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Inleiding  

Dit document vormt een leidraad voor onderzoekers en leidinggevenden van de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam bij de beoordeling van de kwaliteit en 
maatschappelijke relevantie van academisch onderzoek.1 

De indicatoren zijn bedoeld om:  
– onderzoekers te helpen bij hun keuze voor publicaties en andere vormen van producten,

mede met het oog op hun loopbaan binnen of buiten de Faculteit der Rechtsgeleerdheid;
– een grondslag te bieden voor de beoordeling van onderzoek bij jaargesprekken;
– een grondslag te bieden voor de toedeling van individuele onderzoekstijd;
– informatie te verschaffen voor besluitvorming in het kader van het aanstellings- en

loopbaanbeleid, bijvoorbeeld in verband met mogelijke loopbaanpaden van individuele
onderzoekers.

Dit document bestaat uit twee delen. Deel één bevat algemene overwegingen die informatie en 
uitleg geven over de gekozen indicatoren en hun toepassing. Deel twee bevat de indicatoren zelf, 
inclusief opmerkingen.  

Dit document komt in de plaats van de "prestatiecriteria voor onderzoek door academisch 
personeel", die sinds 2011 aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid zijn gebruikt.  

1 Het document is in overeenstemming met het uitgangspunt van het Standaard Evaluatie Protocol (SEP) in Nederland: "De 
belangrijkste doelstelling van het SEP is de kwaliteit en de relevantie van het onderzoek zichtbaar te maken, te waarborgen, 
en waar nodig, te verbeteren."  



Algemene overwegingen  
Bij alle relevante beslissingen over de loopbaanontwikkeling van individuele onderzoekers (bijv. 
bevordering, afspraken over trajecten, toewijzing van onderzoekstijd) behoort uiteindelijk de 
kwaliteit van hun academische werk leidend te zijn. Kwaliteit is ook van belang voor de doeleinden 
van het Standaard Evaluatie Protocol (SEP), voor de kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) van de 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, en voor de opbouw van individuele cv’s die concurrerend zijn met 
het oog op loopbaantrajecten en onderzoekssubsidies.  

Bij kwaliteitsbeoordeling moet aandacht worden besteed aan de inhoud van de wetenschappelijke 
producten. Aangezien het onmogelijk is voor onderzoeksleiders, afdelingsvoorzitters en anderen die 
beslissingen dienen te nemen over prestaties en bevorderingen om de inhoud van al het 
wetenschappelijke werk van onderzoekers in hun groep te lezen en te beoordelen, is het 
noodzakelijk om gebruik te maken van vervangende maatstaven. De kwaliteitsindicatoren in dit 
document verschaffen dergelijke maatstaven. Kwaliteitsindicatoren worden gedefinieerd als "alle 
feitelijk vaststelbare aanwijzingen voor wetenschappelijke en maatschappelijke kwaliteit anders dan 
de inhoud van de wetenschappelijke output zelf".2 Grotendeels, maar niet uitsluitend, zijn deze 
indicatoren gebaseerd op de evaluatie van en erkenning voor academisch werk door collega-
onderzoekers (‘peers’). Daarom maken de indicatoren gebruik van collegiaal getoetste tijdschriften, 
individuele subsidies, uitnodigingen als key note spreker, enz.  

In bepaalde gevallen is het nodig dat onderzoeksleiders en afdelingsvoorzitters met het oog op 
kwaliteitsbepaling informatie krijgen van deskundigen buiten de betreffende groep, door gebruik van 
brede commissies (zoals wordt beschreven in het aanstellings- en loopbaanbeleid) en externe 
referenten, waar relevant.  

De kwaliteitsindicatoren verwijzen niet naar bibliometrische indicatoren zoals h-indices of 
downloads, aangezien het nut van dergelijke indicatoren per (sub)discipline verschilt. Waar dit 
relevant is, kunnen dergelijke indicatoren wel worden meegewogen bij de beoordeling van de 
prestaties van onderzoekers.  

Hoewel kwaliteit het dominante criterium is bij de evaluatie van wetenschappelijk werk, is kwantiteit 
ook een relevant criterium voor de hierboven genoemde doelen van de kwaliteitsindicatoren: het 
helpen van onderzoekers bij hun keuze voor publicaties en andere vormen van producten, het 
bieden van een grondslag voor de beoordeling van onderzoek bij jaargesprekken, het bieden van een 
grondslag voor de toedeling van individuele onderzoekstijd en het verschaffen van informatie voor 
besluitvorming in het kader van het aanstellings- en loopbaanbeleid.  

Kwantiteit is altijd een belangrijke overweging bij besluiten door beoordelingscommissies, terwijl het 
ook relevant is voor de wetenschappelijke en maatschappelijke invloed, voor loopbaantrajecten en 
voor de kansen van onderzoekers op het krijgen van externe subsidies.  

Hoewel in discussies over academische prestaties kwaliteit en kwantiteit vaak tegenover elkaar 
worden gezet als zaken die elkaar uitsluiten, kan er ook een positief verband tussen de twee bestaan. 
Er is ruim bewijs voor een dergelijk positief verband, in die zin dat de onderzoekers met de grootste 
wetenschappelijke invloed hoog scoren op zowel kwaliteit als kwantiteit. Het is daarom passend dat 
de kwaliteitsindicatoren ook richtlijnen bieden voor het aantal publicaties dat onderzoekers worden 
geacht te produceren.  

De indicatoren geven aan wat er van onderzoekers wordt verwacht in perioden van drie jaar. 
Hierdoor kunnen onderzoekers hun inspanningen spreiden over langere perioden en kan een periode 

2 KNAW, Kwaliteitsindicatoren voor onderzoek in de geesteswetenschappen (2011) 20-21.  



waarin eerder onderzoek is gepubliceerd dienen ter compensatie voor perioden met minder 
producten.  

De criteria zorgen voor gemeenschappelijke minimumnormen die gelden binnen de gehele Faculteit 
der Rechtsgeleerdheid. Echter, de criteria maken geen onderscheid tussen typen aanstelling (oftewel 
UFO-profielen). Dit betekent dat het bij de toepassing van de UFO-profielen, bijvoorbeeld voor 
besluitvorming over loopbaantrajecten, nodig kan zijn om de kwaliteit en kwantiteit van de 
academische producten op een meer onderscheidende manier te beoordelen.  

De kwaliteitsindicatoren bieden geen lagere normen voor junior onderzoekers (postdocs, 
beginnende UD’s). Juist aan het begin van hun loopbaan moeten onderzoekers een staat van dienst 
opbouwen; bovendien kan van hen worden verwacht dat ze voortbouwen op hun 
promotieonderzoek. Om junior onderzoekers te ondersteunen bij het opbouwen van hun 
onderzoeksprofiel is het belangrijk om de onderzoekstijd van deze jonge onderzoekers te 
waarborgen en zo mogelijk uit te breiden. Dit is opgenomen in het aanstellings- en loopbaanbeleid.  

Onderzoeksgroepen kunnen de minimaal verwachte output (qua kwantiteit en/of kwaliteit) voor 
onderzoekers in deze groepen verhogen.  

Aangezien de beoordeling van academisch onderzoek in Nederland wordt gebaseerd op het SEP, 
moeten de formulering van de criteria en de definities van relevante termen zo nauw mogelijk 
aansluiten bij het SEP en bij de Definitieafspraken Wetenschappelijk Onderzoek, die in augustus 2018 
door de VSNU zijn gepubliceerd. Dit geldt met name voor de definitie van collegiale toetsing.  

De indicatoren zijn opgesteld om aan te geven wat individuele onderzoekers zouden moeten 
ambiëren en wat er van hen wordt verwacht. Ze kunnen niet direct worden gebruikt ter beoordeling 
van onderzoeksgroepen; dit geldt evenmin voor RPA’s. Hoewel de hieronder genoemde criteria 
relevant zijn voor de beoordeling van RPA’s en andere groepen, moeten ze worden geïntegreerd in 
een bredere aanpak voor kwaliteitsbeoordeling van onderzoeksgroepen (zoals bijvoorbeeld is 
geformuleerd in het SEP en het facultaire kader voor RPA’s).  

Deze indicatoren dienen een integraal onderdeel te vormen van een onderzoeksstrategie aan de 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid als geheel en van afzonderlijke onderzoeksgroepen. Het vermogen 
van (met name jongere) onderzoekers om te voldoen aan de criteria en om hoogwaardig academisch 
werk af te leveren wordt vaak sterk bevorderd door hun deelname aan onderzoeksgroepen met een 
dynamische onderzoekscultuur en door de ondersteuning de zij van deze groepen krijgen. Daarom 
moet de Faculteit der Rechtsgeleerdheid ervoor zorgen dat alle onderzoekers de juiste 
ondersteuning en begeleiding krijgen, die hen in staat stelt om te voldoen aan deze criteria en 
hoogwaardige academische publicaties te produceren, ook als zij niet tot hoogfunctionerende 
onderzoeksgroepen behoren. Aangezien het systeem van academische beoordeling (inclusief 
kwaliteitsindicatoren) invloed heeft op de carrièremogelijkheden, is het belangrijk dat de Faculteit 
der Rechtsgeleerdheid en begeleiders met name aan jongere onderzoekers ondersteuning bieden 
met betrekking tot publicatiestrategieën, ook als onderdeel van het loopbaanbeleid.  



Kwaliteitsindicatoren 
1. In principe moeten onderzoekers (UD’s/UHD’s/professoren) met een onderzoeksaanstelling van

0,3 FTE ten minste vier academische, collegiaal getoetste publicaties per drie jaar produceren,
waarvan er in de regel minstens drie in het Engels moeten worden gepubliceerd.

Opmerkingen:  

Academische publicaties 
a. Voor dit criterium worden alleen academische (of "wetenschappelijke") publicaties

meegerekend. Op basis van het werk van bijvoorbeeld de commissie-Stolker wordt een
wetenschappelijke publicatie gedefinieerd als een publicatie waarin op basis van een concrete
probleemstelling en een uitputtende analyse daarvan tot uitkomsten wordt gekomen die leiden
tot een aanwas van academische kennis.3 De onderzoeksvraag die centraal staat in het artikel
dient te worden ingebed in een breder theoretisch kader, terwijl het antwoord op die vraag
relevant moet zijn binnen dit kader, in die zin dat het leidt tot een aanwas van academische
kennis.

b. In principe vallen annotaties en losbladige wetsinterpretaties niet binnen deze definitie,
aangezien deze niet uitgaan van een expliciete probleemstelling of onderzoeksvraag en ook geen
nieuwe wetenschappelijke kennis toevoegen. Hoewel ze zeer nuttig en relevant kunnen zijn voor
het juridisch vakgebied (en in die zin kunnen worden beschouwd als stukken met
maatschappelijke invloed), betekent deze relevantie nog niet dat het academische artikelen zijn.
Het is echter mogelijk dat een bespreking van een uitspraak of wettekst zodanig is ingebed in de
bredere rechtswetenschap of theoretische academische literatuur (of beide) dat deze wel leidt
tot een aanwas van academische kennis.

c. Ook de lengte is relevant wanneer wordt bepaald of een publicatie een academische publicatie
is. Op basis van normen die momenteel binnen diverse onderzoeksgroepen aan de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid van toepassing zijn,4 kan een publicatie alleen als academische publicatie
worden beschouwd wanneer deze minimaal 6.000 woorden bevat. Er wordt echter een
uitzondering gemaakt voor een wetenschappelijke publicatie in een gerenommeerd
wetenschappelijk tijdschrift dat voor de lengte een bovengrens van minder dan 6.000 woorden
gebruikt.

Collegiale toetsing (peer review) 
d. Voor de doeleinden van deze indicator worden alleen collegiaal getoetste publicaties

meegerekend. De definitie van collegiale toetsing is in overeenstemming met de (brede) definitie
van de VSNU: “Als er sprake is van een tijdschrift met een uitgebreide editorial board / staff en
aannemelijk gemaakt kan worden dat de leden ervan gelden als expert op hun vakgebied die
onafhankelijk hun oordeel kunnen uitspreken (in feite dus functioneren als referee), dan kan een
artikel beschouwd worden als refereed.” Door deze brede definitie is dit criterium relatief minder
betrouwbaar als (exclusieve) indicator voor kwaliteit. Niettemin verdient het de voorkeur, met
name voor vergelijkingen tussen universiteiten, om aan te sluiten bij de definitie van de VSNU.

e. Bij deze indicator gaat het met name om publicaties in tijdschriften, aangezien bij
boekhoofdstukken in het algemeen niet met collegiale toetsing wordt gewerkt. Er zijn echter
uitgevers die hierbij wel collegiale toetsing gebruiken (Oxford University Press, Cambridge
University Press, Hart Publishing en enkele andere internationale uitgevers met een vergelijkbare
reputatie). Meer in het algemeen is het zo dat boekhoofdstukken in principe minder

3 Commissie-Stolker Oordelen over rechten. Rapport Commissie Voorbereiding 
Onderzoeksbeoordeling Rechtsgeleerdheid (VSNU, oktober 2005).  
4 LJXB/CESCL en ACIL 6.000 woorden, ACELG 8.000 woorden.  



betrouwbaar zijn als vervangende maatstaf voor kwaliteit vanwege de kleinere kans op afwijzing, 
de lagere verwachte invloed en de afwijkende selectiemethode, die vaak wordt gebaseerd op 
reputatie boven de kwaliteit van het ingezonden stuk. Onderzoekers moeten daarom worden 
aangemoedigd om voornamelijk in wetenschappelijke tijdschriften te publiceren.  

Aantal publicaties 
f. Het criterium vereist vier publicaties per drie jaar. Dit aantal is gelijk aan het aantal dat in de

prestatiecriteria van 2011 werd gebruikt. In de criteria van 2011 was de norm gebaseerd op
0,4 FTE aan onderzoekstijd, terwijl in 2019 de standaard onderzoekstijd 0,3 FTE is. Hierbij moet
echter worden aangetekend dat er in 2011 een gelimiteerde categorie van collegiaal getoetste
tijdschriften werd gebruikt en dat er een poging is gedaan om dit criterium te objectiveren door
het gebruik van een beperkte lijst tijdschriften. Zoals hierboven al is aangegeven, wordt er in
2019 een brede definitie van collegiale toetsing gebruikt en wordt er buiten RPA-groepen geen
gebruik gemaakt van een beperkte lijst tijdschriften.

Het is duidelijk dat het verrichten van onderzoek voor hoogwaardige publicaties en het schrijven
hiervan meer tijd kan kosten. Met name wanneer onderzoekers publiceren in vooraanstaande
tijdschriften (met hogere afwijzingspercentages), kan het aantal vereiste publicaties worden
verlaagd. Onderzoeksleiders kunnen bepaalde toptijdschriften aanwijzen in hun eigen vakgebied,
waarbij een publicatie in een van deze tijdschriften kan tellen als twee publicaties. Dit is
bijvoorbeeld het beleid in de RPA-groepen ACELG, ACIL en CSECL. Naast dit toekennen van extra
gewicht aan publicatie in bepaalde tijdschriften kunnen onderzoeksleiders ook bepalen dat de
kwaliteit van een of meerdere publicaties zodanig is dat de vereiste kwantiteit kan worden
verlaagd. Bovendien kan de aard van het onderzoek (bijv. ten aanzien van gegevensvergaring)
voor dit doeleinde in ogenschouw worden genomen.

Taal 
g. Volgens de criteria moeten in de regel ten minste drie publicaties in het Engels worden

geschreven. Deze keuze is gebaseerd op de overwegingen dat juridisch onderzoek veelal
onderzoeksvragen omvat waarbij een vergelijking kan worden gemaakt tussen verschillende
juridische systemen, dat in de meeste juridische disciplines internationale publicaties de norm
zijn voor loopbaanontwikkeling en dat dergelijke publicaties nodig zijn om een reële kans te
maken op het ontvangen van externe subsidies.

h. Erkend wordt dat er goede redenen kunnen zijn om in het Nederlands te publiceren, ook voor
onderzoekers die werken op juridische vlakken waar Engels de norm is, teneinde invloed te
hebben op discussies in Nederland (met het oog op academische en/of maatschappelijke
invloed). In principe doet dit echter niets af aan de voorkeur voor Engelse publicaties, maar
moeten publicaties in het Nederlands worden gebaseerd op eerdere Engelstalige publicaties of
(andersom) dienen als eerste stap richting een Engelse publicatie.

2. De vereiste van publicatie in het Engels is minder relevant in sub-disciplines waar het onderwerp
van onderzoek nauw verbonden is met het Nederlands recht en waar het academische debat
(vrijwel) uitsluitend in het Nederlands wordt gevoerd. Dit is in het algemeen het geval in die
juridische vakgebieden waar onderwijs wordt gegeven in het Nederlands. Hier dienen
onderzoekers elke drie jaar ten minste vier academische, collegiaal getoetste publicaties te
produceren in de taal van dat debat.

Opmerkingen: 

a. Een keuze voor publicatie in het Nederlands zoals aangegeven in dit criterium zou niet van
invloed moeten zijn op de ambitie om academische bijdragen van hoge kwaliteit te publiceren.
Het is dan ook niet nodig om een groter aantal publicaties te vereisen wanneer er in het
Nederlands wordt geschreven.



b. Als het academische debat over een bepaald juridisch vakgebied primair in het Nederlands
plaatsvindt, is het bovendien zo dat onderzoekers moeten worden aangemoedigd om zich te
mengen in het internationale debat over relevante aspecten van het betreffende juridische
vakgebied. Het recht is immers een universeel fenomeen en hoewel de rechtssystemen per staat
verschillen, kunnen op een bepaald abstractieniveau vergelijkbare keuzen worden gemaakt bij
het definiëren en implementeren van wetten. Internationale debatten kunnen academische
debatten over het Nederlands recht verrijken, terwijl omgekeerd inzichten ten aanzien van het
Nederlands recht kunnen zorgen voor verrijking van het internationale academische debat.

c. Daarnaast zijn publicaties in de Engelse taal cruciaal voor individuele onderzoekers die in
aanmerking willen komen voor externe subsidies. Om deze reden dienen begeleiders met name
jongere onderzoekers te helpen bij het identificeren van mogelijkheden voor Engelstalige
publicaties.

3. Een monografie kan de plaats innemen van ten minste twee en maximaal vier academische
publicaties, afhankelijk van de reikwijdte, de originaliteit en de uitgever van de publicatie
(nationaal/internationaal, met/zonder referenten).

Opmerkingen: 

a. Een eerste editie van een tekstboek kan meetellen als monografie als het een nieuw boek
betreft dat de materie systematiseert. Aangezien dergelijke boeken in principe niet leiden tot
een aanwas van academische kennis en dit ook niet beogen, kunnen ze slechts worden
meegeteld in de plaats van twee academische publicaties.

4. Eén academische bundel kan dienen ter vervanging van maximaal één academische publicatie
zoals bedoeld onder 1 en 2, hetgeen alleen mogelijk is als het een academische publicatie
betreft, als de redacteur een bijdrage heeft geleverd in de vorm van een inhoudelijke inleiding
en/of een inhoudelijk slothoofdstuk, en als er collegiale toetsing heeft plaatsgevonden.

Opmerkingen: 

a. Het redigeren van bundels is zeer tijdrovend en de oorspronkelijke academische bijdrage
door de redacteur(en) komt slechts zeer indirect en in beperkte mate tot uitdrukking.
Hoewel het kan worden gezien als blijk van erkenning, is het met name voor jonge
onderzoekers niet aan te bevelen om zich bezig te houden met redactie in plaats van met
individueel wetenschappelijk werk. Alleen als er aan de bovengenoemde criteria wordt
voldaan, kan dergelijk redactiewerk meetellen als wetenschappelijk werk, maar zelfs dan kan
het slechts in de plaats komen van één academische publicatie zoals bedoeld onder 1 en 2.

5. Onderzoekers moeten zich richten op het creëren van maatschappelijke invloed met hun
academisch onderzoek. Dergelijke activiteiten omvatten onder meer, maar zijn niet beperkt tot,
professionele publicaties. Activiteiten die zijn gericht op maatschappelijke invloed moeten
onderdeel vormen van een geïntegreerde onderzoeksstrategie. Omdat dergelijke activiteiten per
definitie worden gebaseerd op eerder academisch werk, kunnen ze niet dienen ter vervanging
van academische publicaties. Bij de beoordeling van de maatschappelijke invloed moet niet de
kwantiteit maar de kwaliteit voorop staan. Met het oog op beoordeling, waaronder de
jaargesprekken, wordt onderzoekers gevraagd om kort iets te vertellen over de invloed van hun
werk op de niet-wetenschappelijke wereld. Hierbij gaat het onder meer om de ontvangst van
hun werk (bijv. verwijzingen in beleidsdocumenten of gerechtelijke uitspraken).



Opmerkingen: 

a. Bij dit criterium wijken de indicatoren af van de voorheen gebruikte prestatienormen. In deze
normen stond het volgende: "Na goedkeuring door de onderzoeksleider kunnen publicaties
in professionele tijdschriften dienen ter vervanging van maximaal één academische
publicatie per drie jaar, waarbij tien professionele publicaties gelijk staan aan één
academische publicatie." Dit uitgangspunt is niet meer van toepassing, aangezien in alle
relevante beoordelingscriteria (met name het SEP) wordt gesteld dat maatschappelijke
invloed niet in de plaats kan komen van academisch werk, maar moet worden gezien als
verlengstuk ervan.

b. Voor deze indicatoren is maatschappelijke invloed alleen relevant als het een valorisatie van
academisch onderzoek betekent. Hoewel onderzoekers op vele manieren invloed kunnen
hebben op basis van hun reputatie, netwerken of kennis, is deze invloed op zichzelf geen
indicator voor academische kwaliteit als deze niet is gebaseerd op eerder academisch werk.

c. Over criteria en "best practices" voor het creëren en beoordelen van maatschappelijke
invloed zullen binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid verdere discussies worden gevoerd.

6. In het geval van gezamenlijk geschreven publicaties bepalen de bijdragen van de respectievelijke
coauteurs of de publicatie voor elke auteur volledig wordt meegerekend. Dit moet per geval
worden beoordeeld. Daarbij kan de interdisciplinaire aard van de publicatie in aanmerking
worden genomen: als de samenwerking sub-disciplinaire grenzen overstijgt en leidt tot
kennisintegratie, kan er worden besloten dat de publicatie volledig meetelt voor elke auteur.

7. Subsidieaanvragen dienen in principe niet ter vervanging van academische producten zoals
bedoeld onder 1 en 2. Er wordt aangenomen dat onderzoek resulterend in een dergelijke
aanvraag zijn weg wel zal vinden naar een of meerdere wetenschappelijke publicaties, zelfs als
de subsidieaanvraag niet wordt gehonoreerd. Omdat subsidieaanvragen veel tijd kosten, kan het
schrijven van een (bijna) succesvolle subsidieaanvraag leiden tot verlenging van de periode
waarin publicaties worden vereist. Deze periode kan dan vier jaar worden in plaats van drie jaar.

8. In grotere onderzoeksgroepen moeten leden vaak vele andere taken gerelateerd aan onderzoek
verrichten (voorbereiden van nieuwe programma’s en onderzoeksvoorstellen, deelname aan
openbare discussies, schrijven van rapportages voor overheden en andere instellingen,
organiseren van congressen en internationale samenwerkingen, enz.). Omdat dergelijke
activiteiten variëren qua aard en reikwijdte, kunnen zij niet eenvoudig worden weerspiegeld in
criteria voor kwaliteitsbeoordeling. Begeleiders kunnen hier gewicht aan toekennen bij de
beoordeling van onderzoeksactiviteiten. Dergelijke activiteiten kunnen echter niet in de plaats
komen van de vereiste academische producten. Voor de verdere loopbaan van onderzoekers,
binnen of buiten de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, tellen uiteindelijk de academische
producten. Het is niet in het belang van onderzoekers als dergelijke producten ondergeschikt
worden gemaakt aan activiteiten waarnaar in deze indicator wordt verwezen.
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