
 
 

Oprichting van een Landelijk Overleg Geesteswetenschappelijke Onderzoekscholen (LOGOS) 

 

1. Binnen de geesteswetenschappen is landelijk-disciplinaire coördinatie, met name voor het 

wetenschappelijke onderwijs en onderzoek zoals dat met name in het promotietraject gestalte krijgt en 

is toevertrouwd aan onderzoekscholen, essentieel.  

2. De positie en rol van onderzoekscholen is binnen de geesteswetenschappen in tal van opzichten 

specifiek en eigensoortig. Ook is de verdeling van het disciplinair/specialistisch terrein in de 

geesteswetenschappen van dien aard, dat onderling overleg uitgerekend hier onontbeerlijk is. 

3. Aangezien daarom geesteswetenschappelijke onderzoekscholen onderling regelmatig dienen te 

overleggen, en jegens hun gesprekspartners herhaaldelijk een gezamenlijke positie willen uitdragen, 

achten zij het dienstig om een overlegplatform in te richten dat in deze behoeften kan voorzien. 

4. De directeuren van geesteswetenschappelijke onderzoekscholen zoals verzameld in vergadering op 4 

april 2005 willen de oprichting van, en deelname aan, zulk een overlegplatform nastreven. Het 

overlegplatform draagt de naam van Landelijk Overleg Geesteswetenschappelijke Onderzoekscholen, 

met als acroniem LOGOS. Deelname aan en inrichting van LOGOS, zoals hieronder nader 

uiteengezet, zal door de vergaderde directeuren vóór 1 mei 2005 ter bekrachtiging aan hun respectieve 

besturen worden voorgelegd. LOGOS zal geacht worden te bestaan zodra minstens vijf 

onderzoekscholen middels een bestuursbesluit hun deelname hebben bekrachtigd. Tot dat tijdstip 

verkeert LOGOS in oprichting. 

5. LOGOS zal gedragen worden door geesteswetenschappelijke onderzoekscholen die waarde hechten 

aan landelijke coördinatie, niet slechts binnen hun discipline of wetenschapsterrein, maar ook 

daartussen. Toetreding wordt bewerkstelligd door een bestuursbesluit in dier voege van de 

onderzoekschool, een aanvaarding daarvan door de eerstvolgende LOGOS-vergadering. 

6. LOGOS belegt minstens éénmaal per jaar, of zo vaak als nodig wordt geacht, een vergadering van 

directeuren of bestuursvertegenwoordigers van de deelnemende Onderzoekscholen. LOGOS houdt 

bovendien voeling middels het lopende coördinatorenoverleg van onderzoekscholen. 

7. LOGOS functioneert collegiaal en op basis van consensus. LOGOS kan geen beleid of beleidslijnen 

dwingend opleggen aan de deelnemende onderzoekscholen. In geen geval kan LOGOS naar buiten 

treden namens onderzoekscholen zonder hun instemming. Stellingnames of interventies waarmee 

LOGOS naar buiten treedt zullen altijd gespecifieerd aangeven, namens welke deelnemende 

onderzoekscholen zulks van geval tot geval gebeurt; het aantal daarvan zal in geen geval minder dan 

vijf bedragen. 

8. LOGOS heeft geen eigen budget. In de kosten van elementaire gemeenschappelijke voorzieningen 

(website, briefpaper) zal van geval tot geval worden voorzien door bijdragen ad hoc (en pro rato) door 

de deelnemende Onderzoekscholen. Inzet van individuele medewerkers (reiskosten e.d. voor 

coördinatoren en directeuren) komen voor rekening van de eigen Onderzoekschool. 
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