Erasmus School of
Social and
Behavioural Sciences

College van Bestuur

Datum

30 juli 2020
Onderwerp

Reactie op onderzoeksbeoordeling
Sociologie 2013-2018

Ons kenmerk

ESSB/VB/021034/ssa

Uw kenmerk

Pagina

1/6

Bijlage

Rapport onderzoeksbeoordeling
Soc1olog1e 2013-2018
Afdeling

Dean's Office

Bezoekadres

ESSB
Burgemeester Oudlaan 50
Mandeville
T15-15
Postadres

Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
T +3110 408 2064
E office.dean@essb.eur.nl
W www.eur.nl/essb/English

Geachte College,
In reactie op uw verzoek om een bestuurlijke reactie op de
onderzoeksbeoordeling van Sociologie 2013-2018 reflecteren wij hieronder
op de bevindingen van de commissie en alle aanbevelingen van de
comm1ss1e
We zijn verheugd met de fantastische beoordeling. In het algemeen wordt
de Nederlandse sociologie hoog gewaardeerd. De commissie heeft de
onderzoeksprog1·amma's op verschillende aspecten geevaluee1·d volgens het
SEP 2015-2021. Op de gehantee1·de schaal van 1 ('excellent') tot 4
('unsatisfactory'} scoort de EUR maximaal op 'relevance to society', en de
een na hoogste score op ·research quality' en ·viability·. Dezelfde scores (1
keei- 1, 2 keer 2) ziJn uitgedeeld aan de andere viJf univers1teiten die hebben
deelgenomen aan deze landelijk gecoordineerde visitatie
Verschillende aanbevelingen van de commissie kunnen onze sociologisch
onderzoeksgroep zonder meer naar een nog hoger niveau tillen en de
positie van de EUR in het veld versterken. Het beoordelingsrapport bevat
negen algemene aanbevelingen aan alle programma's (pagina·s 11-15) en zes
specifieke aanbevelingen aan de EUR (pagina's 30-31). We geven per
aanbeveling een reactie.
Aanbevelingen aan alle deelnemende universiteiten

1. Korn met elkaar tot een gezamenlijk gedragen en te gebruiken systeem
voor de evaluatie van kwaliteit van onderzoekers.
We onderschrijven de amblt1e voor de moderrnsermg van het systeem van
erkennen en waarderen van wetenschappers. De faculteit heeft een
impiementatieplan voor een nieuw strategisch HR-beleid waarin ze toewerkt
naar een hewend beoordelingssysteern. In dit systeem warden
medewerkers in verschil!ende profielen en functies op verschillende criteria
(afhanke/ijk van het profiel en meer dan enke/ onderzoeksoutput)
beoordeeid. Een integrate aanpak van een meer kwalitatieve beoordeiing
van Socio/ogie onderzoeksprogramma's in Nederland s!uit onzes inziens
goed aan op diverse /ande!ijke ontwikkelingen rond Erkennen en Waarderen.

2. Verken mogel1Jkheden vom een andere balans tussen onderwijs- en
onderzoekstijd en verlaag waar het kan de administratieve belasting (vooral in
het onderwiJsdomein) om meer ruimte te maken voor onderzoek.
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voor een succesvol traject nchtmg een volgende baan We zien
onvo/doende aan/eidmg om het be/eid op d1t punt te veranderen
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5. De commiss1e adviseert dat PhD begeleiding een standaard onderdeel
wordt gemaakt van het takenpakket van iedere universitair docent en biJ
voorkeur ook 1edere postdoc.
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De standaard1satie van taken 1n deze/fde posit/es staat haaks op het
strategische HR-beleid met versch1!/ende profie/en die passen bij de
talentontwikkelmg van de medewerker. Het is al gebrwkelijk dat universitair
docenten optreden als {dageluks) begele1der.

6. De commiss1e adviseert het continueren van de huidige inspanningen op
doorlooptijden voort te zetten en raadt aan de voortgang en doorlooptijden
van promot1etraJecten te volgen.
We zien het a/s onze verantwoordelijkheid om moge/ijkheden te blijven
verkennen om de spoed1ge voortgang van promotietrajecten te bevorderen
en vertragmgen te voorkomen Beha/ve streefcijfers voor de promotieduur
en rendementen vmden we de kwaliteit van het onderzoek en de uitstroom
en /oopbaanperspectieven van het PhD programma rrnnstens zo belangrijk.
We willen onze promovendi kansen b/ijven bieden om andere activiteiten te
doen tijdens een tra;ect door bijvoorbeeld de bewuste keuze te maken om
betrokken te zijn 1n pro;ecten van externe opdrachtgevers. We houden er
rekenmg rnee dat er vaak geld1ge redenen zun voor de vertragmg van
trajecten (zwangerschap, persoonlijke omstandigheden, zijpro;ecten) en dat
een dee/ van de vertraging ook wordt veroorzaakt door forme/e procedures
bij uitgevers en de wachttijd tussen afrondmg van het proefschrift en de
openbare verdediging We willen deze vertragingen beter gaan registreren
om te kunnen sturen op de netto tijd van het promotieonderzoek.

We zien uw react1e op de onderzoeksbeomdel1ng en onze schriftellJke
reactie daarop tegemoet
Met vriendeliJke groet,
Prof. dr. VJ.J.M. Bekkers
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