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Vooraf: de insteek zal zijn de implementatie van simpele afspraken. De 
geesteswetenschappen lijken de eerste sector te zijn die goede afspraken maakt tussen 
graduate schools (faculteiten) en onderzoekscholen. Er zal voor de meeste disciplines 
binnen de geesteswetenschappen een landelijk onderwijsaanbod zijn dat aanvullend is 
op het onderwijsaanbod van de graduate schools en waarin de expertise van het hele 
land gebundeld wordt.
Bij de start in september 2011 zal aan alle betrokkenen informatie over de samenwerking 
tussen DLG en LOGOS gestuurd worden zodat in het hele land dezelfde informatie 
bekend is.  Deze  informatie zal ook op een door LOGOS beheerde website te vinden zijn. 
Ook de faculteiten (graduate schools) wordt verzocht de informatie op hun websites op te 
nemen. Het DLG stelt deze informatiebrief op.

Verankering van het landelijk onderwijsaanbod
Voor de research masterstudenten moet elke faculteit ervoor zorgdragen dat in de 
OERen wordt opgenomen dat studenten uit het landelijk aanbod van de 
onderzoekscholen onderwijs mogen volgen en dat de punten daarvan door de eigen 
opleiding erkend worden.
Voor de promovendi moet het onderwijs uit het landelijk aanbod in het opleidings- en 
begeleidingsplan worden opgenomen.

Aanmelding van studenten
Research masterstudenten:
In september van elk jaar (en bij tweede instroom, ook in februari)  wordt door de 
verantwoordelijke(n) voor de research masteropleiding doorgegeven welke studenten 
worden aangemeld bij welke onderzoekschool.
Naar deze onderzoekschool wordt ook het ‘rugzakje’ van dat jaar1 overgemaakt.
Promovendi:
In september van elk jaar (en als er nog een tweede instroommoment in februari is, in 
februari) meldt de directeur van de graduate school de nieuwe promovendi aan bij een 
onderzoekschool. Dit wordt ook vastgelegd in het opleidings- en begeleidingsplan. De 
helft van het rugzakje2 wordt overgemaakt naar deze onderzoekschool.

Voor de aanmelding zal LOGOS uniforme formulieren ontwerpen voor alle 
onderzoekscholen. Deze formulieren zijn zowel bedoeld voor de aanmelding bij de 
onderzoekschool als voor de aanmelding voor de specifieke cursussen.

Een student mag ook, mits tijdig aangemeld en mits aan de entreevoorwaarden wordt 
voldaan, een cursus bij een andere onderzoekschool volgen als dit voor zijn/haar 

1 D.w.z. €250,- per jaar (max. 2 jaar per student).
2 Elke promovendus heeft een rugzakje van € 2000 (in totaal). Er wordt dus een bedrag van € 1000 
overgemaakt (eenmalig). 
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opleiding relevant is. Hiervoor hoeft niet apart betaald te worden. Mocht een student zijn 
aangemeld voor een onderzoekschool, maar daar geen cursussen volgen, dan is hij/zij 
toch het geld van het rugzakje hiervoor verschuldigd.

Overgangsregeling zittende promovendi en research masterstudenten
Hier zal naar bevind van zaken gehandeld worden. Heel in het algemeen kan gesteld 
worden dat bij de aanmeldingen die per 1 sept. 2011 worden doorgegeven ook 
aanmeldingen zullen worden doorgegeven voor de promovendi van 2010-2011. De 
persoonlijke budgetten voor 2010-2011 voor de research masterstudenten zullen door 
het Regieorgaan anders worden aangewend(zie Tussenrapportage 2009 en 2010).  Op 1 
september zullen naast de nieuwe  research masterstudenten ook die van 2010-2011 
worden aangemeld omdat zij in hun 2e jaar nog gebruik kunnen maken van het 
persoonlijk budget (€250).
Voor oudere cohorten promovendi geldt dat zij veelal hun onderwijs al gevolgd zullen 
hebben via de eerdere systematiek (bijv. schoolgelden). Is dit niet het geval dan moet een 
ad hoc oplossing gevonden worden.

Samenwerkingsovereenkomst tussen faculteiten t.b.v. de onderzoekscholen
Het DLG maakt een conceptovereenkomst voor de samenwerking tussen faculteiten ten 
behoeve van de onderzoekscholen. De overeenkomst is voor alle scholen grotendeels 
gelijk, maar bevat ook passages die specifiek zijn voor een bepaalde onderzoekschool.

Totaal aan te bieden ECTS punten per jaar
Voor het geld dat met deze samenwerking gemoeid is (penvoerdergelden en helft 
rugzakje in het geval van promovendi; cursusorganisatiegeld en het rugzakje in het geval 
van research masterstudenten) verzorgt de onderzoekschool jaarlijks in principe in ieder 
geval 5 ECTS cursusaanbod voor research mastertudenten en 10 ECTS cursusaanbod 
voor promovendi. De onderzoekschool zorgt ervoor dat individuele research 
masterstudenten en promovendi in elk geval 5 ECTS, resp. 10 ECTS aan relevant 
cursusaanbod per jaar hebben. Het totaal aantal aan te bieden cursussen wordt bepaald 
door het aantal en de diversiteit van de bij de onderzoekschool aangemelde studenten en 
door het beschikbare budget. 
Het zal bij de door de onderzoekschool aan te bieden cursussen vooral gaan om 
discipline-specifiek onderwijsaanbod; meer algemene cursussen (zowel inhoudelijke 
cursussen als algemene, transferable skills)3 zullen door de graduate schools worden 
aangeboden.
Hoeveel een student geacht wordt bij een onderzoekschool te volgen, kan wisselend zijn. 
Logos zal een inventarisatie maken van de eisen per graduate school en het aanbod van 
de diverse onderzoekscholen.

Daarnaast kan een onderzoekschool een coördinatieplatform zijn voor de cursussen 
(m.n. ReMa-cursussen) die in het land worden aangeboden. Op een LOGOS website kan 
dit aanbod worden vermeld.

Vooruitplannen onderwijsaanbod

3 Onderzoekscholen verzorgen onderwijs in vaardigheden alleen voorzover die echt vakspecifiek zijn, zoals 
codicologie voor Middeleeuwse studies

2



Onderzoekscholen plannen hun onderwijsaanbod steeds voor min. 2 jaar en maken dit 
bekend op de eigen website. Daarnaast zal er een LOGOS website moeten komen, die 
overkoepelend is en (via links) het onderwijsaanbod van alle scholen presenteert. Het 
Regieorgaan Duurzame Geesteswetenschappen zal gevraagd worden de opzet en het 
onderhoud van deze website financieel voor zijn rekening te nemen.

Vergoeding docentinzet
Als een docent incidenteel een of twee colleges binnen een groter geheel verzorgt, wordt 
dat gezien als ‘gastinzet’ en wordt dit niet apart vergoed. Uiteraard kan er een 
boekenbon, fles wijn of iets dergelijks tegenover staan.
Als een docent verantwoordelijk is voor een hele cursus, dan is zijn/haar eigen 
faculteit/graduate school verantwoordelijk voor de docentlast. Deze zal volgens de locale 
berekeningssystematiek worden opgenomen in zijn/haar takenpakket. Het is mogelijk 
dat faculteiten een maximum per jaar zullen stellen aan de docentbelasting die ze bereid 
zijn te vergoeden. Tijdig overleg hierover met de leidinggevende of directeur graduate 
school of faculteitsbestuur is geboden.

Bekendmaking van de overeenkomst
Nadat bovenstaande door DLG en LOGOS is goedgekeurd zal er een mailing uitgaan 
naar alle betrokkenen bij de graduate schools om hieraan bekendheid te geven. Het is het 
streven dit nog voor de zomer te doen.

Afspraken:
• DLG (Wakker en van den Akker) laten uitzoeken wat er aan 

samenwerkingsovereenkomsten bestaat en maken voorstel voor een 
conceptovereenkomst.

• DLG (Wakker en van den Akker) laten uitzoeken wat in de OERen van de research 
masters aangepast moet worden (of er überhaupt iets aangepast moet worden).

• LOGOS (Duewell) laat uitzoeken voor hoeveel EC de onderzoekscholen op dit 
moment onderwijs aanbieden.

• LOGOS (Duewell) komt met een voorstel voor een aanmeldingsformulier voor ReMa-
studenten en promovendi. 

• Wanneer nodig verzoekt het DLG de beleidsmedewerkers onderzoek van de 
deelnemende faculteiten eventuele details van de afspraken nog nader uit te werken.

3


