Bestuurlijke reactie RUG op Assessment of Research Quality GRIPh 2005-2011
Een internationale Peer Review Committee (PRC) heeft in 2012 het Gronings filosofisch onderzoek
over de periode 2005 t/m 2011 beoordeeld volgens het Standard Evaluation Protocol 2009-2015
(SEP). Het betreft het onderzoek van het Groningen Research Institute for Philosophy (GRIPh),
georganiseerd in vier programma's. Drie daarvan zijn op alle vier SEP criteria als ‘excellent’
beoordeeld: GRIPh-1: Theoretical Philosophy, GRIPh-3: History of Philosophy en GRIPh-4: Ethics. Het
vierde programma, GRIPh-2: Practical Philosophy, is als ‘excellent’ beoordeeld op Societal Relevance
en als ‘good’ op de andere drie criteria.
In reactie daarop heeft het Faculteitsbestuur Wijsbegeerte (FB) bijgaande reactie geformuleerd. Het
PRC rapport, bijbehorende vertrouwelijke management letter en de facultaire reactie zijn december
2012 ter advisering voorgelegd aan de Universitaire Commissie voor de Wetenschapsbeoefening.
Die was van mening dat de reactie van het FB de belangrijkste PRC aanbevelingen uitstekend
samenvatte en achtte de reactie en voorgenomen maatregelen adequaat. Januari 2013 heeft het CvB
ingestemd met de reactie maar het FB gevraagd aan te geven in hoeverre de plannen bijstelling
behoefden na het vertrek van de Decaan.
Najaar 2013 is de toenmalige stand van zaken in het Bestuurlijk Overleg besproken. Het nieuwe
programma, ontstaan uit de samenvoeging van GRIPh-2 en 4, heet inmiddels Ethics, Social and
Political Philosophy, en is na vertrek van de decaan en de hoogleraar cultuurfilosofie versterkt met
twee UD’s en een adjunct hoogleraar. Daarnaast is inmiddels een nieuwe directeur/coördinator van
het Kenniscentrum voor Filosofie en Publiek aangesteld.
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Geacht College van Bestuur,
In de bijlage treft u de reactie van het bestuur van de Faculteit Wijsbegeerte aan op de
uitkomsten van de onderzoeksvisitatie zoals beschreven in het door u eerder vastgestelde
eindrapport van de visitatiecommissie ('Assessment of Research Quality, Groningen Research
Institute for Philosophy (GRIPh) 2005-2011, University of Groningen, August 2012').
De reactie is tot stand gekomen na consultatie van de leiders van de vier
onderzoeksprogramma's, het bestuur van het Groningen Research Institute for Philosophy
(GRIPh) en, in de overlegvergaderingen d.d. 17 oktober en 21 november, de Faculteitsraad.
De Faculteitsraad oordeelt positief over de bestuursreactie. Zij betreurt het opheffen van de
specialisatie 'Social Philosophy and Philosophy of Culture' in de RM en hecht om die reden
belang aan het voorgenomen onderzoek naar de haalbaarheid van een "1+4"-promotietraject.
Voorts benadrukt de Faculteitsraad het belang van een zorgvuldige uitvoering van de
voorgenomen maatregelen, zowel met betrekking tot de studenten (een goede overgangsregeling
inzake de wijzigingen van de RM) als de individuele medewerkers.

Prof.dr. M.V.B.P.M. van Hees
Decaan
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Bijlage bij WB12.0235 d.d. 21 november 2012

Bestuurlijke Reactie FBjFWB onderzoeksvisitatie
Het Faculteitsbestuur is verheugd over het zeer positieve oordeel dat de visitatiecommissie
(PRC) uitspreekt over het onderzoeksinstituut GRIPh en over drie van de vier beoordeelde
onderzoeksprogramma's. Dat de uit internationale top-filosofen samengestelde PRC het
Groningse onderzoek beschrijft als 'cutting-edge by international standards' en dat drie
onderzoeksprogramma's op elk van de beoordelingscriteria als 'excellent' zijn beoordeeld, laat
het succes zien van het facultaire streven te behoren tot de internationale top van het vakgebied.
Voor verdere versteviging van de onderzoekspositie doet de commissie enkele nuttige
aanbevelingen (slotparagraaf en confidential side letter) die het Faculteitsbestuur onderschrijft.
Het gaat daarbij om (a) het grote belang van het bewaren van de zelfstandigheid van de
Faculteit, (b) de suggestie de in de onderzoeksoutput-beoordeling gehanteerde lijst van
zogenaamde A+-tijdschriften en A+-publishers uit te breiden, (c) het overwegen van
Angelsaksisch model Graduate School (inclusief 'Teaching Assistantships' om
financieringsproblematiek voor buitenlandse studenten te verlichten). Voor wat betreft de
herziening van de Graduate School kan opgemerkt worden dat, juist op grond van de door de
PRC aangevoerde overwegingen, het Faculteitsbestuur eerder dit jaar al heeft besloten tot een
vijf jaar durende pilot waarin tenminste 13 promotieplaatsen via een 2+3 promotie-traject
worden gecreëerd en waarin voor alle studenten in de RM student-assistentschappen worden
gegarandeerd.
De PRC komt tot een afwijkend oordeel over de kwaliteit van het onderzoekprogramma GRIPh2 (Practical Philosophy): de scores zijn relatief slecht. Ook spreekt de PRC zorgen uit over de
omvang van zowel het onderzoekprogramma GRIPh-2 als GRIPh-4 (Ethics) (zie pp. 26 en 30).
In het licht van de beoordeling van GRIPh2 en de omvang van de twee groepen stelt de PRC dat
'The separation of Practical Philosophy (GRIPh-2) and Ethics (GRIPh-4) ... should be
reconsidered' (p. 33).
Het Faculteitsbestuur neemt deze aanbeveling over maar wil dat doen op een wijze die recht
doet aan de bestaande verschillen tussen de twee onderzoeksgroepen.
Onderzoek

Het Faculteitsbestuur is voornemens het aantal onderzoekprogramma's terug te brengen tot
drie. De twee programma's GRIPh-2 en GRIPh-4 worden beëindigd en een nieuw
onderzoeksprogramma 'Moral and political philosophy' zal worden ontwikkeld. In het nieuwe
programma wordt het bestaande onderzoeksprogramma Ethics (GRIPh-4) opgenomen, het
onderzoek van de nog aan te stellen Rosalind Franklin Fellow op het gebied van de politieke
filosofie en, in overleg met betrokkenen en mits er voldoende inhoudelijke aansluiting is, het
gedeelte van het onderzoek binnen GRIPh-2 dat tot de politieke filosofie kan worden gerekend.
Leider van het nieuwe onderzoeksprogramma wordt de programmaleider van het huidige
GRIPh-4.
De programmaleider van het huidige GRIPH-2 wordt directeur van het vorig jaar opgerichte
CFP (Centrum voor Filosofie en Publiek). Het onderzoek op gebied van de cultuurfilosofie wordt
daarmee bij het CFP ondergebracht. Blijkens het oordeel van de PRC heeft het onderzoek een
grote valorisatie-waarde en het Faculteitsbestuur wil met deze versterking van het CFP
vooruitlopen op het nog steeds toenemende belang van 'valorisatie'.
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Onderwijs
Het Faculteitsbestuur is voornemens het aantal vakgroepen, waarvan de primaire taak de
coördinatie van het onderwijs is, terug te brengen tot drie. Dit betekent dat de vakgroep Ethiek
wordt samengevoegd met de vakgroep Praktische Filosofie. De huidige voorzitter van de
vakgroep Ethiek wordt voorzitter van de nieuwe vakgroep, die de naam 'Praktische Filosofie' zal
dragen.
Conform het universitaire beleid dat onderzoekprogramma's die gemiddeld minder dan een '4'
scoren niet in de RM zijn vertegenwoordigd zal de specialisatie 'Social Philosophy and
Philosophy of Culture' uit de RM verdwijnen. Naar aanleiding van deze wijziging van de RM en
de mogelijk gevolgen daarvan voor de promotieopleiding, is het Faculteitsbestuur voornemens
te onderzoeken in hoeverre het mogelijk en gewenst is om naast het genoemde facultaire 2+3
promotietraject een facultair 1+4 promotietraject (1 jaar MA, 4 jaar PhD) te ontwikkelen.

3>3

