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Promoveren op een monografie of op artikelen:
enkele handvatten voor het maken van deze
keuze
Mr. C.E. de Jager*

1. Inleiding

‘Gezien de omstandigheden van het geval…’ is een veel-
gebruikte zinsnede in rechterlijke uitspraken. Niet ver-
wonderlijk, want net zoals er in iedere rechtszaak feiten
een rol spelen, zo kunnen de ogen vaak niet worden ge-
sloten voor de omstandigheden waarin deze feiten zich
voltrokken.
In dit artikel wordt betoogd dat de omstandigheden van
het geval ook een belangrijke rol zouden moeten spelen
bij de aanvang van een promotietraject, namelijk bij de
keuze voor het soort proefschrift dat zal worden geschre-
ven. Het is geen geheim dat er binnen de juridische facul-
teiten met name wordt gepromoveerd op een zogeheten
monografieproefschrift: een wetenschappelijke verhande-
ling, in boekvorm, over een bepaald onderwerp.1 Juridi-
sche faculteiten onderscheiden zich hiermee van vele an-
dere faculteiten waar het promoveren op een bundeling
artikelen gebruikelijker is.
Gezien de diverse ontwikkelingen die zich binnen het
rechtswetenschappelijk onderzoek hebben voorgedaan,
lijkt de momenteel vaak impliciet gemaakte keuze2 voor
het monografieproefschrift niet altijd de beste te zijn.
Om promotoren en promovendi handvatten te bieden
bij de afweging tussen beide typen proefschriften, worden
in paragraaf 2 allereerst de belangrijkste voordelen van
een artikelenproefschrift beschreven. Hierbij zal in het
bijzonder aandacht worden besteed aan de meest recente
ontwikkelingen binnen de rechtswetenschap die in dat
verband van belang zijn.3 Daarna volgt een uiteenzetting
van de voordelen van het monografieproefschrift (para-
graaf 3). Omdat er voor het schrijven van een artikelen-
proefschrift vrijwel geen customary law bestaat, kan zich
met name op het gebied van co-auteurschap en auteurs-
rechten onduidelijkheid voordoen.4 In paragraaf 4 zal

hier kort aandacht aan worden besteed. Paragraaf 5 bevat
de conclusie.

2. De voordelen van het artikelenproefschrift

2.1. Ontwikkelingen binnen het rechtswetenschappelijk
onderzoek

2.1.1. Financiering onderzoek
Van oudsher worden juridische faculteiten door de
overheid gefinancierd.5 Onderzoek wordt echter in toe-
nemende mate afhankelijk van externe financiering.6 In
dit verband speelt de keuze tussen het schrijven van arti-
kelen of een monografie een belangrijke rol. Juridisch
onderzoek moet namelijk door deze ontwikkeling, bij-
voorbeeld bij het indienen van een VENI-aanvraag,
concurreren met onderzoek van andere faculteiten.7 De
kans dat juristen hierbij aan het kortste eind trekken, is
aanzienlijk.8 In de bèta- en andere wetenschappen hebben
promovendi namelijk op het moment van hun promotie
in de meeste gevallen al een substantieel aantal artikelen
geschreven. De keuze is dan tussen bijvoorbeeld een ge-
promoveerde psycholoog die diverse artikelen en een
dissertatie heeft gepubliceerd en een jurist met alleen een
monografieproefschrift op zijn naam.9

Daarnaast spelen internationale rankings een belangrijke
rol bij de verdeling van geld.10 Bij deze rankings wordt
met name waarde gehecht aan publicaties die Engelstalig
zijn, gereviewd zijn en in de vorm van artikelen zijn
verschenen.11 Artikelen dragen dus op deze indirecte
manier eveneens bij aan financiering van onderzoek. Ook
visitatiecommissies meten de kwaliteit van het onderzoek
in belangrijke mate af aan het aantal publicaties.12

Hoofdstukken en monografieën tellen daarentegen steeds
minder mee omdat hun wetenschappelijke gehalte niet

Mr. C.E. de Jager is promovendus bij de Vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij schrijft
een monografieproefschrift over het informeren van beleggers over financiële producten door middel van schriftelijke informatie.

*

Aldus bijvoorbeeld art. 23 lid 1 Promotiereglement Universiteit Maastricht.1.
Zie hierover De Jager 2017.2.
Er is voor gekozen om de voordelen van beide proefschriften te beschrijven omdat een voordeel van het ene soort proefschrift impliciet
een nadeel is van het andere proefschrift.

3.

Andere onduidelijkheden worden beschreven in De Jager 2017.4.
Stolker 2011, p. 28-30.5.
Commissie Koers 2009, p. 30-31; Stolker 2014, p. 231.6.
Zie hierover recentelijk Van Genugten 2017, p. 24-25.7.
Evenzo Stolker 2004.8.
Overigens is deze tweedeling in de praktijk niet zo zwart-wit. Het wordt ook steeds gebruikelijker dat juristen tijdens hun promotietraject
een of meerdere artikelen publiceren. Dit leidt echter wel tot extra werk (zie paragraaf 2.2.3).

9.

Stolker 2014, p. 231.10.
Lelieveldt 2007, p. 69; Stolker 2014, p. 231.11.
Lelieveldt 2007, p. 69.12.
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op het eerste gezicht, namelijk op basis van de reputatie
van het tijdschrift, duidelijk is.13

2.1.2. Internationalisering: carrière van de promovendus
en aantrekken buitenlands talent

Een tweede ontwikkeling is, dat de wetenschap interna-
tionaler wordt.14 Steeds meer academici komen vanuit
het buitenland naar Nederland en ook Nederlandse aca-
demici gaan vaker naar het buitenland.15 Wanneer promo-
vendi na hun academische promotie graag aan een van de
‘beste universiteiten of onderzoeksinstellingen wereld-
wijd’ verder willen, dan is het voor hen verstandig om te
promoveren op publicaties in gerenommeerde wetenschap-
pelijke tijdschriften.16 Hiermee wordt hun zichtbaarheid
in de academische wereld namelijk groter, hetgeen vaak
een belangrijke rol speelt bij de selectieprocedure van
instellingen.17

Door het promoveren op artikelen aan Nederlandse juri-
dische faculteiten te bevorderen, kan het bovendien voor
jonge afgestudeerde onderzoekers aantrekkelijker worden
om hun proefschrift in Nederland te schrijven. Het
schrijven van artikelen biedt hun immers betere kansen
op een internationale wetenschappelijke carrière. Dit lijkt
een mooie mogelijkheid voor onze nationale juridische
faculteiten om jong talent aan te trekken en de internatio-
nale samenwerking te bevorderen.

2.1.3. Empirisch en interdisciplinair onderzoek
Rechtswetenschappers houden zich in toenemende mate
bezig met empirisch onderzoek zoals enquêtes, interviews
en zelfs experimenten.18 Het publiceren van de resultaten
van dergelijk onderzoek in een artikel ligt meer voor de
hand dan publicatie in een monografie. Hiervoor bestaan
diverse redenen. Wanneer de resultaten van bijvoorbeeld
een experiment worden opgenomen in een monografie-
proefschrift, dan sneeuwt dit gemakkelijk onder door de
rest van de hoofdstukken. Bovendien zal het vaak leiden
tot een stijlbreuk binnen de monografie. Het presenteren
van de resultaten van een experiment met onder andere

een toelichting op de gebruikte onderzoeksmethode is
namelijk van een geheel andere aard dan een rechtsverge-
lijkend hoofdstuk. Daar komt nog bij, dat de resultaten
in een monografie minder toegankelijk zijn, dan wanneer
ze in artikelvorm worden gepubliceerd (zie hierover pa-
ragraaf 2.1.4). Bovendien accepteren diverse (top)tijdschrif-
ten alleen het originele materiaal en zullen zij een artikel
vaak weigeren als het in een vergelijkbare vorm al in een
monografie is opgenomen.19

Naast empirisch onderzoek, wordt ook interdisciplinair
onderzoek binnen juridische faculteiten steeds meer ge-
meengoed.20 Het Rathenau Instituut concludeerde in
2014 dat binnen Economie en Rechten in vergelijking
met andere wetenschapsgebieden, het minst in groepsver-
band (onderzoeksgroep) werd gewerkt.21 Hierin lijkt
verandering te komen.22 Wanneer promovendi deel uit-
maken van een interdisciplinair onderzoeksverband, dan
ligt het publiceren in de vorm van artikelen meer voor
de hand dan het relatief solistische onderzoekswerk dat
voor monografieën wordt verricht.23 Het biedt de promo-
vendus de mogelijkheid om samen met anderen onder-
zoek te doen en daarover te publiceren.24 De promoven-
dus kan ook ervaring opdoen met deze vorm van samen-
werking en daarin veel leren. Daar komt nog bij, dat
wanneer de promotor en promovendus samen onderzoek
doen of een artikel schrijven, de promotor daarmee actief
wordt betrokken bij het onderzoek van de promovendus.
Dit kan voor hem een stimulans zijn om meer tijd te be-
steden aan het onderzoek van diens promovendi. Samen
publiceren is bovendien goed voor de betrokkenheid van
collega’s onder elkaar.

2.1.4. Tijdschriften beter toegankelijk
‘I expect journal publications to become the most impor-
tant medium of legal scholarship in our time. They
probably already are.’ schrijft Stolker in zijn boek Re-
thinking the Law School.25 Dat tijdschriftartikelen een
grotere rol zijn gaan spelen, komt vermoedelijk doordat
deze in vergelijking met boeken steeds toegankelijker

Idem.13.
Van Genugten 2017, p. 19-20.14.
De Goede, Belder & De Jonge 2013, p. 1 en 8. Ook het aantal promovendi met een andere nationaliteit dan de Nederlandse, neemt toe
binnen de Nederlandse universiteiten (p. 8). Zie over de internationalisering eveneens Van Gestel, Micklitz & Maduro 2012, p. 14-18;
Vranken 2014/23.

15.

KNAW 2016, p. 38.16.
Idem, p. 38. Het aantal publicaties in hooggewaardeerde wetenschappelijke tijdschriften is volgens de resultaten van De Goede & Hessels
(2014, p. 11-12) onder onderzoekers, hoogleraren, uhd’s, ud’s, (postdoc)onderzoekers en promovendi zelfs de belangrijkste prestatie-in-
dicator. Voor de onderzoekers zelf zijn publicaties ook het belangrijkste, maar zij willen wel meer waardering voor onderwijs en valorisatie.

17.

Commissie Koers 2009, p. 32-33; Van Boom & Van Gestel 2015; Vranken 2014/25. Bovendien schrijft Vranken dat empirische gegevens
ook in privaatrechtelijk onderzoek aan een kleine opmars bezig zijn, zeker in dissertaties (Vranken 2014/163).

18.

Lelieveldt 2007, p. 69.19.
Van Genugten 2017, p. 16-17; De Goede, Belder & De Jonge 2014, p. 32 en 33; Vranken 2014/24. Voor een kritische beschouwing van de
ontwikkeling van monodisciplinair naar multidisciplinair onderzoek en de ‘law and…’-ontwikkeling zie Van Gestel, Micklitz & Maduro
2012, p. 12-14.

20.

De Goede, Belder & De Jonge 2014, p. 32 en 33.21.
Zie hierover Van Genugten 2017, p. 20 en 33.22.
De Goede, Belder & De Jonge 2014, p. 32 en 33.23.
Hierbij is het wel van belang dat de promovendus een wezenlijke bijdrage heeft geleverd (zie hierover paragraaf 4). Zie ook Stolker 2014,
p. 249.

24.

Op pagina 235. Deze voorspelling deed hij ook in 2004 en lijkt steeds meer werkelijkheid te worden: Stolker 2004.25.
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zijn geworden. De impact van een artikel is daardoor
meestal groter dan de impact van een monografie.
Dat boeken over het algemeen minder impact hebben,
komt in de eerste plaats doordat het soms moeilijk is om
te ontdekken dat er een boek over een bepaald onderwerp
bestaat.26 Dit geldt nog sterker voor een hoofdstuk dat
of een passage die is opgenomen in een boek. Als een
boek al gevonden wordt, kost het vervolgens tijd, moeite
en soms geld om het in bezit te krijgen.27 Er zal meestal
een bibliotheek bezocht worden, een bestelling of reser-
vering worden gedaan en soms moet worden gewacht tot
het boek beschikbaar is. Een artikel is meestal eenvoudig
toegankelijk via een zoekmachine op internet en direct
te lezen. Hoewel een aantal boeken inmiddels beter toe-
gankelijk is in de vorm van e-books, leiden deze belemme-
ringen ertoe dat een belangrijk deel van de kennis die is
neergelegd in boeken helaas niet wordt benut.28

Het publiceren van een artikel is vaak een betere manier
om informatie te delen. Zo zijn tijdschriftartikelen beter
toegankelijk vanwege de digitale abonnementen die uni-
versiteiten op tijdschriften hebben. De zoeker is vaak
maar enkele tikken op het toetsenbord en een paar
muisklikken verwijderd van het relevante artikel. Ook
zijn tijdschriftartikelen, in tegenstelling tot wetenschap-
pelijke boeken,29 steeds vaker open-access beschikbaar.30

Dergelijke online vrij toegankelijke publicaties worden
vaker en door een bredere groep lezers gedownload dan
artikelen waarvoor betaald moet worden.31 Bovendien
worden de zoekmachines steeds beter. Hierdoor kan ge-
makkelijk in een enorme database gezocht worden. Het
is zelfs eenvoudig om in een tekst een bepaalde passage
te vinden. Door de beperkte omvang van een tijdschrift-
artikel kan de lezer eveneens snel kennis nemen van de
inhoud ervan.32

2.2. Andere voordelen
Naast de voordelen die het promoveren op artikelen met
zich brengt in het licht van de recente ontwikkelingen,
zijn er diverse andere voordelen te noemen. De belang-
rijkste komen hierna aan de orde, namelijk: betere aanslui-
ting bij snel veranderende wet- en regelgeving, spoedig
kunnen deelnemen aan het wetenschappelijk debat, betere
voortgangsbewaking, dubbel werk voorkomen, een goede

voorbereiding op het werk als wetenschapper en een
mogelijke oplossing voor diverse begeleidingsproblemen.

2.2.1. Snel veranderende wet- en regelgeving
Wet- en regelgeving is voortdurend aan verandering on-
derhevig. Een goed voorbeeld hiervan is de grote hoeveel-
heid nieuwe regelgeving voor de financiële sector sinds
de financiële crisis van eind 2008. De wet- en regelgeving
aan het begin van een promotietraject zal hierdoor snel
afwijken van de wet- en regelgeving ten tijde van het af-
ronden van de dissertatie. Een monografieproefschrift
vergt daardoor een voortdurend updaten. Ronduit
schrijnend is de situatie waarbij een promovendus werkt
aan een proefschrift over bijvoorbeeld een specifieke
Richtlijn die uiteindelijk nooit in werking treedt. Wat de
promovendus gedurende het promotietraject over de
wetgeving schreef, was op dat moment wel actueel en
relevant. Het tussentijds publiceren van deze bevindingen
in een of meerdere artikelen kan voorkomen dat de pro-
movendus op deze manier door de tijd wordt ingehaald.

2.2.2. Deelname aan het wetenschappelijk debat
Wanneer promovendi een monografie schrijven, dan pu-
bliceren zij het resultaat van hun onderzoek vaak in één
keer.33 Behalve de promotor en een enkele meelezer heeft
niemand de onderzoeksopzet, de eerste resultaten of de
voorlopige conclusies van tevoren gezien.34

Een promovendus die een artikelenproefschrift schrijft,
kan door het tussentijds publiceren van de resultaten
daarentegen direct en gefaseerd bijdragen aan het weten-
schappelijk debat en/of de rechtsontwikkeling. Als het
artikel namelijk goed is, zullen mensen met de promoven-
dus in debat treden, het artikel gebruiken ter informatie
voor eigen onderzoek en hem wellicht uitnodigen voor
een presentatie of een congres. Dit is bijzonder waardevol,
aangezien het debat voor de rechtswetenschap het middel
van wetenschappelijke vooruitgang is.35 Ook kunnen de
bevindingen vanaf dat moment een bijdrage leveren aan
de praktijk, zoals de ontwikkeling van wetgeving, de
rechtspraak en de advocatuur. Volgens Meijers staat deze

Stolker wijdt dit onder andere aan gebrekkige marketing en communicatie van uitgevers (Stolker 2014, p. 242-243).26.
Dit is overigens wel gemakkelijker geworden, onder andere door zoekcatalogi waarmee je in een keer kunt zoeken naar boeken in vele
universiteiten, die vervolgens via interbibliothecair leenverkeer geleend kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is de catalogus Worldcat.
Ook kan via onlineboekwinkels, zoals Amazon, relatief eenvoudig een boek besteld worden.

27.

Evenzo Stolker 2014, p. 242-243.28.
Volgens Stolker (2014, p. 235) liggen hier vermoedelijk contractuele beperkingen aan ten grondslag.29.
Zie bijvoorbeeld: VSNU, Nederland gidsland naar open access, vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/Open%20access/Ezine-
OpenAccess-mrt2016.pdf.

30.

Davis 2017. Of open access leidt tot meer citaties, is nog steeds onderwerp van discussie. Davis meent dat dit niet het geval is. De VSNU
beweert echter het tegenovergestelde: ‘Meer impact door open access’, vsnu.nl/meer-impact-met-open-access/meer-impact-door-open-
access.html.

31.

Zo concludeert Stolker dat de toenemende omvang van dissertaties een groeiend probleem is, met name ook binnen de juridische faculteiten.
Tijdschriften hebben echter ook enkele nadelen, zoals lange wachttijden voordat een artikel gepubliceerd wordt, hoge kosten die zijn

32.

verbonden aan abonnementen en open-access publiceren en een limitering van het aantal woorden waaruit het artikel maximaal mag bestaan.
Zie hierover Stolker 2014, p. 250-251.
Evenzo Stolker 2004.33.
Idem. Volgens Stolker (2011, p. 27) is een nadeel van het promoveren op een monografie dat het voor de auteur langer duurt voordat hij
van de omgang met zijn wetenschappelijke peers kan profiteren dan iemand die een artikelenproefschrift schrijft.

34.

Stolker 2004. Stolker noemt het debat (recht als discursieve grootheid) bovendien een van de taken en kenmerken van het rechtsweten-
schappelijk onderzoek. Zie Stolker 2003. Volgens Stolker (2004) zou het promoveren op artikelen daarom ook populairder kunnen of
moeten worden.

35.
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dienstbaarheid aan de praktijk zelfs centraal in de
rechtswetenschap.36

Voor de promovendus kan het debat relevante inzichten
voor diens onderzoek opleveren en motiverend zijn.37

Eveneens kan het tussentijds publiceren van artikelen
voor hem van belang zijn om bepaalde kennis te claimen.38

2.2.3. Betere voortgangsbewaking en dubbel werk
voorkomen

Lezers van dit artikel die gepromoveerd zijn, herinneren
zich wellicht nog de begintijd van het promotietraject.
Voor velen voelden de vier jaar die zij aan het proefschrift
mochten schrijven op dat moment als een eeuwigheid.39

De realiteit is weerbarstiger. Veel promovendi ronden
hun proefschrift niet af binnen de daarvoor afgesproken
termijn. In vergelijking met andere wetenschapsgebieden
hebben promovendi binnen de juridische faculteit de
meeste tijd nodig om te promoveren, namelijk in de pe-
riode 2008 t/m 2012 ongeveer 5,7 jaar.40 Ruim 1/3 van de
werknemerpromovendi verwacht vertraging.41 De belang-
rijkste redenen die hiervoor in twee onderzoeken werden
aangevoerd, waren ‘onderschatting van de hoeveelheid
werk/onrealistische planning’ en ‘omvang van het onder-
zoek’.42 Hiermee hangt mogelijk samen dat veel promo-
vendi er op den duur weinig tot geen zicht op hebben
hoever ze zijn en of ze het gaan halen voor de einddatum
van de aanstelling.43

Om vertraging te voorkomen, lijkt een goede planning
onontbeerlijk. Een vorm van plannen die hierbij behulp-
zaam kan zijn, is modulair werken in de vorm van het
publiceren van artikelen.44 In zekere zin is een artikel een
proefschrift in het klein dat aan dezelfde wetenschappe-
lijke eisen moet voldoen.45 Belangrijk verschil is, dat het
schrijven van een boek lijkt op het lopen van één lange
marathon die soms moeilijk vol te houden is.46 Door het
schrijven van artikelen legt de promovendus kortere, af-
zonderlijke etappes af. Hij begint in dat geval al vroeg in
het traject met schrijven en waar mogelijk publiceren.
Hierdoor kan beter in het oog worden gehouden hoe het
onderzoek vordert. Eventuele problemen kunnen daar-
mee al in een vroeg stadium worden opgespoord. Een
aantal kleinere tussendoelen, in plaats van een groot doel

over vier jaar, is wellicht ook minder bedreigend en beter
behapbaar. Bovendien kan het een stimulans zijn om terug
te kunnen kijken op wat er al bereikt is.47 Door deze
aanpak kan ook bijvoorbeeld voorkomen worden dat
promotoren de stukken van de promovendus steeds kri-
tischer gaan beoordelen naarmate de einddatum van het
promotietraject in zicht komt, hetgeen ook tot vertraging
en demotivatie kan leiden. Wanneer de promovendus
artikelen schrijft dan vindt de kwaliteitsbeoordeling tus-
sentijds plaats en wanneer een artikel is gepubliceerd in
een goed tijdschrift, dan is het aannemelijk dat het van
voldoende kwaliteit is. De promovendus weet dan waar
hij aan toe is.
Een ander voordeel van het schrijven van een artikelen-
proefschrift is, dat dubbel werk voorkomen kan worden.
Promovendi die aan een monografie werken, herschrijven
vaak stukken om deze vervolgens als artikel te publice-
ren.48 Het publiceren van deze stukken voordat het ma-
nuscript af is, wordt vaak gedaan omdat er (top)tijdschrif-
ten zijn die alleen het originele materiaal accepteren.
Wanneer de resultaten eenmaal in het proefschrift staan,
willen deze tijdschriften het soms niet meer hebben.49

Dit kost de promovendus extra tijd en energie. Tevens
zorgt het voor ‘vervuiling’ van de literatuur doordat be-
vindingen twee keer verschijnen. Hierdoor wordt bijvoor-
beeld het doorzoeken van bronnen ondoorzichtiger.

2.2.4. Voorbereiden op een wetenschappelijke carrière
en het leertraject

De instelling van de aio-functie, de voorloper van de
huidige promovendus, halverwege de jaren tachtig van
de vorige eeuw had onder meer tot doel dat universiteiten
hun eigen toekomstige medewerkers op konden leiden.50

Vanuit dit historische oogpunt is het opvallend dat veel
juristen nog steeds promoveren op een monografie. Juris-
ten publiceren heden ten dage namelijk in overwegende
mate artikelen en hoofdstukken van boeken. Het schrij-
ven van een monografie is veel minder gebruikelijk. Het
is twijfelachtig of het schrijven van een dergelijk proef-
schrift daarom een goede voorbereiding is op het werk
van de hedendaagse wetenschapper. Het schrijven van
een artikelenproefschrift lijkt daarvoor geschikter.

‘De rechtswetenschap heeft in de eerste plaats tot opgave de rechtspractijk voor te lichten.’, was immers het begin van Meijers inaugurele
rede in 1910, p. 5. Evenzo Stolker 2003.

36.

Lelieveldt 2007, p. 69. Ook de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen benadrukt dit voordeel van het promo-
veren op artikelen (Radboud Universiteit Nijmegen, ‘Faculteit stimuleert promoveren op artikelen’, 22 april 2015). Zij wijst er met name
op dat het commentaar verdiepend kan werken (aldus de Regeling promoveren op artikelen van 18 februari 2015).

37.

Lelieveldt 2007, p. 69.38.
Idem, p. 24.39.
De Goede, Belder & De Jonge 2014, p. 15. Een probleem dat niet nieuw is. Zo concludeerde Barendrecht in 1999 in de NJB-Salon: ‘Rond
40% van de promovendi valt af, meestal na vele jaren geïnvesteerd te hebben, met alle persoonlijke frustraties van dien bij onderzoeker,

40.

begeleider en omgeving. De overblijvende projecten halen de finish, maar bijna alle zeer moeizaam. De gemiddelde promotie neemt nog
steeds veel meer dan de vier jaar die er voor staat.’
De Goede, Belder & De Jonge 2014, p. 34. Voor Rechten verwachtte 34% een vertraging van 5,8 maanden.41.
Respectievelijk De Goede, Belder & De Jonge 2014, p. 35 en Berger & De Jonge 2005, p. 62.42.
Lelieveldt 2007, p. 24.43.
Idem, p. 24 en 25.44.
Idem, p. 69.45.
Stolker 2011, p. 27.46.
Idem.47.
Deze praktijk wordt ook door Lelieveldt (2007, p. 69) genoemd. Andersom is dit overigens ook vaak het geval: het artikel wordt herschreven
tot hoofdstuk voor het proefschrift.

48.

Lelieveldt 2007, p. 69.49.
Een ander doel was om bij te dragen aan een kennissamenleving: De Goede, Belder & De Jonge 2014, p. 11.50.
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In dit verband springt in het oog dat wetenschappelijke
boeken worden geschreven door de jongste wetenschap-
pers in plaats van de meer gevorderde wetenschappers
en emeriti.51 Juist de promovendi zoeken, vermoedelijk
onder meer gedreven door de competitie om extern on-
derzoeksgeld,52 de meest ingewikkelde vragen uit. Zou
het niet veel meer voor de hand liggen dat jonge weten-
schappers beginnen met het schrijven van artikelen terwijl
zij zich inwerken op een specifiek rechtsgebied? Een
monografie lijkt bij uitstek geschikt om de kennis, erva-
ring en inzichten die zij gedurende al die jaren opdoen
als overzichtswerk te kunnen publiceren in de loop of
aan het einde van hun carrière.

2.2.5. Begeleiding van promovendi
Ook op het gebied van de begeleiding van promovendi,
heeft het promoveren op artikelen een aantal voordelen.
Wanneer er bijvoorbeeld een conflict tussen de promotor
en de promovendus ontstaat, dan kan de promovendus
voor een of meer artikelen gekoppeld worden aan een
co-auteur met wie hij dan tijdelijk samenwerkt.53 Hiermee
kan de begeleiding gemakkelijk worden verschoven. Het
tijdelijk verschuiven van de begeleiding is bij het schrijven
van een monografieproefschrift minder aantrekkelijk
voor de nieuwe informele begeleider omdat deze persoon
er bijvoorbeeld geen co-publicatie voor terugkrijgt, iets
wat wel het geval kan zijn bij het samen schrijven van
artikelen die later worden opgenomen in het proefschrift.
Wanneer er onoplosbare problemen zijn in de begelei-
ding, dan zou bij het monografieproefschrift daarom een
wijziging van promotor meer voor de hand liggen. Dit
ligt voor een promovendus echter gevoelig vanwege de
afhankelijkheid en de hiërarchisch hogere positie van de
promotor. Voor een promotor kan een dergelijke wisse-
ling tot gezichts- of reputatieverlies leiden. Deze moeilijk-
heden kunnen bij het artikelenproefschrift relatief gemak-
kelijk voorkomen worden door de promovendus te
koppelen aan een co-auteur als begeleider.
Deze constructie kan in diverse begeleidingssituaties
worden toegepast. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van
een (al dan niet tijdelijk) conflict tussen promotoren, dan
kan er dus voor gekozen worden dat de promovendus
het ene artikel met de ene promotor als co-auteur schrijft
en het andere artikel met de andere promotor. Hiermee
kan grotendeels voorkomen worden dat de promovendus
tussen twee vuren belandt. Maar ook wanneer de promo-
tor door ziekte, verblijf in het buitenland of een dienst-
verband elders minder beschikbaar is, kunnen begelei-
dingsproblemen op deze manier (tijdelijk) worden opge-
lost en daarmee vertraging en uitval van promovendi
worden voorkomen.

2.2.6. Persoonlijke omstandigheden en meer diversiteit
Naast de genoemde praktische of academische redenen,
kunnen persoonlijke omstandigheden meebrengen dat
de keuze voor een artikelenproefschrift geschikter is. Zo
combineren buitenpromovendi hun promotietraject
veelal met een baan buiten de faculteit. Voor hen kan het
promoveren op artikelen de drempel verlagen om te
starten met het schrijven van een proefschrift en het
daadwerkelijk afronden ervan na verloop van tijd.54 Het
schrijven van een artikel neemt minder tijd in beslag (is
eerder ‘een korte sprint’) en kan gemakkelijker met andere
activiteiten gecombineerd worden.
Daarnaast kunnen er diverse andere persoonlijke omstan-
digheden zijn waarbij het schrijven van een artikelenproef-
schrift beter aansluit dan het schrijven van een monogra-
fie. Dit kan bijvoorbeeld gelden wanneer de promovendus
ook de zorg voor kinderen of hulpbehoevende ouders
heeft.55

In dit verband verdient aandacht dat het schrijven van
een artikelenproefschrift mogelijkerwijs een andere groep
personen aanspreekt. Zes van de zeven mensen die niet
aan een promotietraject begonnen, vonden de gedachte
dat een promotietraject betekent ‘vier jaar lang aan één
onderwerp werken’, niet motiverend.56 Zij hadden echter
het afstudeeronderzoek van enkele maanden vaak wel
met plezier uitgevoerd.57 Het promoveren op artikelen
kan deze groep wellicht wél interesseren voor een carrière
in de wetenschap. Hierdoor kan worden bijgedragen aan
de diversiteit binnen de academische wereld. Dit lijkt
wenselijk, immers: diversiteit draagt bij aan creativiteit
en innovatie.58

3. De voordelen van het monografieproefschrift

3.1. Een uitgelezen kans om een aantal jaren uitgebreid
onderzoek te doen

De promotietijd is in de eerste plaats de uitgelezen kans
om een aantal jaren in relatieve rust aan een boek te wer-
ken en diepgaand onderzoek te doen. Na de promotiepe-
riode moet onderzoekstijd vaak concurreren met ander
werk. Promovendi die werkzaam blijven in de wetenschap
besteden dan namelijk meestal het overgrote deel van de
tijd aan het geven van onderwijs en bestuurlijke werk-
zaamheden.
Ten tweede biedt een boek veel meer ruimte om een on-
derwerp uitgebreid te behandelen dan een artikel. In dis-
sertaties zal omvangrijker en diepgravender rechtsverge-
lijkend onderzoek in ieder geval eerder verwacht worden
dan in artikelen of annotaties, aldus Vranken.59 Een der-
gelijke uitgebreidheid kan nooit bereikt worden in een
artikel.60 In dit verband lijkt het van belang dat tijdschrif-

Aldus Stolker in zeer lezenswaardig interview: Westerman 2015, p. 1353; Stolker 2014, p. 249-250.51.
Stolker noemt dit in een interview als reden voor deze ontwikkeling: Westerman 2015, p. 1353.52.
Berger & De Jonge 2005, p. 48.53.
Evenzo Vicedecaan Onderzoek Leonard Verburg in het artikel van de Radboud Universiteit Nijmegen, ‘Faculteit stimuleert promoveren
op artikelen’, 22 april 2015 en Overweging 3 van de Richtlijn RU Nijmegen.

54.

Wissenschaftsrat 2012, p. 48.55.
Berger & De Jonge 2005, p. 58.56.
Idem.57.
Van Genugten 2017, p. 33; Stolker 2014, p. 338-340.58.
Vranken 2014/155.59.
Zie hierover ook Stolker 2014, p. 250-251.60.
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ten ook ruimte blijven bieden aan langere artikelen, zeker
wanneer er in toenemende mate zal worden gepromo-
veerd op artikelen.
Een ander belangrijk voordeel van het monografieproef-
schrift is dat er niet meteen resultaat wordt verwacht.
Wanneer wordt gekozen voor het artikelenproefschrift
dan zal de promovendus relatief snel met een ‘goed’
product moeten komen in de vorm van een artikel.61 De
promovendus belandt daarmee direct in de ratrace waarin
vrijwel alle wetenschappers zich bevinden: publish or
perish. Hij of zij zal snel moeten starten met schrijven en
heeft daardoor minder tijd om zich uitgebreid in te lezen,
zich te bezinnen en gedachten de vrije loop te laten zon-
der dat hiermee direct een doel behaald moet worden.
Juist op dergelijke momenten kunnen waardevolle, crea-
tieve ideeën ontstaan. Ook de KNAW wijst in algemene
zin op dit probleem en concludeerde in 2016 dat de
groeiende druk om te publiceren in gerenommeerde we-
tenschappelijke tijdschriften kan leiden tot verlies aan
kwaliteit en relevantie van het onderzoek.62 Niet alleen
het aantal (top)publicaties in tijdschriften, maar juist ook
de creativiteit en originele ideeën lijken relevant voor een
succesvolle carrière in de wetenschap of zouden dat toch
in ieder geval moeten zijn.

3.2. Een monografieproefschrift als grotere prestatie
Bij veel wetenschappers binnen de juridische faculteit
lijkt het idee te bestaan, dat het schrijven van een mono-
grafieproefschrift een grotere prestatie is dan het schrijven
van een artikelenproefschrift. Sterker nog, in enkele ge-
sprekken die ik voerde werd gezegd dat het schrijven van
een artikelenproefschrift niet is aan te raden als je verder
wilt in de wetenschap. Desalniettemin hebben diverse
juridische faculteiten uitgesproken dat zij het promoveren
op artikelen willen bevorderen.63 Wellicht duidt dit op
een kentering in de heersende opvatting. Toch kan ik mij
niet aan de indruk onttrekken dat het promoveren op
artikelen vaak als ‘minderwaardig’ wordt gezien.
Er kan van alles tegen dit idee ingebracht worden, zoals
de reeds beschreven voordelen van het artikelenproef-
schrift. Dat iets makkelijker is, mocht dat al het geval
zijn, betekent bovendien nog niet dat het niet beter kan
zijn. Echter, zolang de beschreven opvatting stand houdt,
blijft het een factor om rekening mee te houden bij de
afweging tussen een artikelen- of monografieproefschrift.
Desalniettemin vergt het schrijven van een monografie-
proefschrift andere vaardigheden dan het schrijven van
een artikel. Zo bewijst een promovendus die een mono-
grafieproefschrift schrijft dat hij een boek kan schrijven
en dus kan omgaan met een grote hoeveelheid informatie

en dit vervolgens op een gestructureerde manier aan de
lezer kan aanbieden. Een dergelijke rode draad is vaak
minder aanwezig in een artikelenproefschrift aangezien
dit in de praktijk toch vaak ‘losse eenheden’ zijn. Ook
het schrijven van een conclusie op basis van een grote
hoeveelheid informatie in de desbetreffende hoofdstukken
vergt goede analytische vaardigheden.

3.3. Meer duidelijkheid
Wanneer een promovendus toch wil promoveren op een
bundeling artikelen dan kunnen diverse vragen rijzen,
zoals:64 Uit hoeveel artikelen moet het proefschrift be-
staan? Dienen de artikelen al gepubliceerd te zijn? Mogen
er naast artikelen ook andere stukken in het proefschrift
opgenomen worden? Promotiereglementen geven op
deze vragen vaak geen antwoord en doordat er binnen
de juridische faculteit ook geen customary law bestaat
(zoals wel het geval is bij het monografieproefschrift),
tast de promovendus vaak in het duister ten aanzien van
wat er precies van hem verwacht wordt.65 Deze onduide-
lijkheid blijft de auteur van een monografie vaak bespaard.

4. Punten van aandacht voor het artikelen-
proefschrift

Het schrijven van een artikelenproefschrift gaat vaak met
meer onduidelijkheid gepaard dan het schrijven van een
monografie. Met name het in co-auteurschap schrijven
van artikelen kan problemen met zich brengen. Hierop
zal in deze paragraaf allereerst worden ingegaan. Aan
mogelijke auteursrechtelijke perikelen zal daarna ook
enige aandacht worden besteed.
Door middel van het proefschrift dient een promovendus
aan te tonen dat hij in staat is tot ‘zelfstandige weten-
schapsbeoefening’.66 Wanneer een promovendus een arti-
kel met een of meerdere co-auteurs schrijft, dan lijkt dit
lastiger te beoordelen dan wanneer de promovendus de
enige auteur is.67 Om te waarborgen dat de promovendus
daadwerkelijk in staat is tot ‘zelfstandige wetenschapsbe-
oefening’ dient er in de eerste plaats op gelet te worden
dat niet wordt doorgeschoten in de bijdragen die promo-
toren leveren aan de artikelen.68 Het verdient daarom
aanbeveling dat de zelfstandige bijdrage en inbreng van
de promovendus wordt aangetoond en vastgelegd.69 In
het promotiereglement kunnen hiervoor procedures en
criteria worden uitgewerkt. De rol van de promotor zou
dan kunnen zijn om te verifiëren of de promovendus de
geclaimde bijdrage daadwerkelijk heeft geleverd.70 Een
ander risico is dat co-auteurs van wetenschappelijke pu-
blicaties die deel uitmaken van het proefschrift, ook lid

Er kan uiteraard wel voor gekozen worden dat artikelen pas in de laatste jaren van het proefschrift geschreven hoeven te worden.61.
KNAW 2016, p. 13. Een probleem dat zich uiteraard niet alleen voordoet op het gebied van proefschriften.62.
In ieder geval de juridische faculteiten van de Radboud Universiteit Nijmegen, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden en de
Rijksuniversiteit Groningen. Zie voor verwijzingen en toelichting De Jager 2017.

63.

Zie hierover uitgebreid De Jager 2017.64.
Idem.65.
Art. 7:18 lid 2B Wet op het hoger onderwijs.66.
Evenzo De Knecht 2015, p. 14.67.
Idem. Een andere vraag die kan spelen, is of de promovendus zijn eigen onderzoeksdata moet verzamelen of mag meedraaien in een groter
onderzoeksverband waarin hij gebruikmaakt van door anderen verzamelde data. Dit probleem lijkt vooralsnog voor juridische promovendi
minder prangend, maar kan op termijn (in het kader van interdisciplinair onderzoek) wel relevanter worden.

68.

Evenzo KNAW 2016, p. 34, 38 en 54.69.
Idem, p. 38.70.
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kunnen zijn van de lees- of manuscriptcommissie.71

Hiermee komt de onafhankelijkheid van die commissie
in het geding. Bij voorkeur zouden co-auteurs daarom
niet gevraagd moeten worden als lid van deze commis-
sie.72 Het is wenselijk dat de decaan die op voorspraak
van de promotor de lees- of manuscriptcommissie be-
noemt, toeziet op de onafhankelijkheid en de kwaliteit
van die commissie.73

Een andere belangrijke vraag die speelt op het gebied van
co-auteurschap is: Welke personen mogen als co-auteur
worden aangemerkt? De conventies hierover verschillen
per discipline.74 Zo is het in de bètawetenschappen heel
gebruikelijk om alle personen die betrokken zijn bij een
onderzoeksproject in aflopende volgorde van belang als
auteur te noemen. Ook krijgt de projectleider een plaats,
zelfs als hij helemaal geen bijdrage heeft geleverd aan het
onderzoek of het schrijven van het artikel.75 In andere
disciplines, zoals de juridische, worden auteurschappen
minder ruimhartig toebedeeld en wordt iemand normaal
gesproken alleen als auteur genoemd wanneer deze een
substantiële bijdrage aan het stuk heeft geleverd.76 Het
geven van commentaar, hoe uitvoerig ook, is in de regel
niet voldoende om als medeauteur genoemd te worden.
Er kunnen zich situaties voordoen waarin de promotor
of de dagelijks begeleider door middel van een co-auteur-
schap ten onrechte probeert om een plaatsje onder de
zon te krijgen. Sommige promotoren menen hier recht
op te hebben omdat zij door het begeleiden van promo-
vendi minder tijd aan hun eigen onderzoek kunnen beste-
den. Een co-auteurschap hebben zij dan wel ‘verdiend’,
zo is de redenering. Dit kan voor een promovendus een
lastige situatie opleveren als deze meent dat dit onvoldoen-
de reden is voor een co-auteurschap omdat er geen ‘sub-
stantiële bijdrage’ aan het stuk is geleverd of omdat de
bijdrage valt onder de ‘normale taak’ van de promotor.77

De promovendus zal echter niet snel de naam van de
promotor weigeren. Een reden hiervoor kan zijn dat hij
voor de goedkeuring van het proefschrift onder meer van
hem afhankelijk is.
Het is onmogelijk om deze problematiek in een enkele
paragraaf op te lossen. Wel is het wenselijk dat over deze
aspecten wordt nagedacht. Zo zou er gewerkt kunnen
worden aan een document met richtlijnen voor dergelijke
situaties. Hiermee kan grotendeels voorkomen worden
dat de ene promotor met diverse zichzelf toebedeelde co-
auteurschappen bijvoorbeeld de concurrentiestrijd om
onderzoeksgeld wint van een collega met een kortere

publicatielijst die zijn naam niet automatisch bij de stuk-
ken van zijn promovendi wil plaatsen. Bovendien kunnen
dergelijke ‘automatische co-auteurschappen’ leiden tot
degeneratie van het co-auteurschap, hetgeen onrecht doet
aan de co-auteurs die wel een wezenlijke bijdrage hebben
geleverd. Aan de Groningse rechtenfaculteit is er bijvoor-
beeld onlangs een expertmeeting gehouden over de vraag
of zo’n richtlijn er moet komen en wat daar in zou moe-
ten staan.
In ieder geval zouden er in een vroeg stadium, voordat
een concrete situatie zich voordoet, duidelijke afspraken
gemaakt moeten worden over co-auteurschap. Een docu-
ment met richtlijnen kan daarvoor handvatten bieden.78

Wanneer er in de loop van het promotietraject toch pro-
blemen ontstaan op dit punt, dan kan altijd worden terug-
gevallen op deze afspraken en kunnen directeuren van
onderzoeksscholen op basis van de richtlijn mogelijk een
bemiddelende rol vervullen.
Overigens is het ook goed om te benadrukken dat het
daadwerkelijk in co-auteurschap schrijven van een artikel
juist heel waardevol en leerzaam kan zijn voor de promo-
vendus. Bovendien, hoe onwenselijk het ook kan zijn dat
de promotor meelift op het werk van de promovendus,
de promovendus kan door een co-auteurschap ook pro-
fiteren van de naamsbekendheid van zijn promotor.79

Wel dient voorkomen te worden dat de promovendus
een ‘kloon’ van de promotor wordt en is het belangrijk
dat hij na verloop van tijd laat zien zelf in staat te zijn tot
‘zelfstandige beoefening van de wetenschap’.
Tot slot kunnen er auteursrechtelijke kwesties ontstaan
wanneer delen van het proefschrift al eerder gepubliceerd
zijn als artikel in een tijdschrift. Dit kan overigens ook
spelen als een promovendus een hoofdstuk van een mo-
nografie heeft herschreven tot artikel. Daarnaast kan er
een embargo bestaan waardoor het proefschrift niet direct
digitaal openbaar gemaakt mag worden. Het is van belang
dat de promovendus in dergelijke gevallen nagaat of bij-
voorbeeld auteursrechten zijn overgedragen aan de uitge-
ver. Ook kan gedacht worden aan een ‘Creative Com-
mons’-licentie waarin auteurs aangeven welk gebruik vrij
is en welk gebruik niet is toegestaan.80

5. Conclusie

Momenteel wordt er binnen de juridische faculteit voor-
namelijk gepromoveerd op monografieën. Meestal wordt
een keuze tussen het artikelenproefschrift en het mono-

Idem, p. 38.71.
Idem, p. 54.72.
Idem, p. 38.73.
Zie bijvoorbeeld The European Code of Conduct for Research Integrity: guidelines for good practice van All European Academies (ALLEA
2017), www.allea.org/wp-content/uploads/2017/05/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017.pdf en de richtlijn
van het International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), www.icmje.org/.

74.

Lelieveldt 2007, p. 70-71.75.
Idem. Bijvoorbeeld door meeschrijven, gegevens verzamelen of het opstellen van het onderzoeksplan.76.
Volgens Paul Nieuwenburg (destijds ud politieke filosofie aan de Universiteit Leiden, inmiddels vicedecaan en hoogleraar aan dezelfde
universiteit) zou co-auteurschap mede om die reden in het geheel verboden moeten worden (‘Verbied co-auteurschap proefschriften’,
NRC 29 juni 2013).

77.

Evenzo Lelieveldt 2007, p. 70 en 71.78.
Waarbij het wel de vraag is of dit gewenst is: co-auteurs uitnodigen om in een beter tijdschrift te kunnen publiceren.79.
Zie voor aanbevelingen op dit punt uitgebreid Universiteit Utrecht, Aanwijzingen voor promovendi (datum inwerkingtreding onbekend).
Voor meer informatie over de ‘Creative Commons’-licentie: creativecommons.nl/licenties/uitleg en over auteursrechten bijvoorbeeld:
www.uu.nl/universiteitsbibliotheek/publiceren/auteursrechten-voor-onderzoekers.

80.
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grafieproefschrift impliciet gemaakt. In paragraaf 2 wer-
den diverse voordelen van het artikelenproefschrift ge-
noemd die aantonen dat een bewuste afweging vooraf-
gaand aan een promotietraject van groot belang is. Diverse
veranderingen binnen het rechtswetenschappelijk onder-
zoek geven hier namelijk aanleiding toe, zoals ontwikke-
lingen op het gebied van financiering van onderzoek, in-
ternationalisering, een toename van empirisch en interdis-
ciplinair onderzoek en betere toegankelijkheid van tijd-
schriften. Daarnaast blijkt het artikelenproefschrift ook
vele andere voordelen te hebben. Zo kan er bij de keuze
daarvoor sneller worden deelgenomen aan het wetenschap-
pelijk debat, is betere voortgangsbewaking mogelijk, lijkt
het een betere voorbereiding op een wetenschappelijke
carrière te zijn, kunnen begeleidingsproblemen gemakke-
lijker worden ondervangen en sluit het beter aan bij onder
meer buitenpromovendi.
Desalniettemin heeft het schrijven van een monografie-
proefschrift ook diverse voordelen. Om een goede afwe-
ging tussen beide soorten proefschriften te bevorderen,
werd aan deze voordelen in paragraaf 3 aandacht besteed.
Zo blijkt het monografieproefschrift een prachtige moge-
lijkheid om vier jaar uitgebreid onderzoek te doen zonder
meteen terecht te komen in de ratrace, is het duidelijker
wat van een promovendus wordt verwacht, zijn sommige
juristen nog steeds van mening dat het monografieproef-
schrift een grotere prestatie is en vergt het schrijven van
een monografieproefschrift andere vaardigheden zoals
het gestructureerd kunnen presenteren van een grote
hoeveelheid informatie. Wanneer promovendi een artike-
lenproefschrift schrijven, dan blijken vooral het in co-
auteurschap schrijven van artikelen en auteursrechtelijke
aspecten belangrijke punten van aandacht.
De gebruikelijke praktijk van het promoveren op een
monografie binnen juridische faculteiten blijkt al met al
niet altijd de meest verstandige keuze. Het artikelenproef-
schrift heeft, mede gezien de recente ontwikkelingen,
vaak zeker zulke goede of zelfs betere papieren. Of dat
zo is, beslissen promotor en promovendus uiteraard zelf.
Hopelijk aan het begin van het promotietraject en op
basis van de omstandigheden van het geval.
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