
 
 

MEMO 
 

Promotieonderzoek tijdens Covid19: Best practices en unieke kansen 
 
Dat de Covid19-crisis een ongekende impact heeft op promovendi en hun promotieonderzoeken, 

behoeft geen toelichting. Velen hebben die impact zelf ondervonden en er al flink mee 

geworsteld. In het afgelopen jaar hebben velen hun plannen (zoals reisplannen, veldwerk, het 

afnemen van interviews) moeten bijstellen of zelfs afstellen, met niet zelden een (risico op) 

vertraging van het onderzoek tot gevolg.  

Nu de beperkende maatregelen voorlopig lijken voort te duren, worden in dit memo de 

verscheidene opties tot aanpassing uiteengezet, ter ondersteuning van promovendi en hun 

promotoren. Allereerst volgt een (niet-limitatief) overzicht van de verscheidene mogelijkheden 

tot aanpassing die zouden kunnen worden overwogen (best practices). Daarnaast wordt 

aandacht gevraagd voor bijzondere kansen die de Covid19-crisis biedt voor het opdoen van 

kennis en het opbouwen van een netwerk.  

Met de ideeën die in dit memo worden aangedragen, is beoogd een positieve impuls te bieden 

aan promovendi en promovendibegeleiders. Dat gebeurt onder volmondige erkenning van de 

vele en diverse moeilijkheden, spanningen en worstelingen die de Covid19-pandemie juist voor 

jonge onderzoekers met zich brengt.  

 

Best practices 

Onderzoeksprojecten kennen vooraf geformuleerde onderzoeksvragen en/of 

onderzoeksdoelstellingen en vaak tevens een vooraf vastgestelde tijdsduur. Deze kunnen zijn 

overeengekomen met een externe financierder (ERC, NWO, etc.) of voortvloeien uit het type 

aanstelling (bijv. 4 jaar voor promovendi; 6 jaar voor zgn. PhD fellows). De Covid19-pandemie is 

voor verscheidene onderzoekers reeds aanleiding geweest om aanpassing van het project te 

overwegen, zowel met betrekking tot de onderzoeksaanpak als de tijdsduur. Mogelijke 

aanpassingen kunnen zijn: a) uitstel van het project; b) uitstel van de deadline van het project; c) 

het herzien van de omvang van het project (bijv. minder landen meenemen in een 

rechtsvergelijkende studie; minder respondenten interviewen); d) herverdeling van 

onderzoeksbudget (bijv. door het budget voor reiskosten in te zetten voor een verlengde 

aanstelling of het inzetten van extra mankracht).  

In het geval sprake is van een extern gefinancierd onderzoek dienen aanpassingen zoals 

voornoemd te worden goedgekeurd door de financierder, meestentijds op basis van een officiële 

aanvraag voor wijziging. Voornoemde aanpassingen kunnen echter ook het overwegen waard 

zijn voor promotieonderzoeken die niet extern worden gefinancierd, maar door de afdeling waar 

de promovendus werkzaam is of op grond van een Meijers-beurs. Punt van aandacht hierbij is 



 
 

dat aanpassingen aanvullende financiering kunnen vereisen en die is zeer schaars (denk aan de 

lopende procedure voor toekenning van NWO-gelden). In die gevallen ligt het meest voor de 

hand de hiervoor genoemde opties c) en d) in overweging te nemen.  

 

Kansen tijdens Covid19  

Het is gebruikelijk en belangrijk dat promovendi gedurende hun promotietraject deelnemen aan 

congressen en cursussen in binnen- en buitenland. Op die wijze doen promovendi de benodigde 

kennis en vaardigheden op die voor zowel het eigen onderzoek als voor de ontwikkeling als 

onderzoeker van groot belang kunnen zijn. Daarnaast biedt deelname aan congressen en 

cursussen de kans om een netwerk op te bouwen.  

Weliswaar zijn op dit moment de reismogelijkheden uiterst beperkt, het feit dat congressen en 

cursussen thans (nagenoeg uitsluitend) online plaats, biedt voor promovendi uitgelezen kansen 

om over de gehele wereld en kosteloos of tegen uiterst lage kosten aan congressen en cursussen 

deel te nemen. Obstakels van financiële aard (bijv. te hoge reiskosten) of van praktische aard 

(zoals onderwijsverplichtingen of een thuissituatie) doen zich hoogstwaarschijnlijk in mindere 

mate voor. Dat biedt bijzondere kansen voor kennisverwerving (en natuurlijk ook voor 

kennisbenutting wanneer sprake is van actieve deelname aan congressen of wanneer de 

promovendus zelf een cursus verzorgt) en voor de opbouw van een wereldwijd netwerk.  

 

Contact 

In dit memo ligt de nadruk op mogelijkheden en kansen die de Covid-19 crisis met zich brengt 

voor onderzoek. Feit blijft natuurlijk dat de crisis hoofdzakelijk moeilijkheden en onzekerheden 

met zich brengt. Aarzel niet om contact op te nemen met uw promovendidecanen als u 

hieromtrent iets wenst te vragen of te bespreken (promovendidecaan@law.leidenuniv.nl).  
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