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Commentaar n.a.v. Reacties op Voorlopige evaluatie persoonlijke budgetten
Researchmasterstudenten DGW
1.Algemeen
Uit de reactes van DLG en LOGOS blijkt dat de analyse in de voorlopige evaluatie wordt gedeeld
en dat er grote bereidheid bestaat mee te werken aan de voorgestelde verbeterpunten. Een punt van
discussie vormt de toekenning van de budgetten voor de eerstkomende jaren. Gezien deze positieve
reacties is het Regieorgaan van oordeel dat de letterlijke nul-optie “stoppen met dit instrument” niet
opportuun is.
Hierna wordt in par. 2 ingegaan op de verbeterpunten waarover overeenstemming bestaat. In par. 3
wordt de toekenning van de budgetten voor de eerstkomende komende jaren besproken.
2. Geaccordeerde verbeterpunten
De verbeterpunten uit de voorlopige evaluatie, waarover overeenstemming bestaat, worden
hieronder weergegeven met cursieve vermelding van welke partij uitvoering daarvan mag worden
verwacht.
De nummering is conform de voorlopige evaluatie.
1) Bij hun inschrijving in een researchmaster ontvangen studenten van de betrokken
coördinator een overzicht van het onderwijs dat gedurende twee jaar van hun studie wordt
aangeboden door de meest verwante onderzoekschool (eventueel scholen) waarin wordt
aangegeven dat het gaat om hoogwaardig en intensief (inter)disciplinair onderwijs.
Uitvoering: faculteiten.
2) De inhoud van dit onderwijs is in beide jaren verschillend zodat een student minimaal 10 EC
gespreid over twee jaar via de onderzoekschool kan verwerven.
Uitvoering: landelijke onderzoekscholen.
3) In de programmering van de researchmasters wordt – indien en voorzover dat nog niet het
geval is – een vrije ruimte van tenminste 5 EC per jaar ingebouwd. Deze ruimte zou niet
mogen worden gebruikt voor cursussen op het gebied van transferable skills, maar bij
voorkeur voor het onderwijsaanbod van de onderzoekscholen.
Het DLG gaat in zijn reactie een stap verder en zegt toe er voor te zullen zorgen dat “in alle
researchmasters per 2014-2015 een ruimte van jaarlijks 5 ECTS geprogrammeerd staat
voor verplichte deelname aan een cursus van de eigen onderzoekschool (waarbij de student
staat ingeschreven) en/of een andere onderzoekschool”.
Het Regieorgaan kan zich goed vinden in deze aanscherping en zal er op toezien dat dit per
1 september 2014 in de OEREN is vastgelegd. Overigens heeft het Regieorgaan er tijdens de
vergadering van het DLG op 20 september node kennis van genomen dat de universiteit
Maastricht buiten deze regeling blijft en de researchmasters geheel in eigen huis zal
verzorgen.
Uitvoering: faculteiten.
4) De onderzoekscholen presenteren hun onderwijsaanbod voor researchmasterstudenten op
een meer aantrekkelijke wijze op hun website.
Uitvoering: landelijke onderzoekscholen.
NB. Voor alle onder 1 t/m 4 vermelde verbeterpunten geldt dat zij uiterlijk per 1-9-2014, maar
zoveel mogelijk eerder dienen te worden gerealiseerd.
6) De onderzoekscholen krijgen geen bedrag meer in één keer van € 500 per
researchmasterstudent t.l.v. de middelen DGW.
Uitvoering: faculteiten (zie ook par. 3).

3. Toekenning persoonlijke budgetten Rema-studenten 2013/2014 en daarna
LOGOS heeft in principe voorkeur voor een flexibel systeem waarbij de onderzoekscholen worden
vergoed per geleverde EC voor een researchmasterstudent (bijv. Euro 50 per EC). Deze voorkeur is
gebaseerd op de omstandigheid dat (i) bij verscheidene researchmasters twee instroommomenten
bestaan waardoor het moeilijk zou zijn te bepalen wanneer alle studenten aan de 5 EC limiet hebben
voldaan, (ii) onderzoekscholen toch wat krijgen voor studenten die minder dan 5 EC volgen en zij
extra kunnen worden gecompenseerd voor studenten die meer dan 5 EC aan onderwijs bij hen
volgen. Het laatste zou ook de natuurlijke groei van het onderwijs bij de landelijke
onderzoekscholen kunnen bevorderen. Nu de decanen hebben toegezegd per 1-9-2014 een vrije
ruimte van jaarlijks 5 EC in hun researchmasters te zullen inbouwen voor verplichte deelname aan
een cursus van een onderzoekschool is er aan deze variant niet of nauwelijks behoefte. Het aantal
gevallen waarin een student meer dan 5 EC per jaar bij een onderzoekschool zal volgen, zal
vooralsnog beperkt zijn.
DLG en LOGOS zijn praktisch gezien voorstander van variant 2 voor toekenning van de
persoonlijke budgetten researchmasterstudenten welke inhoudt vergoeding aan de
onderzoekscholen per 1 februari van het desbetreffende collegejaar waarbij aan het eind van het
collegejaar wordt bezien of zij voor het betrokken aantal studenten x 5 EC aan onderwijs hebben
verzorgd. In het geval dat dit aantal kleiner is dan het voorlopig gefinancierde aantal wordt het
verschil in mindering gebracht op de voorlopige financiering voor het volgende collegejaar. (De
voorlopige financiering wordt gebaseerd op de ingeschreven aantallen studenten zodat de situatie
van nodige suppletie van de voorlopige financiering zich niet zal voordoen).
LOGOS wil dit systeem niet eerder dan in het studiejaar 2014-2015 ingevoerd zien zodat er
gelegenheid is eerst de verbeterpunten door te voeren. DLG bepleit dergelijke toekenning vanaf
februari 2013.
Er dient rekening mee te worden gehouden dat faculteiten in 2012 lasten i.v.m. de persoonlijke
budgetten t.l.v. middelen Duurzame Geesteswetenschappen hebben gerealiseerd die betrekking
hebben op het hele collegejaar 2012/2013. Daarbij zijn conform de aanwijzingen van het
Regieorgaan als uitgangspunten gehanteerd:
a) De researchmasterstudent moet zijn aangemeld bij een onderzoekschool
b) Per aangemelde researchmasterstudent kan een jaarlijks bedrag van € 250 worden vergoed.
c) Een researchmasterstudent mag maximaal twee jaar worden meegeteld, ook als deze langer staat
ingeschreven.
Omdat realisatie van de verbeterpunten de nodige tijd vergt, handhaaft het Regieorgaan deze
regeling – bij wijze van overgangsfase – ook voor het studiejaar 2013/2014. De faculteiten zal
daartoe door het Regieorgaan om een opgave worden gevraagd van de per 1 september 2013
ingeschreven aantallen researchmasterstudenten die volgens deze formule voor honorering van een
persoonlijk budget in aanmerking komen. Hierbij kunnen ook Rema-studenten die zich per 1-22013 hebben ingeschreven worden meegeteld. In ieder geval niet voor honorering met een
persoonlijk budget voor 2013/2014 komen in aanmerking Rema-studenten van de UM en de Leidse
studenten van de researchmasters op het terrein van de regiostudies behalve bij aanwending voor
het volgen van desbetreffend onderwijs in het buitenland. Ook voor het volgen van onderwijs bij de
onderzoekschool Noster kunnen geen persoonlijke budgetten t.l.v. de middelen DGW in het
studiejaar 2013/2014 worden toegekend. Op basis van de vorenvermelde opgave ontvangen de
faculteiten in 2013 een budget overeenkomend met het aantal aangemelde researchmasterstudenten
x € 250 minus het eventuele overschot op de middelen t.b.v. de persoonlijke budgetten uit
voorgaande jaren.
Voor het studiejaar 2014/2015 zal het nieuwe regime worden ingevoerd. Dit impliceert: toekenning

van middelen DGW voor persoonlijke budgetten researchmasterstudenten aan faculteiten per 1-22015 à € 250,--, op basis van de per die datum bij de onderzoekscholen aangemelde
researchmasterstudenten waarvoor niet eerder twee keer een persoonlijk budget is toegekend. De
faculteiten geven deze middelen door aan de betrokken onderzoekscholen. (Na oprichting van de
onderzoekschool voor Niet-Westerse Studies bij de UL per 1-9-2014 komt ook die onderzoekschool
in aanmerking voor dergelijke budgetten. De onderzoekschool Noster komt niet in aanmerking
omdat daarvoor tot en met 2015 andere afspraken zijn gemaakt). Aan het eind van het collegejaar
2014/2015 wordt bezien of de onderzoekscholen voor de aangemelde aantallen
researchmasterstudenten 5 EC onderwijs hebben verzorgd. Voor zover dit aantal kleiner is dan het
voorlopig gefinancierde aantal wordt het verschil in mindering gebracht op de voorlopige
financiering voor het jaar 2015/2016.
Voor 2016 bestaat het perspectief van structurele toekenning van de gelden DGW. Bij definitieve,
positieve evaluatie van de persoonlijke budgetten door het Regieorgaan zal in het eindrapport, dat in
september 2015 aan de Minister moet worden aangeboden, verdiscontering daarvan in de aan
faculteiten structureel toe te wijzen bedragen ex-DGW worden voorgesteld. In principe zal dan de
regeling van 2014/2015 door de faculteiten zelfstandig kunnen worden gecontinueerd.

