de betreffende promovendus geadviseerd.
(b) Opleidings- en begeleidingsplannen (OBP) zijn voor het eerst in vrijwel alle gevallen
in orde. Dit is het gevolg van beleid dat uit eerdere PVC rondes is voortgekomen,
namelijk om de begeleiders te verzoeken binnen 3 maanden na de aanstelling een OBP
aan te leveren, en daarop actief toe te zien. De jaargesprekken worden
helaas nog niet in alle gevallen (op tijd) gevoerd.
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3. Onderwijs
(a) De onderwijslast tussen promovendi verschilt nog immer sterk. Dit is deels te wijten
aan verschillen tussen de FGW en FNWI, en tussen Nederlands- en anderstaligen, maar er
blijkt ook nog steeds weinig sprake te zijn van coordinatie; de onderwijstaken worden
min of meer ad hoc toegekend. Dit is niet verbeterd, ondanks het feit dat er naar
aanleiding van de vorige PVC-ronde bij beide faculteiten coordinatoren zijn toegewezen
die dit zouden moeten regelen.
(b) De meeste promovendi volgen in hun eerste jaren een aantal cursussen. Vooral de
externe promovendi volgen veel cursussen, en ronden dit in veel gevallen af met een
tentamen.
(c) Slechts weinig promovendi hebben ooit een cursus van het Loopbaan Advies Centrum
of een andere niet-inhoudelijke cursus gevolgd. De promovendi krijgen de
aankondigingen wel, maar blijken niet bijzonder geïnteresseerd in dergelijke cursussen.
Daarnaast worden de curssusen niet altijd in het Engels aangeboden.
4. Contacten
(a) Het groot aantal lokale evenementen wordt zeer aantrekkelijk gevonden. Volgens een
aantal promovendi wordt er soms te veel georganiseerd.
(b) De Logic Tea wordt nog steeds weinig bezocht door FGW studenten. Een tijdlang is
de locatie afgewisseld maar het blijkt nu alweer lange tijd in Euclides plaats te vinden
vanwege praktische redenen.
(c) Aangezien de schoolweek van de OZSL op het laatste moment geannuleerd werd
heeft niemand deze in 2006 kunnen bezoeken. Sowieso hadden maar twee promovendi
zich ervoor op gegeven. De redenen die daarvoor waren opgegeven waren gebrek aan tijd,
en een oninteressant en achterhaald programma.
(d) Een redelijk aantal promovendi wil ESSLLI ’06 bezoeken. Voor een aantal
promovendi biedt het programma weinig relevants.
5. Informatievoorziening
Vrijwel alle studenten geven aan tevreden te zijn over de informatievoorziening, en met
name over ILLC News. Wel willen sommige promovendi meer informatie over zaken als
reiskostenvergoeding.
6. Ondersteuning
De computer situatie bij de FGW, en de zeer gebrekkige ondersteuning vanuit het IC,
blijft een bron van klachten en frustraties.
7. Positie van promovendus
Er zijn weinig praktische en juridische problemen geconstateerd. Wel moet een aantal
buitenlandse studenten nog de procedure door om vrijstelling van de opleidingsvereisten
te krijgen. Ook is de positie van zelfbetalende promovendi niet altijd duidelijk. Een aantal
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is hier met studentenstatus, anderen met werknemers status. Soms lijken zij iets tussen
wal en schip te vallen.
AANBEVELINGEN
1. De PVC adviseert hoge prioriteit te geven aan het voeren en verslagleggen van
jaargesprekken met de promovendi. Vooral het eerste jaar, aan het eind waarvan een
go/no-go beslissing genomen dient te worden is het voeren van een gesprek uitermate
belangrijk.
Het opstellen van Opleidings- en Begeleidingsplannen gebeurt nu goed en de commissie
hoopt dat dit zich voortzet.
2. Aangezien er nog steeds promovendi zonder vrijstelling van opleidingsvereisten in
een gevorderd stadium van hun verblijf aan het ILLC zitten, wil de commissie de
aanbeveling van vorig jaar herhalen: reeds bij de aanstelling van de buitenlandse
promovendus zouden zijn of haar diploma’s moeten worden gewaardeerd voor toelating
tot de promotie.
3. De ongelijke onderwijsbelasting van promovendi blijft een punt van zorg. Het blijkt
dat het instellen van facultaire coordinatoren niet voldoende heeft geholpen. Er zouden
duidelijke regels moeten komen die goed gecommuniceerd worden aan de betrokkenen.
De facultaire coordinatoren zouden meer de functie van vertrouwenspersoon moeten
krijgen.
Een ander punt van zorg is het driejarige promotie traject bij de FGW. Aangezien het
geven van onderwijs zeer nuttig kan zijn voor de ontwikkeling van de promovendus zou
uitgezocht moeten worden of de promovendi een onderwijsaanstelling van bijvoorbeeld
0.2 FTE kunnen krijgen waarbij hun totale aanstelling wordt verlengd.
De commissie vraagt de directie op beide punten actie te ondernemen.
4. De commissie betreurt dat de LAC en overige niet-inhoudelijke cursussen vaak met
scepsis worden ontvangen, terwijl er nuttige cursussen bij zitten die de student tijdens en
na zijn verblijf kunnen helpen. De commissie adviseert de directie om bij begeleiders en
promovendi aan te dringen op het volgen van met name cursussen in technische
schrijfvaardigheid en didactiek. De aankondigingen die nu nog alleen aan de promovendi
gestuurd worden, zouden ook naar de begeleiders moeten.
5. Het is enigszins onduidelijk wat voor forum de Logic Tea is of pretendeert te zijn.
Promovendi blijken daar verschillend over te denken. Een aantal kwesties die niet
eenduidig zijn, en waar de directie zijn gedachten eens over zou kunnen laten gaan:
• Is het een forum voor en door studenten?
• Mogen stafleden erbij aanwezig zijn en een actieve rol hebben?
• Dienen de sprekers altijd uit het midden van de studenten gehaald te worden, of is
het goed ook (buitenlandse) gastsprekers aan te trekken?
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•
•

Is het belangrijk dat er zowel FGW als FNWI studenten op af komen en moet het
programma en locatie daarop afgestemd worden?
Is het belangrijk om over deze vragen na te denken, of laten we het zoals het is:
weliswaar onduidelijk maar een leuk en goedlopend evenement?

6. De PVC is van mening dat het mogelijk moet worden voor promovendi om lid te
worden van een andere onderzoeksschool dan de OZSL. Voor een aantal promovendi
sluit het aanbod van de OZSL niet goed aan op het onderzoeksproject, en is een school als
SIKS veel beter geschikt. Ook is de OZSL lange tijd nogal inactief geweest.
7. De directie wordt met kracht verzocht actie te ondernemen met betrekking tot de
computer situatie bij FGW. De problemen die promovendi hebben zijn soms zeer
zorgwekkend en gaan ten koste van hun werkzaamheden.
8. Er zou een eenduidig beleid gevormd worden met betrekking tot de positie van
zelfbetalende promovendi, de faciliteiten die hen geboden worden, en de bench fee die
zij daarvoor moeten betalen.
Op dit moment zijn er te veel verschillende soorten promovendi aan het ILLC en dit zou
in feite teruggebracht moeten worden tot a. de promovendus met een aanstelling en b. de
promovendus zonder aanstelling. De aanbevelingen die de PVC in dit verband doet zijn:
•
•
•

Duidelijke informatie op het web zodat het duidelijk is wat de verschillende
posities inhouden
Vaststelling van een bench fee voor promovendi zonder aanstelling die
(gedeeltelijk) kan worden vrijgescholden indien dat nodig wordt geacht
Begeleiding van de promovendus zonder aanstelling vindt in het eerste jaar plaats
door een mentor, op basis van een voorlopig OBP. Aan het eind van het jaar moet
een definitief OBP zijn vastgesteld, en een promotor bekend zijn.

9. Met betrekking tot de procedure van de PVC doet de commissie de volgende
aanbevelingen:
• Het introductieverhaaltje dat bij elke student aan het begin van het gesprek
gehouden wordt, zou in het vervolg van tevoren rondgemaild kunnen worden
• Het OBP zou van tevoren aan de commissieleden rondgemaild moeten worden
• Het woord project vermijden waar daarmee wordt bedoeld: onderzoek. Dit blijkt
een verwarrende term te zijn voor buitenlanders.
• Naar aanleiding van een aanbeveling uit het eindverslag 2004 is de PVC voor het
eerst van tevoren aangekondigd bij de begeleiders. Dit zou ook volgend jaar weer
moeten gebeuren.
OVERIG
Tenslotte willen we een aantal zaken noemen die slechts door 1 of 2 promovendi zijn
genoemd en die we ter overweging willen meegeven
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•
•
•
•

ILLC News is te zeer CS/Math georienteerd
Het zou leuk zijn een eendaags seminar te hebben waarin alle promovendi over
hun werk vertellen
Er is geklaagd over de hoge prijzen in de Euclides kantine
De sluitingstijd van Euclides (12 uur ‘s nachts) wordt door een promovendus die
met de afronding van zijn proefschrift bezig is te vroeg bevonden

Ingrid van Loon
Juni 2006
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