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Jaarlijks dienen de onderzoekscholen verenigd in het Landelijk Overleg Geesteswetenschappelijke 
Onderzoekscholen (LOGOS) uiterlijk 15 mei een jaarverslag in bij het Disciplineoverleg Letteren en 
Geesteswetenschappen (DLG) over het voorgaande kalenderjaar. 

 
Het gaat om de volgende landelijke onderzoekscholen: 

 ARCHON 
 Huizinga Instituut 
 Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap 
 Research school for Media Studies 
 Onderzoekschool Mediëvistiek 
 Netherlands Institute for Cultural Analysis 
 Netherlands Interuniversity School for Islamic Studies 
 Nederlandse Onderzoekschool Genderstudies 
 Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap 
 N.W. Posthumus Instituut, Onderzoekschool voor Economische en Sociale Geschiedenis 
 Onderzoeksinstituut voor Klassieke Oudheid Studiën 
 Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 
 Onderzoekschool Kunstgeschiedenis 
 Onderzoekschool Literatuurwetenschap 
 Nederlandse Onderzoekschool Wijsbegeerte 
 Onderzoekschool Wetenschap, Technologie en Moderne Cultuur 

 
Voor bovenstaande onderzoekscholen geldt dat het DLG een format hanteert voor het op te leveren 
jaarverslag. In de jaarverslagen moeten de volgende zaken aan de orde komen. 

 
Hoofdstuk I - Informatie over de onderzoekschool 
- naam directeur, bestuursleden, eventueel samenstelling commissies 
- universiteiten die participeren in de onderzoekschool 
- missie onderzoekschool 
- aantal leden, uitgesplitst naar senior leden, promovendi en postdocs (in een bijlage worden de namen 
van de promovendi per universiteit vermeld inclusief periode van inschrijving) 
- aantal researchmasterstudenten dat zich in het kalenderjaar heeft ingeschreven (in een bijlage 

worden de namen van de ReMa-studenten per universiteit vermeld inclusief periode van inschrijving) 
- totaal aantal ec dat aan researchmasterstudenten is toegekend in het kalenderjaar 
- totaal aantal ec dat aan promovendi is toegekend in het kalenderjaar 

 
Hoofdstuk II – Kort overzicht van onderwijsactiviteiten in het verslagjaar en uitgereikte ECTS 
- Dit overzicht dient een reflectie op de hoeveelheid uitgereikte ECTS in relatie tot het aantal 
deelnemers aan het onderwijs te bevatten. Toelichting is belangrijk, zeker om, wanneer er een 
discrepantie bestaat tussen de hoeveelheid ECTS en het aantal ingeschreven studenten en 
promovendi, passende oplossingen te vinden voor mogelijke problemen. 

-  Dit overzicht geeft ook een motivering van de keuzes voor bepaalde typen onderwijs 
(inhoud/expertise of juist veel vaardighedentraining; disciplinegericht of interdisciplinair van aard; 
modules ingebed in het reguliere curriculum van faculteiten of zelfstandig aangeboden door de 
school; spreiding door het jaar of een sterke concentratie van activiteiten) 

Hoofdstuk III - Overige mededelingen 
- bijvoorbeeld: vermelding van behaalde subsidies, andere prestaties of uitdagingen 

 
Hoofdstuk IV - Financiële verantwoording 
- begroting afgelopen kalenderjaar 
- gerealiseerde inkomsten en uitgaven afgelopen kalenderjaar 
- begroting huidig kalenderjaar 
- een (meerjarig) bestedingsplan voor reserves groter dan 10% van de begroting 

Toelichting: De wijze van financiering van het onderwijs dient een vast onderdeel te zijn in de jaarverslagen. 
In de Financiële verantwoording dienen de inkomsten van een onderzoeksschool te worden opgesplitst om 
te kunnen zien welk deel er uit centrale middelen betaald wordt en welk deel uit externe middelen komt.  
 

Hoofdstuk V 
- reflectie op activiteiten onderzoekschool 
- vooruitblik op toekomst onderzoekschool inclusief kort overzicht van onderwijsactiviteiten in het 



lopende kalenderjaar. 
- meerjarenplan met een globale planning van de vorm en inhoud van het aan te bieden 
onderwijs voor promovendi en ResearchMA-studenten, alsmede de wijze waarop de 
onderzoekschool de in artikel 3 van de Gemeenschappelijke Regeling vermelde taken de 
komende jaren beoogt te vervullen 

 
Een jaarverslag omvat maximaal acht pagina’s (excl. bijlagen). 


