
Leidraad gesprek promotor/dagelijks begeleider - promovendus 

 

Deze lijst biedt diverse aandachtspunten voor een gesprek tussen promotor/dagelijks 

begeleider en de promovendus. 

 

 

1) onderzoek 

- complexiteit van het onderwerp 

- de beheersbaarheid van het onderwerp 

- de aanwezigheid van een probleemstelling 

- de helderheid van het onderzoek: (art. 8 Statuut) 

• duidelijkheid over wat er wordt onderzocht 

• duidelijkheid over waarom het wordt onderzocht 

• duidelijkheid over hoe het moet worden onderzocht 

- de opstelling van een planning 

- de haalbaarheid van de planning 

- de vrijheid om zelf te beslissen over de aanpak 

- de vrijheid om zelf het onderwerp te mogen afbakenen 

- de zelfstandigheid in het verrichten van het onderzoek (art. 18 Statuut) 

- bepaalde zorgen over het onderzoek (invulling, haalbaarheid) 

- de voortgang van het onderzoek 

- eventuele problemen die spelen bij overlap van onderzoek van 

promovendus en promotor (art. 7 Statuut) 

 

2) begeleiding 

- frequentie van de begeleiding door de promotor (art. 5 Statuut) 

- frequentie van de begeleiding door de eventuele dagelijks begeleider 

- helderheid van de gemaakte afspraken  

- het nakomen van afspraken van partijen (art. 16 en 17 Statuut) 

- vorm van begeleiding inhoudelijk gezien (het proefschrift) 

- vorm van begeleiding vanuit sociaal oogpunt (de persoon van de 

promovendus en de promotor) 

- kwaliteit van de begeleiding (art. 3 en 13 Statuut) 

- het omgaan met feedback (art. 19 Statuut) 

- aansluiting van de inhoudelijke begeleiding bij het onderzoek 

(eventuele noodzakelijkheid van een tweede of derde 

promotor/begeleider) (art. 15 Statuut) 

- mogelijk ondervonden nadeel naar aanleiding van een conflict 

 

3) onderwijs 

- frequentie van het geven van onderwijs 

- zwaarte van het geven van onderwijs 

- eventuele aanpassing van contract 

- de hoeveelheid coördinerende taken  

- het aansluiten van het onderwijs bij het onderzoek 

 

 

 

 

 



 

4) nevenactiviteiten, waaronder derde geldstroomonderzoek 

- behoefte aan en de mogelijkheid tot het vervullen van nevenactiviteiten 

(art. 11 Statuut) 

- aard van de nevenactiviteiten 

- tijd die gemoeid is met de nevenactiviteiten 

 

5) werkomgeving 

- het contact met de kamergenoot 

- andere zaken met betrekking tot de kamer 

- de sfeer in de vakgroep 

- betrokkenheid bij het centrum 

 

6) persoonlijke groei 

- het volgen van cursussen 

- het schrijven van een artikel alleen of in samenwerking met 

promotor/dagelijks begeleider (art. 11 Statuut) 

- het bezoeken van congressen (in het buitenland) (art. 11 Statuut) 

- het lopen van een stage 

- toekomst na het promoveren 

- afstemmen van het promotietraject op deze toekomst 

 

 


