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Vaststelling model gemeenschappelijke regelingen landelijke onderzoekscholen

In de vorige vergadering is het voorstel van LOGOS voor een beperkte update van het model voor
de gemeenschappelijke regelingen (GR) van de landelijke onderzoekscholen voor de komende
periode (2022-2026) besproken. Naar aanleiding van die bespreking zijn nog enkele
wijzigingsverzoeken binnengekomen, die zijn bijgevoegd. Tevens is bijgevoegd een verwerking
(zichtbaar in track changes) van die voorstellen in de model-GR, die nu ter vaststelling door het
DLG voorligt.
RU en UM hebben voorgesteld artikel 3, lid e: ‘het fungeren, indien van toepassing, naast de
graduate schools c.q. onderzoekinstituten, als aanspreekpunt van het vakgebied, zowel intern als
extern’ te schrappen. Het DLG heeft echter in de richtlijnen voor de visitatie van landelijke
onderzoekscholen aangegeven dat de platformfunctie een onderdeel dient te zijn van de beoordeling:
‘De visitatie van de onderzoekscholen gaat alleen over die componenten van het takenpakket die niet
elders worden gevisiteerd, te weten de kwaliteit van het onderwijs voor promovendi en de forumfunctie van de school.’ Deze forum-functie is als zodanig vastgelegd in artikel 3, lid e van de
Gemeenschappelijke Regeling. Vanuit dat oogpunt is het voorstel dit artikel te laten staan.
Daarnaast heeft TiU verzocht om nadere informatie over de afspraken met LOGOS over het
onderwijs voor RMa-studenten en promovendi. Hiervoor wordt verwezen naar de website van
LOGOS, waar de relevante documenten te vinden zijn: https://logosgw.nl/documents/.
Betrokkenheid DGO en DGW
Daarnaast is vanuit DGO aangekaart dat ook DGO en DGW partij zouden moeten zijn in het
vaststellen van dit model, omdat deze ook de onderzoekscholen NOSTER en OSZW betreffen. DGO
en DGW zijn in de vorige ronde van vaststelling van de modelregeling en de uitwerking daarvan per
school voor zover kan worden nagegaan niet betrokken geweest. Voor de aangesloten universiteiten
met zelfstandige faculteiten Filosofie of Religie ligt dat echter wel in de rede. Voorstel is daarom dit
in de modelregeling toe te voegen zoals aangegeven, en de regelingen voor de betrokken
onderzoekscholen NOSTER en OSZW voor te leggen aan DGO en DWB voorafgaand aan
vaststelling in het DLG.
Tijdpad vaststelling GR-en 2022-2026
Bovenstaande leidt tot het volgende traject:

6 november 2020:
november 2020:
dec – jan 2021:
februari 2021:
maart 2021:
16 april 2021:
Mei-juni 2021:

vaststelling model-GR in DLG
bespreken model-GR met landelijke onderzoekscholen door LOGOS
onderzoekscholen stellen gespecificeerde GR op, op basis model
NOSTER en OSZW leggen hun GR voor aan DGO resp. DGW cc DLG
overige scholen leggen hun GR voor aan DLG
DGO en DGW geven hun input door aan DLG
DLG stelt GR per landelijke onderzoekschool vast
GR-en worden voorgelegd aan CvB’s ter ondertekening (via de faculteiten)

Samenwerking met overige partijen
De GR wordt afgesloten tussen de CvB’s van de in het DLG vertegenwoordigde faculteiten. De
ondertekening door de CvB’s verloopt via de ‘eigen’ faculteit onder coördinatie van de UvA.
De samenwerking met overige partijen (universiteiten en niet-universiteiten) wordt vastgelegd via
het bijgevoegde format Samenwerkingsovereenkomst (zie ook artikel 10 uit de GR). Deze
overeenkomst wordt gesloten tussen de penvoerende faculteit en de overige partij(en). Het is
mogelijk om in één regeling de samenwerking met alle overige partijen vast te leggen.
Indien een onderzoekschool een samenwerkingsovereenkomst wil sluiten, dan kan zij melden met
welke partijen zij de overeenkomst wil aangaan bij het aanleveren van de GR bij het DLG (voor 1
april 2021). De samenwerkingsovereenkomst zelf wordt niet aan DLG voorgelegd. Daarvoor is het
model immers ontwikkeld. De penvoerende faculteit draagt zorg voor het tekenen van de
samenwerkingsovereenkomst door de eigen faculteit en de overige partijen. De
samenwerkingsovereenkomst wordt niet ook door alle CvB’s, die de GR tekenen, ondertekend.
Voor het invullen van de regeling per onderzoekschool geldt het volgende:
- Alle XXX geel gearceerd worden aangevuld met voor de school specifieke informatie.
- Pagina 1: Lijst van CvB’s: Als hier universiteiten staan die niet aan de onderzoekschool
deelnemen, kunnen deze uit de lijst worden gehaald.
- Artikel 2: Als hier faculteiten staan die niet aan de onderzoekschool deelnemen, kunnen
deze uit de lijst worden gehaald.
- In de GR wordt geen informatie opgenomen die gedurende de looptijd van de GR
achterhaald kan raken (bijvoorbeeld namen bestuursleden/ directeuren, bedragen) en
waardoor hij opnieuw getekend zou moeten worden.
- Het penvoerderschap kan gedurende de looptijd wijzigen. Hierin voorziet artikel 4.4. Het is
dan niet nodig om de GR aan te passen. Instemming van DLG en afspraken tussen oude en
nieuwe penvoerder volstaan.
Bijlagen:
- Concept gemeenschappelijke regeling (wijzigingen t.o.v. huidige model zichtbaar in track
changes)
- Wijzigingsvoorstellen RUN, UM, VU en TiU

