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Onderwerp
Reactie COR - inzake memo beurspromovendi
Geacht college,
In interne vergadering van 28 mei 2021 heeft de COR gesproken over uw reactie met betrekking tot
internationale beurspromovendi. Zoals bekend is de positie van deze promovendi zwak: ze hebben
bijna geen vertegenwoordiging binnen de medezeggenschapsorganen van de universiteit, zij krijgen
een salaris uit het land van herkomst dat in bepaalde gevallen te laag is om van rond te komen in
Nederland, maar zij betrekken een identieke functie als “gewone” promovendi.
In uw brief van 15 april 2021 geeft u aan dat er mogelijk over een gezamenlijke actie wordt gesproken
vanuit de VSNU om aan de financiële situatie meer eisen te stellen, maar worden op dit moment geen
centrale richtlijnen geformuleerd om faculteiten te verplichten deze promovendi financieel te
ondersteunen.
De COR wil u adviseren om dit standpunt te herzien en derhalve ervoor te zorgen dat alle faculteiten
promovendi een minimumsalaris geven dat overeenkomt met het salaris van een eerstejaars
promovendus.
Een extra reden voor dit advies is gelegen in het feit dat er situaties voorkomen dat instituten meer dan
een internationale beurspromovendi aanstellen op een beurs die eigenlijk bedoeld is voor een enkele
normale promovendus. Het lijkt dus voor de hand te liggen om toch enige centrale richtlijnen te
formuleren om een minimumsalaris voor deze personen te waarborgen.
Verder heeft u in uw brief aangegeven dat deze promovendi nu gebruik kunnen maken van de
diensten van de Arboarts, Bureau Studentpsychologen en Bureau Studentartsen. Dat is naar onze
mening een positieve ontwikkeling en wij danken u voor deze mogelijkheid.

Ons kenmerk

Cor21/u018
Tot slot wil de COR u adviseren om de begeleiding van internationale beurspromovendi te verbeteren.
Daarnaast zou de COR graag zien dat alle promovendi verplicht worden om een vak
wetenschapsethiek te volgen waarbij aandacht geschonken wordt aan wetenschappelijke integriteit.
Op dit moment is er sprake van enige willekeur over de vraag of promovendi een dergelijk vak
volgen. Zeker voor promovendi uit landen waar vrijheid van meningsuiting niet vanzelfsprekend is,
lijkt dat de COR belangrijk.
De COR hoopt dat u deze adviezen overneemt en zou anders graag daarover met u in gesprek gaan.
Hoogachtend,

Gerwin van der Pol,
Voorzitter
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Erella Grassiani,
Vicevoorzitter

