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Aan het College van Bestuur 
t.a.v. rector prof.dr. E.H.L. Aarts 

059762 

Geachte heer Aarts, 

Datum Op 14 maart 2017 ontving Tilburg Law School het definitieve rapport 
17 mei 2017 van de onderzoeksvisitatiecommissie onder leiding van prof. Paul van 

der Heijden. De visitatie betrof de periode 2009-2015. 
Telefoon 

013 466 84 33 In deze bestuurlijke reactie wordt beknopt ingegaan op de 
aanbevelingen van de commissie. Wij bespreken deze reactie graag 
met u in een bestuurlijk gesprek, dat op 29 juni zal plaatsvinden. 

In de eerste plaats is het bestuur absoluut tevreden en blij met het 
resultaat. Op elk van de geëvalueerde criteria een score "zeer goed" 
behalen als school is geen sinecure en het bestuur ziet dit als het 
resultaat van een volgehouden inzet van alle collega's in de faculteit. 
De dank van het bestuur gaat dus in de eerste plaats uit naar de 
collega's van TLS voor de inspanningen van de afgelopen jaren en we 
drukken de hoop uit dat dit zeer goede resultaat de 'goesting' om 
verder en gedegen onderzoek te doen mag stimuleren. 

Het spreekt voor zich dat TLS tevens dankbaar gebruik zal maken van 
de aanbevelingen van de commissie bij het verder bouwen aan onze 
onderzoeksopdracht. 

De commissie gaf diverse aanbevelingen, die hierna achtereenvolgens 
worden besproken. Daarbij geeft het faculteitsbestuur ook aan hoe het 
momenteel denkt de verschillende aanbevelingen te gaan oppakken. 

1. Formulate TLS-wide objectives for the next 6 years, which by 
nature implies an implementation strategy that exceeds individual or 
exclusively programme-related choices. Define clear-cut goals to be 
achieved. This implies another balance between top-down and bottom-
up strategie processes on the following objectives: 
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a. To become truly interdisciplinary (and strive for more visible 
results in respect of inter- and multidisciplinarity) 
b. To conduct research that is relevant both in a national and 
international context 
c. To implement an institute-wide methodological vision on legal 
research (empirical and normative). Methodology must be more 
consistently at the forefront of each researcher and addressed 
thoroughly in every research design. Also, the methodological 
challenge (availability big data and new analytical tools) must not only 
be recognized but also be incorporated 
d. A stronger programming, strategy and choices is needed, as 
there is now an overall lack of focus (in research themes, programmes 
and relevant societal strata) 

Het faculteitsbestuur kan zich vinden in deze eerste reeks van 
aanbevelingen. Meer concreet is het bestuur van mening dat: 

de inter- en multidisciplinariteit zichtbaarder kan worden 
gemaakt alsmede verder kan worden gestimuleerd, 

de gehanteerde methodologie van het onderzoek telkens 
geëxpliciteerd dient te worden, 

er bijzondere aandacht moet worden besteed aan het 
expliciteren en verduidelijken van de (wetenschappelijke en 
maatschappelijke) relevantie van ons onderzoek in een nationale dan 
wel internationale context, 

en er dringend in functie van faculteitsbreed gedragen 
doelstellingen prioriteiten in het onderzoek moeten worden bepaald die 
zich tevens weerspiegelen in een heldere en gepaste organisatie- en 
financiële structuur. 

In de komende maanden zal de faculteit aan de slag gaan met de 
genoemde punten en dat in twee fasen doen. In een eerste fase zal 
het faculteitsbestuur de tijd nemen om breed op te halen welke 
concrete onderzoeksdoelstellingen en - vragen de facultaire 
gemeenschap de komende jaren voor zich ziet. In het bepalen van 
deze doelstellingen en vraagstellingen worden de resultaten van het 
visitatierapport meegenomen en worden er tevens verbanden gezocht 
met het huidige en toekomstige strategisch plan van de Faculteit en de 
Universiteit. Hiertoe wordt op 20 juni een 'denktuin' georganiseerd, 
waarvoor alle medewerkers van de faculteit worden uitgenodigd. Het 
bestuur zal de input en uitkomsten van deze bijeenkomst bespreken en 
uiterlijk in september tot een nadere standpuntbepaling en aanpak 
komen. In de tweede fase overweegt het faculteitsbestuur een 
klankbordgroep in te stellen, die gevraagd wordt het faculteitsbestuur 
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te adviseren bij de concrete uitwerking van de verdere versterking van 
het facultaire onderzoek. 

Het streven van het faculteitsbestuur is om eind 2017/begin 2018 tot 
(gefaseerde) implementatie over te gaan, gehoord hebbende de input 
die we gedurende het eerder geschetste proces hebben opgehaald. 
Het faculteitsbestuur wil op deze wijze komen tot gezamenlijke, TLS-
brede doelen voor de komende zes jaar. om vervolgens in functie van 
die doelen te komen tot een krachtige en effectieve aanpak om deze 
doelen aantoonbaar te realiseren. 

Het faculteitsbestuur zal zich de komende periode ook bezinnen of de 
huidige structuur van afstemming tussen bestuur en vakgroepen over 
onderzoek (en onderwijs) aanpassing behoeft. Te denken is aan 
jaarlijkse stand-van-zaken gesprekken tussen de vice-decaan 
onderzoek en de programmaleiders, waarin de strategische doelen 
worden besproken en de stand van zaken wat betreft resultaten en 
voortgang wordt geanalyseerd en indien nodig gezamenlijk wordt 
gezocht naar manieren om bij te sturen. Verder zal het bestuur zoeken 
naar manieren waarop programmaleiders/onderzoekers elkaar vaker 
kunnen ontmoeten om zo organische bottom-up samenwerking te 
faciliteren over de grenzen van de discipline en specialisatie binnen de 
discipline heen. Daarbij lijkt een meer formele overlegstructuur voor 
programmaleiders een nuttig instrument. Tijdens dit overleg kunnen 
dwarsverbanden en samenwerking in onderzoek worden besproken en 
geanalyseerd en kan verbinding tussen de programma's worden 
gestimuleerd. 

2. Restrict the research to half of the present riumber of 
programmes/themes, do not continue the '1000 flower' policy and 
choose more vigorously for strong research areas at TLS 
Choose more vigorously for those research areas where TLS already 
is very strong. That might mean less bottom-up decision making and a 
more top-down approach, the pros and cons of which must be weighed 
carefully. 

Het bestuur sluit zich aan bij het standpunt van de commissie dat het 
aantal onderzoeksprogramma's op basis van nieuwe en hernieuwde 
verbindingen en facultair gedragen doelstellingen valt in te perken, 
waardoor mogelijk aan focus en excellentie kan worden gewonnen. 
Een reductie van programma's wordt door het bestuur echter niet 
gezien als een doel op zich. In het hierboven geschetste proces wil het 
bestuur immers komen tot een sterkere programmering, waarbij wordt 
gestreefd naar optimale samenwerking en verbinding tussen de 
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programma's ten dienste van gemeenschappelijk gedragen doelen. 
Het bestuur wil in deze reactie nog niet vooruitlopen op de verdere 
keuzes die daarin gemaakt zullen moeten worden. 

3. Implement 'relevance' or 'impact' as a research policy on 
macro-level of TLS or meso-level of the research programmes 

TLS zet de komende periode stappen met het nader formuleren en 
invullen van het impactbeleid, zowel met betrekking tot de universitaire 
impactthema's en de Nationale Wetenschapsagenda, als in 
samenwerking met externe instanties als HüL, als binnen de 
onderzoeksprogramma's. Ook worden promovendi gestimuleerd in hun 
promotieonderzoek actief na te denken over de bijdrage die hun 
wetenschappelijke inzichten kunnen opleveren voor de aanpak van 
maatschappelijke uitdagingen, waaronder uitdagingen op het terrein 
van recht en regulering. Binnen deze ambitie zullen we deze 
aanbeveling van de commissie meenemen. 

4. The JOB must take one step further by identifying a list of high 
quality journals (to be used as a strong indication) 

Het faculteitsbestuur constateert dat de afgelopen jaren landelijk 
meerdere pogingen zijn gedaan om te komen tot een uniforme 
tijdschriftenlijst voor de juridische discipline. Dit heeft tot op heden nog 
niet in een gemeenschappelijke lijst geresulteerd. Het faculteitsbestuur 
ziet er dan ook weinig heil in om de JOB te vragen een dergelijke lijst 
op te stellen. 

5. Reach for more concerted actions that result in a greater 
success in the European Grant programmes 

Sedert 2016 werkt de universiteit met het Grant Office, dat zorgt voor 
een begeleiding van aanvragers, zowel voor Nederlandse (NWO, 
KNAW) als Europese (ERG, H2020) subsidies. In aanvulling op de 
universitaire faciliteiten ondersteunt TLS aanvragers door hun voorstel 
te laten reviewen door de JOB en 'VENI-klassen' aan te bieden. De 
afgelopen jaren is verder specifiek beleid gevoerd om via interne 
subsidies jong talent extra ruimte te bieden voor het werken aan een 
persoonsgerichte subsidie. Daarnaast is aanvullend voor vrouwen 
extra ruimte geboden. De faculteit zal actiever inzetten op het scouten 
van talent (meerjarenplanning) en een daarbij behorende portfolio 
check van wetenschappers binnen TLS om zo scherper in beeld te 
krijgen wie kansen heeft of kan krijgen binnen NWO en EU. 
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6. Articulate a clear objective for the completion rates of PhD's for 
the next 6 years 

De afgelopen jaren is steeds gewerkt met een inventarisatie van de 
planning en afronding van promoties. De afgelopen jaren blijft het 
aantal promoties redelijk stabiel. Het faculteitsbestuur zal op basis van 
deze inventarisaties en de instroom een explicieter doel kunnen stellen 
ten aanzien van het aantal af te ronden promoties voor de komende 
jaren. Daarbij wil TLS niet streven naar kwantiteit en rendement als 
zodanig, maar kwaliteit altijd voorop stellen. Monitoring van de 
voortgang van promoties zal facultair en universitair in gezamenlijkheid 
worden georganiseerd en geoptimaliseerd. 

7. Implement the recommendations of the TGLS Board in the 
research groups with more firmness 
8. Follow up plans to involve outside (methodologie) expertise in 
earlier stages of PhD projects 

Zowel op facultair als op universitair niveau is een aantal punten met 
betrekking tot het PhD-beleid reeds opgepakt. 

Op facultair niveau wordt gewerkt aan het uniformeren van 
diverse categorieën PhD's. door middel van: 
O Het streven naar uniformiteit in de wervings- en 
selectieprocedure van alle PhD's, 
O een verplichting voor alle PhD's voor het opstellen van een 
onderzoeksplan, 
O het expliciteren van buitenpromovendi- en bursalenbeleid, 
waarbij wordt gestreefd naar het zoveel mogelijk gelijk trekken van 
deze categorieën met de regulier aangestelde PhD's, waar het onder 
andere faciliteiten en scholing betreft. 

Zowel de Graduate School als een werkgroep op universitair 
niveau zijn bezig met het opstellen van en vasthouden aan minimale 
kwaliteitseisen voor dissertaties uit alle categorieën. 

Ook wordt er binnen TLS gewerkt aan verdere 
professionalisering van de monitoring, door middel van: 
O het geven van meer gewicht en een inhoudelijker karakter van 
de eerstejaarsbeoordeling, 
O het geven van meer gewicht aan het tweedejaars 
monitoringsgesprek 
de introductie van een (steekproefsgewijs) exit interview na vertrek van 
de promovendus, 
O de verplichting van het aanstellen van een tweede begeleider 
((co-)promotor), waar nodig vanuit een andere discipline of met een 
andere expertise. 

pagina 5 van 6 



TILBURG UNIVERSITY 

Binnen TLS zullen de supervisors verder worden gefaciliteerd: 
hetzij door middel van cursussen, hetzij door mentorschap voor 
(beginnende) promotoren. Ook wordt een lijst met 10 tips /do's en 
don'ts m.b.t. promotiebegeleiding opgesteld. 

Daarnaast heeft binnen de Tilburg Graduate Law School een 
werkgroep zich beziggehouden met de doorontwikkeling van de PhD-
opleiding. Dit heeft geresulteerd in een implementatieplan voor dit jaar, 
waarvoor nog een projectleider (WP) zal worden aangewezen. De 
Tilburg Graduate Law School participeert tevens in een werkgroep op 
universitair niveau, die het format opleidingsaanbod PhD's ter hand 
neemt en streeft, waar mogelijk, naar samenwerking binnen de 
faculteiten. 

9. Some specific recommendations for the current programmes 

Het hoofdaccent van de visitatie lag op 'School' niveau en niet op 
programmaniveau. Toch heeft de commissie in aanvulling op de 
beoordeling van het faculteitsbrede onderzoek ook observaties en 
aanbevelingen over de specifieke onderzoeksprogramma's van TLS in 
het rapport opgenomen. Het faculteitsbestuur zal deze meenemen in 
het proces van vernieuwing en versterking. 

Met vrijendelijke groet. 

. Geert Vervaeke, 
Decaan 

C c . Hanneke Schlejen 

Prof. dr. Ton Wilthagen, 
Vice-decaan onderzoek 
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