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Voorwoord 
 

Voor u ligt mijn masterthesis. Het wetenschappelijke opstel ter afronding van mijn 

masteropleiding Beleid, Communicatie en Organisatie. De afgelopen zes maanden heb ik 

onderzoek gedaan naar wijze waarop de arbeidskansen van jonge wetenschappers buiten de 

wetenschap verbeterd kunnen worden. Het onderwerp raakt mij. Hoe kan het gebeuren dat 

zoveel bovengemiddeld intelligente mensen aan het einde van hun promotie- of postdoctraject 

in wanhoop eindigen wanneer zij een baan buiten de wetenschap (moeten) zoeken? Het deed 

mij dan ook veel plezier dat de respondenten, mensen die mij niet kenden, hun persoonlijke 

ervaringen en gevoelens wilden delen, interesse toonden in de uitslagen van dit onderzoek en 

nog maanden later informatie over het onderwerp toestuurden. Ik zou hen graag nog van harte 

willen bedanken voor het vertrouwen die zij in mij hebben gesteld. 

 Eenmaal aangekomen bij het bedanken van de personen die mij geholpen hebben de 

masterthesis tot een goed einde te laten komen, dan wil ik bovenal natuurlijk Christine 

Teelken bedanken. Hartelijk dank dat u mij dit onderzoek heeft laten uitvoeren en voor de 

begeleiding die u mij heeft gegeven. De persoonlijke feedback, bemoedigende woorden, 

spontane kreten en enthousiaste uitspraken in de opmerkingen van een nagekeken document, 

hebben mij de energie gegeven om tot het laatste moment er alles aan te doen om een zo goed 

mogelijk stuk te schrijven. Maar ook u, Inge van der Weijden, zou ik graag willen bedanken 

voor uw begeleiding. Ik heb het bijzonder gewaardeerd dat u mij uitnodigde voor seminars die 

betrekking hadden op het onderwerp van mijn thesis, uw vriendelijke adviezen, de moeite die 

u nam om aanwezig te zijn tijdens de scriptiebesprekingen op de Vrije Universiteit van 

Amsterdam en uw prikkende vragen die geleid hebben tot verder denken.  

 Graag presenteer ik u dan hierbij mijn onderzoek naar wijze waarop arbeidskansen van 

jonge wetenschappers buiten de wetenschap vergroot kunnen worden. 

 

 

 

Katinka Zollner 

24 juni, 2016 
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Samenvatting 

 

In de afgelopen twintig jaar zijn de toekomstperspectieven van jonge wetenschappers 

verslechterd. De kans op een vaste aanstelling binnen een universiteit is gedaald naar 30%. 

Hierdoor is 70% van de jonge wetenschappers genoodzaakt zijn of haar carrière te vervolgen 

buiten de wetenschap, waar zij ook nog eens als minder aantrekkelijk beschouwd worden in 

vergelijking tot net afgestudeerde masterstudenten. Dit geldt met name voor jonge 

wetenschappers van de humanitaire en sociale wetenschappen. 

 Onderzoek naar de toekomstperspectieven van jonge wetenschappers kan inzicht 

bieden in hoe zij tijdens en na hun academische loopbaan beter voorbereid kunnen worden op 

een carrière buiten de wetenschap. Wanneer jong wetenschappelijk talent zich namelijk 

bewust wordt van de kleine arbeidskansen en daardoor niet meer kiest om te beginnen aan het 

zware promotietraject, dan lopen Nederland en haar universiteiten noodzakelijk 

wetenschappelijk talent mis.  

 Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van kwalitatieve onderzoeksmethoden. Online 

observaties en literatuuronderzoek hebben een beeld gegeven van de huidige situatie van 

jonge wetenschappers met betrekking tot hun toekomstperspectieven. Daarnaast zijn semi-

gestructureerde interviews afgenomen met dertien gepromoveerden en zes van hun 

leidinggevenden. Zij zijn allen werkzaam buiten de wetenschap.  

 Uit het onderzoek blijkt dat jonge wetenschappers hun arbeidskansen op de niet-

wetenschappelijke arbeidsmarkt kunnen vergroten door rekening te houden met het 

stereotypebeeld van jonge wetenschappers in de ogen van leidinggevenden van de niet-

wetenschappelijke arbeidsmarkt. Jonge wetenschappers kunnen daar tijdens het promoveren 

in begeleid worden, maar zij kunnen ook in zichzelf investeren door zich breder te 

ontwikkelen en rekening te houden met verwachte sterke en zwakke competenties van jonge 

wetenschappers, zodat zij aantrekkelijker worden voor banen buiten de wetenschap.  

 In de begeleiding van jonge wetenschappers dient rekening gehouden te worden met 

hun zelfredzaamheid, de ervaring van degene die hen adviseert en de cultuur op universiteiten 

waarbij het bespreken van een carrière buiten de wetenschap als een taboe ervaren wordt.  

Jonge wetenschappers kunnen zelf investeren in het creëren van een breed netwerk, tijdens 

hun promotie al de praktijk betrekken in hun onderzoek, zorgen voor goede begeleiding, 

rekening houden met de status van hun titel en academische ervaringen vertalen naar 

algemene vaardigheden.  

  



5 

Masterthesis Katinka Zollner 

Inhoud 

Voorwoord ................................................................................................................................. 3 

Samenvatting .............................................................................................................................. 4 

 

1. Inleiding ............................................................................................................................. 8 

1.1. Aanleiding ................................................................................................................... 8 

Probleemstelling ................................................................................................................... 11 

Deelvragen ............................................................................................................................ 11 

1.2. Wetenschappelijke relevantie .................................................................................... 11 

1.3. Maatschappelijke relevantie ...................................................................................... 12 

 

2. Theoretisch kader ........................................................................................................... 13 

2.1. Belang van jonge wetenschappers ............................................................................. 16 

2.2. Contextuele veranderingen voor jonge wetenschappers ........................................... 18 

2.3. Drijfveren van jonge wetenschappers ........................................................................ 21 

2.4. Kansen buiten de wetenschap .................................................................................... 23 

2.5. Academische competenties geschikt voor binnen en buiten de wetenschap ............. 24 

2.6. Loopbaanbegeleiding van universiteiten ................................................................... 26 

2.7. Eigen verantwoordelijkheid ....................................................................................... 33 

2.8. Conclusie literatuuronderzoek ................................................................................... 34 

 

3. Methodologie ................................................................................................................... 35 

3.1. Design en operationalisatie ........................................................................................ 35 

3.2. Kernconcepten ........................................................................................................... 35 

3.3. Dataverzamelingsmethoden ....................................................................................... 36 

3.4. Data-analyse .............................................................................................................. 41 

3.5. Validiteit en betrouwbaarheid ................................................................................... 41 

 

4. Resultaten online observatie .......................................................................................... 43 

4.1. Online uiten van zorgen ............................................................................................. 43 

4.2. Vacaturebeschrijvingen begeleiding door hoogleraren ............................................. 46 

 

5. Resultaten Interviews ..................................................................................................... 47 

5.1. Toetsing verschil tussen wetenschapsgebieden op aantrekkelijkheid ....................... 47 

5.2. Resultaten leidinggevenden ....................................................................................... 48 



6 

Masterthesis Katinka Zollner 

5.2.1. Invloed van eigen keuze voor promotie op de verwachtingen ........................... 48 

5.2.2. Verwachte competenties van jonge wetenschappers ......................................... 49 

5.2.3. Praktijkervaring .................................................................................................. 52 

5.2.4. Adviezen voor promovendi door leidinggevenden ............................................ 57 

5.3. Resultaten gepromoveerden werkzaam buiten de wetenschap .................................. 58 

5.3.1. Algemeen beeld van de jonge wetenschappers .................................................. 59 

5.3.2. Competenties ...................................................................................................... 64 

5.3.3. Stereotype ........................................................................................................... 64 

5.3.4. Begeleiding ......................................................................................................... 67 

5.3.5. Advies aan andere jonge wetenschappers .......................................................... 70 

5.4. Resultaten koppels ..................................................................................................... 74 

5.4.1. Stereotype ........................................................................................................... 74 

5.4.2. Verwachte competenties .................................................................................... 75 

5.4.3. Verwachte toegevoegde waarde van de promotie .............................................. 75 

5.5. Conclusie resultaten interviews ................................................................................. 76 

 

6. Analyse ............................................................................................................................. 79 

6.1. Toekomstperspectief van jonge wetenschappers binnen en buiten de wetenschap ... 79 

6.2. Aantrekkelijkheid van jonge wetenschappers in de ogen van leidinggevenden van de 

niet-wetenschappelijke arbeidsmarkt ................................................................................... 80 

6.3. Competenties die een jonge wetenschapper (on)geschikt maken buiten de 

wetenschap ............................................................................................................................ 81 

6.4. Begeleiding als middel om arbeidskansen van jonge wetenschappers te vergroten . 82 

6.5. Wat jonge wetenschappers zelf kunnen doen om hun externe arbeidskansen te 

vergroten ............................................................................................................................... 82 

 

7. Conclusie .......................................................................................................................... 84 

 

8. Discussie en aanbevelingen ............................................................................................. 87 

8.1. Kritische blik op de theorie ....................................................................................... 87 

8.2. Relevantie en implicaties ........................................................................................... 88 

8.3. Kritische feedback op onderzoeksmethode ............................................................... 89 

8.4. Mogelijk vervolgonderzoek ....................................................................................... 90 

 

Literatuurlijst ......................................................................................................................... 92 

 



7 

Masterthesis Katinka Zollner 

Bijlagen .................................................................................................................................. 101 

Voorbeelden van gecodeerde, getranscribeerde interviews................................................ 101 

Voorbeelden van families en netwerken ............................................................................ 103 

Interview jonge wetenschapper .......................................................................................... 105 

Interview leidinggevende ................................................................................................... 107 

Tabel informatie respondenten ........................................................................................... 109 

 

  



8 

Masterthesis Katinka Zollner 

1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 

“De wetenschap is een harde en competitieve wereld geworden”, zo benadrukt (ex-)KNAW-

president Hans Clevers zijn zorgen over jonge wetenschappers in Nederland: “Zelf vind ik het 

op dit moment buitengewoon moeilijk om jonge onderzoekers in mijn onderzoeksgroep, hoe 

getalenteerd ook, een carrière in de wetenschap aan te raden” (Clevers, 26 mei 2014). Uit 

onderzoek blijkt dat in Nederland maar liefst 68% van de gepromoveerden en 50% van de 

postdoctoraal-onderzoekers (postdocs) een carrière buiten de wetenschap vervolgen (De 

Goede, Belder & Jonge, 2013). Daartegenover staat dat 83% van de jonge wetenschappers 

wel een carrière in de wetenschap ambieërt na hun promotie (Van der Veer & Boekee, 2014). 

Veel academici hebben echter geen keuze vanwege het beperkt aantal aanstellingen aan 

universiteiten (Huygen, 6 januari 2016). Voor promovendi geldt dat slechts 30% een 

academische carrière kan voortzetten (De Goede et al., 2013). Er verschijnen steeds meer 

negatieve berichten over de vooruitzichten van promovendi met betrekking tot hun 

carrièrekansen binnen en buiten de academie (De Vries & Schohuis, 1 augustus 2012). Op 

inhoudelijk vlak staat de onderzoeker sterk, maar het opleidingstraject van jonge 

wetenschappers bereidt hen niet of nauwelijks voor op een carrière buiten de wetenschap (De 

Goede, Belder & De Jonge, 2014; Thunnissen, 2015). Daar komt bij dat net afgestudeerden 

zelfs aantrekkelijker zouden worden gevonden door leidinggevenden, omdat zij als flexibeler, 

gemotiveerder en plooibaarder worden gezien (De Vries & Schohuis, 1 augustus 2012). Er 

staat startende jonge wetenschappers een zware tijd te wachten vanwege de enerzijdse hoge 

selectie- en doorstroomeisen binnen de universiteit en anderzijds de mening dat 

gepromoveerden en postdocs te hoog en/of te specialistisch opgeleid zouden zijn voor de niet-

universitaire arbeidsmarkt (De Goede et al., 2014). De verminderde aantrekkelijkheid geldt 

niet voor jonge wetenschappers van de technische- en medische wetenschapsgebieden, maar 

met name voor jonge wetenschappers van de humanitaire en sociale wetenschappen, zij zien 

de minste kansen buiten de wetenschap (Hoffius & Surachno, 2006). Een gepromoveerd 

historicus gaf bijvoorbeeld aan dat hij zelfs van uitkeringsinstantie UWV te horen kreeg dat 

hij zijn academische graad beter van zijn curriculum vitae kon halen, omdat leidinggevenden 

er niet in geïnteresseerd zouden zijn en het zou hen zelfs afschrikken (De Vries & Schohuis, 1 

augustus 2012). De eerste alarmbellen zijn afgegaan. 

 De negatieve toekomstverwachting van jonge wetenschappers kan gevolgen hebben 

voor de toestroom aan academisch talent in de wetenschap. Het Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap heeft in de ‘Wetenschapsvisie 2025’ zorgen geuit over deze 
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ontwikkelingen: “Als er voor een steeds groter deel van het jonge talent (promovendi en 

postdocs) geen doorgroeimogelijkheden zijn, bestaat de kans dat jong talent überhaupt niet 

meer voor een wetenschappelijke carrière kiest” (Ministerie van OCW, 2014, p. 70). Dat staat 

de visie ‘aantrekken, koesteren en ontplooien van wetenschappelijk talent’, in de weg en 

daarmee de toekomst van de Nederlandse universiteiten (Ministerie van OCW, 2014, p. 61). 

De concurrentiekracht van universiteiten staat of valt met de kwaliteit van de 

wetenschappelijke staf (VSNU, 2012). Het streven naar excellente wetenschappers wordt 

beschreven als een internationale War of Talent (Brown, Lauder & Ashton, 2010). Dit heeft 

de afgelopen jaren geleid tot explosief gegroeide aandacht voor talentbeleid (Arensbergen, 

Hessels & Meulen, 2013; Thunnissen, 2015). Jonge wetenschappers moeten beter begeleid en 

gevormd worden tot excellente wetenschappers met behulp van mentorprogramma’s, 

loopbaanbegeleiding en talentmanagement (Van Balen, 2010; Thunnissen, 2015; Van der 

Weijden et al., 2015).  

 Loopbaanbeleid is nu nog voornamelijk gericht op het aantrekken en behouden van 

talenten en niet op het voorbereiden van jonge wetenschappers op een baan buiten de 

wetenschap (Arensbergen et al., 2013). Willem te Beest, vice-voorzitter van het College van 

Bestuur van de Universiteit Leiden, benadrukte tijdens een bijeenkomst van de VSNU in het 

najaar van 2014, het belang van aandacht voor de tot dusver eenzijdige aanpak: “We moeten 

de promovendi niet voorhouden dat ze allemaal de wetenschap in kunnen. Ik zie het juist als 

een taak van de universiteiten om hen ook voor te bereiden op een carrière buiten de 

wetenschap” (Platvoet, 22 oktober 2014). Onderzoek toont aan dat jonge wetenschappers niet 

bewust zijn van hun loopbaanmogelijkheden en onmogelijkheden en daardoor niet goed 

voorbereid zijn op de niet-academische arbeidsmarkt (Leyman et al., 2009). Dat juist deze 

talentvolle mensen blijkbaar geen goed besef hebben van hun toekomstkansen binnen en 

buiten de wetenschap, dat klinkt ten eerste onlogisch, omdat de kleine doorstroomkansen al 

jaren bekend zijn (Van Vucht Tijssen, 2000), maar vooral onnodig. Dit onderzoek is direct 

van betekenis voor jonge wetenschappers, omdat het op zoek gaat naar 

verbetermogelijkheden voor het negatieve toekomstperspectief voor 70% van de jonge 

wetenschappers die een baan buiten de wetenschap (moeten) zoeken. Er wordt daarbij zowel 

gekeken naar wat de universiteit voor jonge wetenschappers kan doen, als naar wat jonge 

wetenschappers zelf kunnen doen om hun externe arbeidskansen te vergroten tijdens en na 

hun academische carrière. Ten slotte schijnt pas 24% van de promovendi in het vierde jaar 

van het promotietraject zich überhaupt op de externe arbeidsmarkt te oriënteren en van de 

promovendi die de 4-jaarsgrens voorbij is, zoekt slechts 38% (De Goede et al., 2014). Deze 
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onderzoeksresultaten wijzen er op dat er wel degelijk mogelijkheden tot verbetering zijn in de 

voorbereiding op een carrière buiten de wetenschap.  

 Er is nog nauwelijks onderzoek gedaan naar wijze waarop jonge wetenschappers beter 

begeleid en voorbereid kunnen worden tijdens hun academische loopbaan op de mogelijke 

overstap naar een baan buiten de wetenschap, maar er is wel al gewezen op de urgentie van 

onderzoek naar verbetering van de toekomstkansen van jonge wetenschappers, zoals in de 

eerder genoemde Wetenschapsvisie 2025 van het ministerie van OCW (2014). Verschillende 

auteurs benadrukken reeds de relevantie van onderzoek naar begeleiding van jonge 

wetenschappers in het vergroten van de toekomstkansen van jonge wetenschappers binnen en 

buiten de wetenschap (De Goede et al., 2013, Leyman et al., 2009). Enkele instanties, zoals de 

VSNU en het Promovendi Netwerk Nederland (PNN), hebben acties ondernomen om daar 

aandacht aan te geven. Er is in de literatuur wel al een discussie gaande over waarmee jonge 

wetenschappers het beste geholpen zouden zijn. In het onderzoek van De Goede et al. (2013) 

bijvoorbeeld, laten onderzoekcijfers zien dat de begeleidingscapaciteit geen invloed heeft op 

het loopbaansucces, terwijl Berger en De Jonge (2005) het tegenovergestelde lieten zien. 

Davis (2009) liet met zijn onderzoeksresultaten zien dat goede begeleiding voor een meer 

actieve houding en blik op de toekomst zorgt, waardoor men meer ‘agentive’ wordt. Met de 

term ‘agentive’ wordt verwezen naar gedrag, motivatie en intenties bij het voorbereiden op 

een gewenste carrière (Chen, McAlpine & Amundsen, 2015). Van der Weijden et al. (2015) 

tonen het positieve effect van mentorschap niet alleen aan, ze benoemen ook het dubbele 

voordeel: het kan gestimuleerd en geimplementeerd worden door zowel het HRM-beleid en 

de organisatie, als door de wetenschappers zelf.  

 In de praktijk zijn al enkele organisaties bezig met het verbeteren van de 

arbeidskansen van jonge wetenschappers buiten de wetenschap. Naar aanleiding van de 

resultaten van het onderzoek van Hoffius en Surachno (2006) in opdracht van het PNN en het 

Landelijk Postdoc Platform (LPP), heeft het PNN in 2012 het Professional PhD Program 

(PPP) gelanceerd (Huygen, 6 januari 2016). Het programma heeft als doel de 

carrièreperspectieven van promovendi buiten de wetenschap te verbeteren (PNN, z.d.b.). Het 

PNN raadt aan om gepromoveerden al vroeg in hun promotietraject in contact te laten komen 

met leidinggevenden uit de externe arbeidsmarkt. Het PPP biedt stages aan van gemiddeld 

drie tot zes maanden bij werkgevers buiten de wetenschap om als jonge wetenschapper kennis 

te maken met alternatieve carrières, maar ook om de samenwerking tussen universiteiten en 

het bedrijfsleven te versterken (PNN,z.d.b).  
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 Aanwezige promovendi kwamen tijdens het symposium van de VSNU op 28 mei 2015 

over grens-overstijgende talentontwikkeling, op een soortgelijke conclusie: hen sprak het idee 

van het opzetten van een mentorprogramma voor jonge wetenschappers om kennis te maken 

met een carrière buiten de wetenschap, het meeste aan. Deze bevindingen worden 

meegenomen in dit onderzoek. 

 De masterthesis heeft als doel om inzicht te krijgen in mogelijkheden waarop jonge 

wetenschappers tijdens en na hun academische loopbaan beter voorbereid kunnen worden op 

een carrière buiten de wetenschap en wat zij zelf kunnen doen om hun kansen op de externe 

arbeidsmarkt te vergroten. Hiervoor is de volgende probleemstelling opgesteld: 

Probleemstelling 

Op welke wijze kunnen de arbeidskansen van jonge wetenschappers op de niet-

wetenschappelijke arbeidsmarkt vergroot worden? 

Deelvragen 

1. Hoe ziet momenteel het toekomstperspectief van jonge wetenschappers op de 

wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke arbeidsmarkt er uit? 

2. Hoe aantrekkelijk worden jonge wetenschappers gevonden als werknemers door 

leidinggevenden van de niet-wetenschappelijke arbeidsmarkt? 

3. Welke competenties maken jonge wetenschappers meer of minder geschikt voor een 

carrière buiten de wetenschap? 

4. Op welke wijze kunnen jonge wetenschappers tijdens hun academische loopbaan begeleid 

worden in het vergroten van arbeidskansen? 

5. Hoe kunnen jonge wetenschappers zelf hun kansen op de externe arbeidsmarkt vergroten? 

1.2. Wetenschappelijke relevantie 

Voor de ontwikkeling van de Nederlandse kenniseconomie is de kwaliteit van promovendi 

van belang (De Goede et al., 2014). Verbetering van het opleidingstraject van promovendi 

wordt in de literatuur veelal gezocht in verbetering van de begeleiding (De Goede et al., 2014; 

Weijden et al., 2015, Thunnissen, Fruytier & Van den Brink, 2010; Thunnissen, 2015). 

Echter, de focus ligt hier nog voornamelijk op het academisch loopbaanperspectief, terwijl uit 

onderzoek blijkt dat gemiddeld 70% van de jonge wetenschappers een loopbaan buiten de 

wetenschap vervolgt (De Goede et al., 2013). Jonge wetenschappers blijken zich niet bewust 

te zijn van hun externe loopbaanmogelijkheden (Leyman et al., 2009; De Goede et al., 2014, 

Thunnissen, 2015). Deze auteurs verwijzen wel al naar het belang van uitbreiding van het 
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loopbaanbeleid en de verantwoordelijkheid die universiteiten zouden moeten nemen om hun 

jonge talenten eerlijk voor te lichten en ruimte te bieden, alleen mist er (empirisch) onderzoek 

naar op welke wijze hier vorm aan gegeven kan worden. In de Wetenschapsvisie 2025 van het 

Ministerie van OCW staat dan ook dat er de komende jaren aandacht geschonken moet 

worden aan de arbeidsmarktoriëntatie van jonge wetenschappers en dat het loopbaanbeleid 

van universiteiten gemoderniseerd moet worden. De masterthesis beoogt daarom een cruciale 

bijdrage te leveren aan bestaande inzichten waarop jonge wetenschappers goed opgeleid 

kunnen worden, door op zoek te gaan naar mogelijkheden waardoor hun arbeidskansen 

vergroot worden. 

1.3. Maatschappelijke relevantie 

Een bredere arbeidsmarktoriëntatie voor jonge wetenschappers lijkt praktisch gezien wel zo 

eerlijk, aangezien momenteel maar 30% van de jonge wetenschappers een vaste aanstelling 

kan krijgen bij Nederlandse universiteiten (De Goede et al., 2013). Het ministerie van OCW 

uitte haar zorgen in de Wetenschapsvisie 2025 met betrekking tot het huidige loopbaanbeleid 

wat zich voornamelijk richt op een academische loopbaan en waarvan in onderzoek 

aangetoond is dat de duur van de trajecten en de sumiere focus op academische kwaliteiten, 

een toekomst buiten de wetenschap moeilijker maakt (Arensbergen et al., 2013; Hofnius & 

Sarachno, 2006; Van Balen, 2010). Jonge wetenschappers verkeren langdurig in onzekerheid 

over de kans op een vaste aanstelling en blijken afhankelijk van onbekende factoren (Van 

Balen, 2010). Wanneer studenten beter op de hoogte zijn van de onzekere 

loopbaanperspectieven zou dat kunnen leiden tot minder jong talent dat voor een 

wetenschappelijke carrière kiest. Hierdoor mist Nederland mogelijk talenten die anders wel 

tot de wetenschappelijke top behoord hadden. Die wetenschappelijke top is van groot belang 

voor het functioneren van het wetenschappelijk systeem en de voorbereiding van ons land op 

maatschappelijke uitdagingen in de toekomst (Ministerie van OCW, 2014; Van Balen & Van 

den Besselaar, 2007). De kwaliteit van de aanwezige wetenschappelijke top bepaalt de 

concurrentiekracht van universiteiten en beïnvloedt de kenniseconomie van het land. Het 

momenteel slechte toekomstperspectief van jonge wetenschappers treft daarmee op lange 

termijn de maatschappij. Dat kan voorkomen worden indien onderzoek inzicht geeft in wijze 

waarop de toekomstperspectieven van jonge wetenschappers verbeterd kunnen worden. 
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2. Theoretisch kader 
 

Sinds 15 jaar wordt er bezorgdheid geuit ten aanzien van de doorgroeimogelijkheden in de 

wetenschap (Dinham & Scott, 1999; Van Vucht Tijssen, 2000). In de inleiding werd al 

gewezen op de verschillende artikelen die hier graag een oplossing voor zien, maar nog niet 

gevonden hebben (Leyman et al., 2009; De Goede et al., 2013). Dat geeft te denken dat de 

oplossing niet voor het oprapen ligt en er met zorg gekeken moet worden naar wat al 

beschreven en onderzocht is. 

 In dit hoofdstuk wordt op een rij gezet wat de laatste bevindingen zijn omtrent de 

onzekere toekomst van jonge wetenschappers. De opbouw is als volgt: eerst zal uitgelegd 

worden wat de nadelige gevolgen kunnen zijn van als er minder jong talent voor een 

wetenschappelijke carrière kiest. Vervolgens worden verschillende veranderingen genoemd 

ten opzichte van het opleidingstraject en de toekomstmogelijkheden, die invloed hadden op de 

instroom, doorstroom en uitstroom van jonge wetenschappers. Dan wordt het 

opleidingstraject beter bekeken om inzicht te krijgen in de ambities van jonge wetenschappers 

en in hun kansen op de externe arbeidsmarkt. Dat leidt tot een volgende paragraaf over 

academische competenties en competenties die jonge wetenschappers aantrekkelijk maken 

voor functies buiten de wetenschap. Daarna wordt bestudeerd hoe de begeleiding van jonge 

wetenschappers momenteel is georganiseerd en wat zij zelf zouden kunnen doen om hun 

toekomstperspectieven te verbeteren. 

 Voorafgaand aan de literatuurstudie worden de kernbegrippen van het onderzoek 

besproken om de kaders van het onderzoek duidelijk te maken. Wat wordt bedoeld met ‘jonge 

wetenschappers’, wat verstaat men onder ‘de niet-wetenschappelijke arbeidsmarkt’ en naar 

welke wetenschapsgebieden wordt er gekeken? 

 

Jonge wetenschappers 

Onder jonge wetenschappers worden doorgaans promovendi en postdoctoraal-onderzoekers 

(postdocs) verstaan (Arensbergen et al., 2013; Goastellec et al., 2013; Van Balen, 2010). Met 

de beschrijving ‘jong’, wordt naar de fase van hun carrière verwezen en niet zozeer naar de 

leeftijd van de wetenschappers. Na het behalen van een mastergraad is de doctorsgraad de 

volgende stap in de academische carrière (Hoffius & Surachno, 2006). In Engelstalige landen 

wordt dit een PhD genoemd: Doctor of Philosophy. Van deze naam komt ook de titel ‘Dr.’ 

vandaan, die gepromoveerden mogen dragen. Het traject van het begin tot het behalen van een 

goedgekeurd manuscript van het proefschrift, een zodanig bewijs van wetenschappelijke 
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bekwaamheid, wordt promoveren genoemd (KNAW, 2016). Dit traject duurt minimaal vier 

jaar, maar voor veel wetenschapsgebieden loopt de duur van het traject vaak uit tot vijf jaar: 

dan heeft bijna de helft van de promovendi de promotie gehaald. Een kwart behaalt de 

promotie in het zesde jaar en de overige kwart haakt af (De Goede et al., 2013). Een 

promovendus, iemand die bezig is met het promotietraject, wordt een Assistent in Opleiding 

(AiO) genoemd als hij of zij betaald wordt door de onderwijsinstelling (eerste geldstroom), en 

een Onderzoeker in Opleiding (OiO) als hij of zij betaald wordt door een externe 

onderzoeksinstelling (tweede geldstroom) of door een organisatie (derde geldstroom). Een 

buitenpromovendus is iemand die zonder contract of bezoldiging door een universiteit een 

proefschrift schrijft (Basten, 2009). In Nederland bleek in 2009 65% van alle promovendi een 

buitenpromovendus te zijn. Een promovendus valt onder de noemer van buitenpromovendus 

indien er (1) een afspraak gemaakt is tot het komen van een promotie met een graduate 

school, (2) er een promotor toegewezen is, maar (3) geen salaris krijgt van een universiteit en 

(4) er is geen financiering of tijd om te promoveren mogelijk gemaakt door een andere 

werkgever (VSNU, 2013).  

 Een postdoc-aanstelling is een tijdelijke positie na het behalen van de promotie en 

voor men een aanstelling als onafhankelijke onderzoeker krijgt (De Goede et al., 2013; 

Stanford et al., 2009). Het is daarmee een voorbereidingsperiode op een verdergaande 

onderzoekscarrière (Su, 2013). Binnen de universiteit worden postdocs ingedeeld bij het 

overig wetenschappelijk personeel, omdat ze geen zelfstandig UFO-functieprofiel hebben 

(Arensbergen et al., 2013). Postdocs zijn nog steeds afhankelijk van tijdelijke contracten op 

basis van financieringen per onderzoek (Chen et al., 2015). De Vernieuwingsimpuls is een 

financieringsinstrument voor gepromoveerde onderzoekers. Het bestaat uit drie verschillende 

vormen van persoonsgebonden subsidies: Veni voor pas gepromoveerden, Vidi voor ervaren 

postdocs en Vici voor ervaren toponderzoekers (De Goede et al., 2013; NWO, z.d.). Tenure 

tracks geven de mogelijkheid om postdocs langere periodes zekerheid te bieden (Weijden et 

al., 2015).  

 

Niet-wetenschappelijke arbeidsmarkt 

Met de niet-wetenschappelijke arbeidsmarkt van academici worden alle functies buiten de 

universiteiten bedoeld. Burt (1988) beschrijft de arbeidsmarkt als een sociale institutie wat 

ruil tussen personen faciliteert. Het is een abstracte markt, die niet te lokaliseren is en toch in 

de samenleving functioneert als een aggregatie van een zeer groot aantal transacties 

(Benschop, 1996). 
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 Het traject dat jonge wetenschappers doorlopen wordt gezien als een voorbereiding op 

een academische carrière als wetenschapper, of als universitair docent (Hoffius & Surachno, 

2006). Echter, het blijkt dat gemiddeld aan slechts 30% van de jonge wetenschappers een 

vaste aanstelling gegeven kan worden aan de universiteit (De Goede et al., 2013; Schneider & 

Sadowski, 2010). De rest zal op zoek moeten gaan naar banen buiten de wetenschap, zoals bij 

de overheid, non-profitorganisaties, zelfstandige ondernemingen, onderwijs en in het 

bedrijfsleven, zoals Hoffius & Surachno (2006) de verdeling van de niet-wetenschappelijke 

arbeidsmarkt maken.  

 

 

Figuur 1.Carriere perspectieven (oid). Binnen de wetenschap o.b.v verdeling De Goede et al. (2013)  

en buiten de wetenschap o.b.v. verdeling Hoffius & Surachno (2006) 

 

Wetenschapsgebieden 

In dit onderzoek worden twee wetenschapsgebieden buiten beschouwing gelaten, omdat voor 

jonge wetenschappers uit die twee wetenschapsgebieden een andere situatie zou gelden qua 

aantrekkelijkheid van een promotietitel buiten de wetenschap: dat geldt voor de technische en 

gezondheidswetenschappen. Uit onderzoek blijkt dat jonge wetenschappers van deze twee 

wetenschapsgebieden minder snel als onaantrekkelijk beschouwd worden door 

leidinggevenden van de niet-wetenschappelijke arbeidsmarkt (De Goede et al., 2014; Hoffius 

& Surachno, 2006; KNAW, 2016), en dat jonge wetenschappers van de technische en 

gezondheidswetenschappen in vergelijking tot alle andere wetenschapsgebieden (alfa-, bèta- 
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en gammawetenschappen) sterk verschillen in het percentage gepromoveerden die überhaupt 

verder willen binnen de wetenschap (Hauss, Kaulisch & Tesch, 2015; Hoffius & Surachno, 

2006). Daar komt bij dat de kans op een vaste aanstelling aan de universiteit voor jonge 

wetenschappers van de technische en medische wetenschapsgebieden groter is dan voor jonge 

wetenschappers van andere wetenschapsgebieden (Van Balen, 2010).  

 Het grootste verschil ten opzichte van de technische en medische sector is opgemerkt 

bij promovendi van humanitaire en sociale wetenschappen, zij zien de minste kansen buiten 

de wetenschap (Hoffius & Surachno, 2006). Daarnaast is dit nou net de groep die naar voren 

kwam in het onderzoek van Hauss et al. (2015), waarvan opvallend veel promovendi binnen 

de wetenschap hun carrière willen vervolgen. Daarom zal in dit onderzoek met name gekeken 

worden naar de situatie van jonge wetenschappers van de humanitaire en sociale 

wetenschapsgebieden. 

2.1. Belang van jonge wetenschappers 

Aandacht voor de toekomstperspectieven van jonge wetenschappers is van belang. Het 

aantrekken, ‘kweken’ en behouden van wetenschappelijk talent is nodig voor de toekomst van 

ons land, onze kenniseconomie en voor de concurrentiekracht van onze universiteiten: 

 De rijksoverheid heeft de ambitie Nederland tot de wereldwijde top vijf van 

kenniseconomieën te laten behoren (OECD, 2014). De aanwas van jonge wetenschappers is 

dan ook “cruciaal voor de vitaliteit van het wetenschappelijk systeem” (Ministerie van OCW, 

2014, p. 67). De Goede et al. (2013) wijzen er op dat er niet zozeer voldoende afgestudeerden 

nodig zijn voor de ontwikkeling van de Nederlandse kenniseconomie, maar vooral 

vooruitgaande kennis en vaardigheden van promovendi. Voor excellente en vooruitstrevende 

wetenschap zijn namelijk excellente wetenschappers nodig (Arensbergen et al., 2013). 

Excellente wetenschap is van noodzaak voor de ontwikkeling en vooruitgang van ons land. 

De wetenschap draagt in belangrijke mate bij aan de welvaart van ons land en aan ons 

welzijn, zoals aangetoond door de KNAW-commissie (2013). Wetenschap inspireert, 

vernieuwt en heeft de mogelijkheid om huidige en toekomstige problemen op te lossen 

(Ministerie van OCW, 2014). In het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) van het 

Ministerie van Financiën (2014) werd echter gewezen op dat Nederland terrein dreigt te 

verliezen als competitief sterke kenniseconomie. Een sterke kenniseconomie is van belang 

voor het land om in staat te zijn “maatschappelijke uitdagingen aan te gaan, mondiaal in de 

voorhoede te opereren en overheidsmiddelen doelmatig te besteden” (Ministerie van OCW, 

2014, p. 69).  
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 Vanaf de jaren tachtig is het belang van onderzoek aan de Nederlandse universiteiten 

toegenomen (WRR, 2013). Dat heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de formalisering 

van promotietrajecten en de aandacht aan jonge wetenschappers (De Goede et al., 2014). Het 

belang van jonge wetenschappers voor universiteiten kan uitgezet worden in drie rollen: 

Jonge wetenschappers verzetten veel werk  als ‘army of research ‘ants’’ (Mitchell, 2002); ze 

spelen een belangrijke rol in de financiering van universiteiten (KNAW, 2016); maar ze zijn 

ook van belang voor de status van universiteiten. Voor universiteiten zijn excellente 

wetenschappers de belangrijkste voorwaarde van hun onderscheidende vermogen 

(Arensbergen et al., 2013; Stauffer, 1990).  

 Het Ministerie van OCW (2014) wijst met name op de toename van de tweede en 

derde geldstroom waarvoor veel promovendi worden ingezet, als reden voor het toegenomen 

aantal promovendi. Promovendi zijn ‘spotgoedkoop’ en relatief veel onderzoeksgeld wordt 

met behulp van deze jonge wetenschappers geworven (Van Opijnen, 10 juni 2011). Doordat 

die promoties geld opleveren, bieden universiteiten steeds meer promotieplekken aan (Bal, 10 

februari 2016). Uit onderzoeksresultaten van het Ministerie van Financiën (2014) blijkt 

bijvoorbeeld dat alle promotiepremies bij elkaar in het jaar 2013 1/5 deel van de totale 

onderzoeksfinanciering van universiteiten in Nederland besloegen. Om universiteiten meer 

zekerheid te geven en de impuls te minimaliseren om promovendi aan te trekken voor de 

premies, heeft het Ministerie van OCW (2014) aangegeven de promotieprikkel te maximeren. 

Universiteiten mogen nog maar 20% van hun totaalbudget gefinancierd krijgen op basis van 

hun aantallen gepromoveerden (KNAW, 2016).  

 De kwaliteit en status van de wetenschappers bepaalt de kans van de universiteit om 

tot de top te behoren (VSNU, 2012). De wetenschapssector is een internationale markt 

geworden, waar instellingen met elkaar vergeleken worden op basis van rankings (KNAW, 

2016). De ‘reputatierace’ tussen universiteiten en hogescholen speelt daardoor op 

internationaal niveau en bepaalt als in een vicieuze cirkel of talent zich aan de instelling wil 

verbinden (Van Vught, 27 februari 2008). De reputatie van een universiteit wordt met name 

bepaald door het aanwezige talent, maar of een talent zich wil verbinden aan een universiteit 

wordt bepaald door de reputatie van de universiteit. Universiteiten besteden dan ook steeds 

meer aandacht aan talentbeleid om jonge wetenschappers aan te trekken, te behouden en te 

ontwikkelen tot excellente wetenschappers (Arensbergen et al., 2013). Het zou universiteiten 

dan vooral gaan om de rationele en economische opbrengsten van talentbeleid, zoals 

organisatorische flexibiliteit en vervanging van vertrekkende hoogleraren (Scienceguide, 9 

januari 2015) en steeds minder om het mogelijk maken van een brede ontwikkeling van de 
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jonge wetenschappers (Thunnissen, 2015). Universiteiten schieten te kort in hun begeleiding 

aan jonge wetenschappers volgens Thunnissen (2015) en De Goede et al. (2014). De Goede et 

al. (2014) wijzen op de verantwoordelijkheid van universiteiten om promovendi eerlijk voor 

te lichten en ruimte te geven voor persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid. Thunnissen 

(2015) vult aan dat er vaak nauwelijks ruimte is voor ontwikkeling van creatieve en sociaal 

affectieve kwaliteiten. Dit is jammer, omdat juist gebleken is dat dit soort minder traditionele 

academische vaardigheden steeds belangrijker blijken als aspecten van talent voor academici. 

Aangezien maar een klein deel van de jonge wetenschappers een carrière binnen de 

wetenschap zullen kunnen vervolgen, is het van belang om hen tijdens hun academische 

loopbaan al voor te bereiden op hun carrièreperspectieven (De Goede et al., 2014).  

2.2. Contextuele veranderingen voor jonge wetenschappers 

Dat een flinke toestroom van excellente wetenschappers van belang is, blijkt uit bovenstaande 

alinea. De afgelopen jaren brachten echter veel veranderingen voor jonge wetenschappers, die 

invloed hadden op de instroom, doorstroom en uitstroom van jonge wetenschappers. 

Bijvoorbeeld veranderingen in 1) het aanzien van jonge wetenschappers, 2) door een toename 

van het aantal wetenschappers en 3) de verandering in doorstroomkansen binnen 

universiteiten. Dus niet alleen veranderingen in het proces en qua inhoud van het 

opleidingstraject (Park, 2005), maar vooral qua toekomstperspectieven binnen en buiten de 

academie (Tommel, 23 oktober 2008; Weijden et al., 2015). We gaan hier achtereenvolgens 

op in. 

 Te beginnen bij de verandering in het aanzien van jonge wetenschappers door 

aanpassingen van het opleidingstraject van jonge wetenschappers. Volgens De Weert (2004) 

ontstond nieuw beleid voor het promotietraject halverwege de jaren tachtig. De overheid 

bepaalde toen dat de positie van promovendus tussen de positie van studenten en werknemers 

valt (Schneider & Sadowski, 2010). Park (2005) beschreef dat daardoor niet alleen het 

product, maar ook het proces van promoveren veranderde. Het proces om een PhD te behalen 

werd niet langer als een master-apprenticeship gezien, maar als een officieel opleidingstraject 

gericht op het verbeteren van vaardigheden (Schneider & Sadowski, 2010; Armstrong, 1994). 

Dit had gevolgen voor de studenten, begeleiders en examinators. Doordat er spanning heerst 

over hoe er gekeken wordt naar promovendi, (zijn het trainee’s of werknemers?), is het 

promotietraject ook onduidelijk: is het een eerste stap in een onderzoekscarrière of is het een 

manier voor het behalen van een ‘ultimate academic degree’ (Council of Graduate Schools, 

2006, p. 5). Het KNAW (2016) heeft na recent onderzoek bepaald een voorkeur te hebben 
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voor de arbeidsrechtelijke status van promovendi als werknemers, indien de financiële 

middelen dat toestaan. De huidige onzekere status zou namelijk tot rechtsongelijkheid leiden 

(KNAW, 2016). Het vraagstuk of een promovendus als student of als werknemer gezien 

wordt, is echter geen principieel, maar een financieel vraagstuk voor Nederlandse 

universiteiten (KNAW, 2016). 

 Bij postdocs is een verandering in hun aanzien opgemerkt vanaf de jaren negentig van 

de vorige eeuw (Collinson, 1998). Dit heeft geleid tot een ander soort opleidingstraject. 

Postdocs werden minder als volwaardige collega’s aangezien en steeds meer als een 

onderzoeker in opleiding, ondanks de grote hoeveelheid werk wat ze leverden (Park, 2005). 

Dit is terug te zien in het apprenticeship model van Mullins en Kiley (2000) die het traject 

puur als een opleidingstraject zien en pleiten voor het ‘softer’ beoordelen van jonge 

wetenschappers. Ondanks de daling in het aanzien van postdocs, blijken postdocs een 

belangrijke rol in de wetenschap te spelen. Dit bleek bijvoorbeeld uit het onderzoek van 

Vogel in 1999 waaruit bleek dat 43% van de eerste auteurs van het tijdschrift Science postdoc 

was. In hoeverre is het dan rechtvaardig om postdocs niet als gelijk wetenschappelijk 

personeel te zien? Deze vraag is ook nu nog relevant, aangezien postdocs niet als een aparte 

groep bekeken worden, maar tot het overig wetenschappelijk personeel behoren (Goede, 

Belder & Jonge, 2013; Van Balen, 2010), terwijl ze wel verantwoordelijk zijn voor een 

‘disproportionate share of new discoveries’ (Davis, 2009, p. 100) en de afdelingen voor een 

groot deel afhankelijk zijn van het onderzoek wat door jonge wetenschappers uitgevoerd 

wordt (Schneider & Salowski, 2010; Fabel, Lehmann & Warning, 2002). Van der Weijden et 

al. (2015, p. 123) vatten deze scheve verhouding letterlijk samen: ‘despite the important roles 

of postdocs in academic enterprises, their academic career trajectories are characterized by 

invisibility’.  

 Een tweede belangrijke verandering is de extreme groei van het aantal jonge 

wetenschappers in de afgelopen veertig jaar. Auteurs die schrijven over de consequenties van 

de groei van het aantal jonge wetenschappers verwijzen meestal naar de afgelopen twintig 

jaar, maar in het onderzoek van National Science Foundation (1983-2003), werd al gewezen 

op een verdrievoudiging van het aantal jonge wetenschappers in de jaren 1983 tot 2003 

(Davis, 2009). Uit peildata (WOPI, 2015) van de VSNU blijkt dat het aantal promovendi van 

3.478 in 1999 naar 8.160 gestegen is in het jaar 2014. Het aantal postdocs nam toe van 2.559 

in het jaar 2005 tot 3.463 in het jaar 2011 (Bal, 10 februari 2016). De groei blijkt een 

belangrijke indicator voor de noodzaak van aandacht aan jonge wetenschappers van de 

afgelopen twintig jaar.   
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 De toename van het aantal jonge wetenschappers werd in eerste instantie 

aangemoedigd vanwege een verwachte vergrijzing in de wetenschap. Aangenomen werd dat 

de vraag naar jonge wetenschappers daardoor zou toenemen. De vergrijzing trad toe, echter 

werden de oude plekken niet gevuld en is inmiddels meer dan 50% van al het universitaire 

personeel afhankelijk van tijdelijke dienstverbanden (De Sloover & Sahadat, 12 mei 2009). In 

het artikel van Van Vucht Tijssen (2000) werd al vroegtijdig gewaarschuwd voor toekomstige 

grote tekorten aan (hoger) wetenschappelijk personeel en mogelijkheden om door te stromen 

naar een vaste positie. De ‘golden age for the professoriate’, wat beschreven werd door 

Altbach (2005, p. 147) als een tijd van ‘institutional expansion, autonomy, available research 

funds and growing prestige and salaries’, is voorbij (Goastellec et al., 2013). Freeland (1992) 

beschrijft de ‘golden age’ van 1945 tot 1970. Maseland (6 augustus 2008) toonde aan dat in 

het jaar 2006 nog maar 44% van het wetenschappelijk personeel in vaste dienst was in 

Nederland. Uit onderzoeksresultaten van de VSNU blijkt dat het wetenschappelijk personeel 

(zonder promovendi) slechts met één procent is toegenomen in de jaren 1999 tot 2006 

(VSNU, 2008). Dat betekent mogelijk niet alleen minder doorstroomkansen voor jonge 

wetenschappers, maar ook minder begeleiding tijdens hun opleidingstraject. De Goede et al. 

(2013) hebben de afgenomen begeleidingscapaciteit in kaart gebracht met behulp van 

indexcijfers. Het indexcijfer 1 staat voor één op één begeleidingscapaciteit, oftewel, elke 

senior wetenschapper (universitair hoofddocenten en hoogleraren) begeleidt één 

promovendus. Hoe hoger het indexcijfer, hoe meer promovendi zij moeten begeleiden. In 

2003 was het gemiddelde indexcijfer 1,33. Dit is in 2011 toegenomen tot een indexcijfer van 

1,61.  

 De toename van het aantal jonge wetenschappers en de afname van doorstroomkansen 

in de wetenschap hebben geleid tot lage percentages jonge wetenschappers voor wie wel een 

carrière binnen de wetenschap is weggelegd. Schneider en Sadowski (2010) tonen een 

percentage van 29% voor promovendi en De Goede et al. (2013) wijzen op een zelfde 

percentage (30%) voor promovendi en postdocs. Uit eigen onderzoek van Van der Weijden et 

al. (2015) bleek zelfs slechts een verontrustende 3% aan postdocs (225 in totaal) aan wie een 

vaste aanstelling in de vorm van een tenured positie aangeboden is.  

 Het wijzen op de voorspelbaarheid van de huidige problematiek is niet meer af te doen 

als simpele hindsight bias, ten slotte werd het gat tussen vraag en aanbod van jonge 

wetenschappers al voorspeld door Van Vucht Tijssen (2000) bijna twintig jaar geleden.  
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2.3. Drijfveren van jonge wetenschappers 

Als de huidige problematiek door de toestroom aan jonge wetenschappers en de kleine 

doorstroomkansen binnen de wetenschap al bijna twintig jaar bekend is, hoe komt het dan dat 

jonge wetenschappers nog steeds aan het zware promotietraject beginnen? Wat zijn hun 

drijfveren en wat betekent het promotietraject voor hen? 

 Noble (1994) toonde aan dat studenten willen promoveren, omdat de promotiegraad 

wordt gezien als het hoogst haalbare op academisch niveau, een academisch paspoort met 

internationale erkenning. Daarnaast wordt het hebben van een doctortitel ook als prestigieus 

en elitair gezien (Goastellec et al., 2013; Hauss et al., 2015). Het heeft zodanig zijn 

aantrekkingskracht tot gedreven studenten (Pedersen, 2015). Verwacht wordt dat het 

promotietraject toekomstige wetenschappers klaarstoomt met de juiste academische 

vaardigheden (Pedersen, 2015). Het postdoc-traject wordt op een vergelijkbare wijze 

beschreven (Collinson, 1998), al was het eerder bedoeld als brugfunctie tussen de promotie en 

een vaste aanstelling (Broersen, 2003). 

 Jonge wetenschappers lijken dus al over een bepaalde gedrevenheid te moeten bezitten 

om, gezien de kleine kansen op de geambieerde toekomst, toch te beginnen aan het 

opleidingstraject. Die gedrevenheid wordt echter nog meer op de proef gesteld door wat het 

opleidingstraject van ze vraagt. De wetenschappelijke loopbaan van jonge wetenschappers 

wordt beschreven als een zware periode waarbij zij heel bewust moeten kiezen voor een 

academische carrière om het vol te kunnen houden (Van Balen, 2010). Dit komt met name 

door de hoge mate van competitie binnen het academisch systeem, de hoge werkdruk en de 

hoeveelheid verantwoordelijkheden (Miller & Brimicombe, 2004; Van der Weijden et al., 

2014; Hockey, 1994). “Since academic careers are typically accompanied by occupational 

insecurity and a high risk of failure, why would graduates desire to enter academia at all?” 

(Hauss et al., 2015, p.123). Vooral de postdoc-fase wordt gekenmerkt als een periode van 

grote onzekerheid, vanwege de lange periode van tijdelijke contracten, onthoud van goede 

secundaire voorwaarden, lage salarissen en onduidelijke loopbaanperspectieven 

(Arensbergen, Hessels & Meulen, 2013; Chen et al., 2015). Dit betekent over het algemeen 

veel werkuren, veel alleen zijn, uitstellen van gezinsvorming en lange tijd geen hypotheek 

kunnen aanvragen (Dinham & Scott, 1999). Schrijnend zijn dan ook de resultaten uit het 

onderzoek van Van Balen (2010) waardoor ze een zelfde conclusie moet trekken als Hoffius 

en Surachno (2006): of een ambitieuze onderzoeker verder komt in de wetenschap is 

afhankelijk van het bestaan van vacatures en veel minder van individuele kwaliteiten en inzet. 

Ook de ‘tendency towards inbreeding’ binnen universiteiten, maken academische 
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carrièrekansen minder eerlijk verdeeld (Goastellec et al., 2013, p. 95). Zodra de arbeidsmarkt 

krapper wordt, heeft men de neiging om ‘de eigen mensen’, huidige onderzoekers en 

oudstudenten aan te nemen, in plaats van te kijken naar de beste aansluiting op het 

functieprofiel (Goastellec et al., 2013). Maar nog steeds neemt het aantal jonge 

wetenschappers onvermoeibaar toe (VSNU, z.d.), en hun interesse lijkt zich niet snel door 

materiële onvolkomenheden en mentale druk weg te laten nemen (Hoffius & Surachno, 

2006). Hoe lang houdt men dat vol en wanneer slaat het heldenverhaal om tot een droevig 

beeld van kapotmakende trots? De rijksoverheid heeft haar zorgen hierover al geuit, zoals ook 

genoemd werd in de aanleiding (Ministerie van OCW, 2014). 

 Ondanks de kleine kans om een carrière binnen de wetenschap te vervolgen en het 

zware traject, blijken veel jonge wetenschappers de wens te hebben om verder te gaan binnen 

te wetenschap. Twintig jaar geleden toonden Neut en De Jonge (1993) een percentage van 

ongeveer 70% aan van promovendi die hun carrière binnen de wetenschap willen voortzetten. 

Dit percentage blijkt uit onderzoek van Hoffius en Surachno (2006) en Van der Veer en 

Boekee (2014) zelfs iets verhoogd, ondanks de eerder genoemde gewijzigde perspectieven 

voor jonge wetenschappers. Van der Weijden et al. (2015) toonden een vergelijkbaar 

percentage van 85% aan onder postdocs. Freijsen et al. (2011) verklaren de gedurfde stap om 

toch aan het wetenschappelijke opleidingstraject te beginnen met het argument dat velen van 

de jonge wetenschappers de overtuiging zouden hebben tot ‘the happy few’ te behoren. Zij 

besteden namelijk weinig aandacht aan de lage percentages toekomstkansen en alternatieve 

carrières (Van der Weijden et al. 2015) wat voort kan komen uit self-serving biases. Hiermee 

wordt de neiging bedoeld om jezelf in een gunstiger daglicht te stellen waarbij succesen 

gevolg zijn van eigen capaciteiten en falen toegeschreven worden aan omstandigheden en 

fouten van anderen (Arkin, Appelman & Burger, 1980). Self-enhancement (hooghouden van 

eigenwaarde) en self-presentation (“the drive to convey a desired image to others”) zijn twee 

vormen van motivatie die de self-serving bias vormen (Shepperd, Malone & Sweeny, 2008, p. 

897-898). Degenen die beginnen aan een promotie-traject zijn veelal studenten geweest met 

opvallend hoge cijfers (Van Balen, 2010). Het onrealistische optimisme kan gevolg zijn van 

dat zij altijd al tot de ‘happy few’ behoorden en nu eenmaal gewend zijn aan de 

bereikbaarheid van het vrijwel onbereikbare en daardoor ook makkelijker denken over kleine 

percentages doorstroomkansen. Onrealistisch optimisme is een vorm van defensieve attributie 

waarbij gedacht wordt dat de kans dat degene iets positiefs meemaakt groter is dan voor 

anderen, en de kans dat degene iets negatiefs overkomt kleiner is dan voor anderen (Otten & 

Pligt, 1992).  
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2.4. Kansen buiten de wetenschap 

Zoals beschreven in de paragraaf hierboven, we weten dat het overgrote merendeel van jonge 

wetenschappers een vervolg in de wetenschap ambiëert (De Goede et al., 2014; Hoffius & 

Surachno, 2006), maar wat als dit geen optie blijkt? Wat is voor jonge wetenschappers een 

goede tweede keuze en waar komt men dan terecht? Van der Steeg, Van der Wiel en 

Wouterse (2014) wijzen er op dat als promovendi werk buiten de wetenschap vinden, 

onderzoek een belangrijk onderdeel van het werk blijft. Hoffius en Surachno (2006) delen de 

niet-wetenschappelijk markt in de volgende gebieden in: non-profitorganisaties, overheid, 

bedrijfsleven, onderwijs en zelfstandig ondernemerschap. De tweede voorkeur van jonge 

wetenschappers bleek vrij verspreid. Het bedrijfsleven is tweede keuze voor 44% van de 

promovendi en 34% van de postdocs. Voor overheid bleek dat respectievelijk 24% en 28%, 

voor non-profitorganisatie 22% en 25%, en voor het onderwijs en de zelfstandige 

ondernemerschap schommelen de percentages rond de 10%. Uit onderzoek van De Goede et 

al. (2014) blijkt dat de voorkeuren per wetenschapsgebied te voorspellen zijn. Promovendi in 

Taal & Cultuur en Gedrag & Maatschappij zien meer dan promovendi van andere 

wetenschapsgebieden weinig mogelijkheden in het bedrijfsleven en kijken eerder naar banen 

bij de overheid en non-profitorganisaties. Techniek-promovendi ambiëren na de universiteit 

het bedrijfsleven en ook promovendi in Natuur en Economie zijn geïnteresseerd in de private 

sector.  

 De stap naar buiten de wetenschap wordt als lastig beschreven (De Vries & Schohuis, 

1 augustus 2012). “Gepromoveerden hebben het goed voor elkaar. Ze hebben onderzoek van 

hoog niveau gedaan”, echter schijnt het bezit van ‘het papiertje’ veelal niet in je voordeel te 

werken vanwege de vooroordelen die de geschiktheid van wetenschappers buiten de academie 

bekritiseren (De Vries & Schohuis, 1 augustus 2012). In vergelijking met de net afgestudeerde 

masterstudent worden ze door leidinggevenden buiten de wetenschap als minder flexibel, 

minder gemotiveerd en minder plooibaar gezien (De Vries & Schohuis, 1 augustus 2012).  

Er wordt voorzichtig gesproken van een stereotypebeeld op basis van deze vooroordelen van 

jonge wetenschappers in de ogen van leidinggevenden van de niet-wetenschappelijke 

arbeidsmarkt (Stassen, Levecque & Anseel, 2016). Met een stereotype wordt een algemeen, 

breed gedragen beeld van een specifieke groep bedoeld (Gendered Innovations, z.d.). Zwart 

(2005) ziet de stereotypische beeldvorming van wetenschappers als gevolg van te weinig 

interactie tussen wetenschap en de maatschappij. Het stereotypebeeld wordt volgens hem 

gevormd door de gedachte dat wetenschappelijk succes onvermijdelijk gepaard gaat met 

wereldvreemdheid en onmaatschappelijkheid. Hij beschrijft het stereotypebeeld als volgt: 
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“(…) zoals het beeld van het miskende genie, teruggetrokken en rancuneus, en dat van de 

verstrooide professor, dermate in beslag genomen door zijn werk dat zijn alledaagse 

omgeving buiten zijn blikveld valt.” 

 Daar komt bij dat vooral in de commerciële wereld een promotietitel weinig indruk 

lijkt te maken (DUB, 20 juni 2011). Dit wijkt in het bijzonder af in Duitsland waar een 

doctorstitel wel nog indruk maakt in het bedrijfsleven (Enders, 2005; Hauss et al., 2015). Het 

bedrijfsleven en de non-profitsector in Nederland schatten wetenschappers echter helaas 

onvoldoende op waarde. “Tot in de jaren zeventig kenden we nog banen buiten de universiteit 

waarvoor je minstens doctor moest zijn. Dat zie je nooit meer” (De Sloover & Sahadat, 12 

mei 2009). 

 Daar staat tegenover dat uit onderzoeksresultaten van het CBS (2011) blijkt dat meer 

dan 80% van de gepromoveerden op wetenschappelijk niveau werken. Zoals De Hoop, 

voorzitter van de VAWO van 2005 tot 2014, de vakbond voor het wetenschappelijke 

personeel, ook zei: “Het zijn mensen met bewezen talenten, dus aan de bedelstaf raakt 

niemand” (Maseland, 6 augustus 2008). 74% daarvan heeft ook gewoon een voltijdsbaan. 

Daarbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat mannen vaker gepromoveerd 

zijn (Goastellec et al., 2013) en ook over het algemeen vaker in voltijdsbanen werken (Van 

Beuningen, 2011). Het CBS (2011) toont cijfers van de periode 2007 tot 2010 waarin net iets 

meer dan twee keer zoveel mannen gepromoveerd waren dan vrouwen. Men komt dus wel 

aan een baan, maar, zoals ook beschreven werd door Maseland (6 augustus 2008) “Verwacht 

als uitgerangeerde onderzoeker geen glanscarrière meer bij een grote werkgever als Shell. 

Daarvoor ben je dan te gespecialiseerd en te oud. En scheikundeleraar is op zich een prima 

baan, maar niet waar je als jonge promovendus van droomde”.  

2.5. Academische competenties geschikt voor binnen en buiten de wetenschap 

Bekend is dat tijdens het opleidingstraject van jonge wetenschappers voornamelijk gewerkt 

wordt aan werving en verbetering van academische vaardigheden (De Goede et al., 2014). 

Wat of welke vaardigheden bepalen het succes van een wetenschapper? Volgens Gouldner 

(1957) moet daarvoor gekeken worden naar wetenschappelijke excellentie en naar hun 

‘cosmopolitanism: their involvement in national and international academic networks’ (Dany, 

Louvel, & Valette, 2011, p. 981). Arensbergen et al. (2013) benadrukken op dezelfde manier 

dat je niet alleen goed werk moet kunnen verrichten, maar dat ook je sociale vaardigheden en 

persoonlijkheid belangrijk worden gevonden: ‘Een talent is niet alleen productief, maar ook 

sociaal, ondernemend, ambitieus en gemotiveerd’(p.5). Aangevuld met de juiste 
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onderwijsvaardigheden en goed zijn in de administratieve zaken, geeft je meer kans ten 

opzichte van anderen (Dany et al., 2011). Internationale ervaring is voornamelijk nog bij bèta- 

en technische richtingen een pré (Van Balen, 2010). Overigens blijkt steeds vaker dat degenen 

die uiteindelijk een plek krijgen binnen de wetenschap niet altijd per sé de meest rationeel 

verantwoorde keuzes waren gezien de selectie-eisen. Toeval speelt een belangrijke rol (Van 

Balen, 2010), maar ook persoonlijke voorkeur (Dany et al., 2011; Pedersen, 2015).  

 Uit onderzoek van Hoffius en Surachno (2006) bleek dat vrijwel alle jonge 

wetenschappers dachten over de juiste academische vaardigheden te beschikken voor een 

functie binnen de wetenschap en hun kansen ook goed in te schatten. Echter, voor een functie 

in het onderwijs, bedrijfsleven, de overheid of bij een non-profitorganisatie, daarvan dacht de 

helft van de ondervraagden dat zij niet over de juiste vaardigheden, netwerk en werkervaring 

beschikken. Verwacht wordt dat het negatieve beeld van jonge wetenschappers buiten de 

wetenschap gebaseerd is op eigenschappen als ‘specialistisch ingestoken zijn’, het hebben van 

te hoge verwachtingen en een gemis hebben aan ‘kennis van werkprocessen’ (De Goede, 

Belder & De Jonge, 2014; De Vries & Schohuis, 1 augustus 2012; Vereniging voor Onderwijs 

Research (VOR), 30 oktober 2009). “Waarom vallen de werkgevers niet over elkaar heen om 

jou in dienst te nemen? Uit navraag bleken de meeste afwijzingen voort te komen uit ‘te hoog 

opgeleid’ (bij overheid en bedrijfsleven) of ‘in de verkeerde richting gespecialiseerd’ (bij 

universiteit)” (Basten, 23 oktober 2014). 

 De VSNU (2008) benadrukt dat jonge wetenschappers wel vaardigheden ontwikkelen 

die hen breed inzetbaar maken, maar dat zij zelf nog niet goed in staat blijken dit te vertalen 

naar een breder werkveld. Verkregen vaardigheden uit het academische opleidingstraject die 

wel interessant zouden zijn voor functies buiten de wetenschap zijn: aanvragen van 

bekostiging van projecten en salaris, studenten begeleiding, onderwijs geven, hard werken, 

netwerken, samenwerken, aansturen en de verantwoordelijk dragen voor de planning, 

uitvoering en publicatie van onderzoek (Ackerman, 11 oktober 2013; Dany et al., 2011; De 

Sloover & Sahadat, 12 mei 2009). “Een PhD-titel is een garantie voor een werkgever dat 

iemand in staat is hard te werken, vaak tegen de klippen op, en een kritische, creatieve en 

onderzoekende houding heeft” (Klaassen, 1 november 2015). Jonge wetenschappers moeten 

zich dus beter leren verkopen (De Sloover & Sahadat, 12 mei 2009). Dit benadrukt Gertjan 

Tommel, voorzitter van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) van 2007 tot 2009: “Het 

gaat daarbij om het ‘declarabel’ zijn: jezelf als promovendus kunnen verkopen en kunnen 

aantonen dat je commercieel kan denken” (VOR, 30 oktober 2009). Daarnaast pleit het 

KNAW (2016) voor aandacht voor ontwikkeling van soft skills, zoals sociale en 
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communicatieve vaardigheden, die met name van belang zijn voor een niet-academische 

carrière.  

2.6. Loopbaanbegeleiding van universiteiten  

De begeleiding van jonge wetenschappers wordt op twee manieren bekeken. Op de eerste 

plaats wordt stil gestaan bij het hedendaagse beleid van universiteiten op basis van de door de 

Europese Commissie opgestelde zeven principes van Innovative Doctoral Training (IDT), en 

op de tweede plaats, in de volgende paragraaf, naar begeleiding op meso en micro niveau, met 

als belangrijkste vorm het mentorschap. 

 Na het verschijnen van de zeven principes van IDT, opgesteld door de Europese 

Commissie in 2011, hebben veel universiteiten in Europa hun beleid hier op aangepast (IDEA 

League et al., 2015). De principes zijn bedoeld als een ‘guiding tool’ (European Commission, 

2011). Dit flexibele karakter is nodig bevonden, omdat het beleid doelt op training van 

promovendi in heel Europa en de diversiteit tussen de universiteiten qua contracten en 

voorwaarden sterk verschillen (European Commission, 2011). De principes zijn opgesteld op 

basis van de vijf Salzburg principes uit 2005, onder noemer van de ‘Innovation Union’, één 

van de zeven vlaggenschepen van de EU 2020 strategie (European Commission, 2011). Een 

discussiepaper opgesteld vanuit een samenwerking tussen IDEA League, CESAER, 

CLUSTER, EuroTech Universities Alliance en Nordic Five Tech, beschrijft een verandering 

in het loopbaanbeleid van universiteiten in heel Europa naar aanleiding van de invoering van 

de zeven principes van IDT, van stilzwijgend en onduidelijk beleid, naar beleid wat meer 

vorm krijgt en beter gericht is op de hedendaagse toekomstmogelijkheden van jonge 

wetenschappers (IDEA League et al., 2015). De auteurs van de discussiepaper benadrukken 

het belang van beter beleid gericht op de hedendaagse toekomstmogelijkheden met behulp 

van een citaat van Alan I. Leshner, Chief Executive Officer Emeritus van AAAS. Science:  

“Training in science has followed the same basic format for almost 100 years, heavily focused 

on producing academic researchers. Given that so many students will not join that 

community, the system is failing to meet the needs of the majority of students” (Leshner, 2015, 

p. 349) 
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Figuur 2: Zeven principes van Innovative Doctoral Training (IDT)  

(European Commission, 2011) 

 

De discussiepaper wijst op de uitdaging in het vinden van de juiste balans tussen een basis 

oriëntatie op ontwikkeling van academische vaardigheden en competenties die buiten de 

academie van toegevoegde waarde zijn (IDEA League et al., 2015). Van de zeven principes 

zijn er vier door de Europese Commissie genoemd als ‘surrounding principles’: 

Interdisciplinary Research Options, Transferable skills training, Exposure to industry and 

International networking. De vier genoemde principes zijn gebaseerd op eenzelfde verhaal als 

dat van deze thesis, waarin gewezen wordt op het kleine deel aan promovendi die binnen de 

wetenschap kunnen blijven (naar hun zeggen zelfs maar 10%) en de verantwoordelijkheid die 

de universiteiten daarin kunnen nemen (IDEA League et al., 2015). Daarom zullen deze 

principes kort besproken worden: 

 ‘Interdisciplinary Research Options’ en ‘International networking’ zijn bedoeld ter 

verbetering van academische kwaliteiten gericht op een academische carrière, maar spelen 

ook een rol in het versterken van kwaliteiten die buiten de wetenschap gewaardeerd worden. 

Het interdisciplenaire principe zorgt er voor dat jonge wetenschappers leren meer te delen, 

samen te werken en gebruik te maken van elkaars kennis en kunde wat kan leiden tot 

synergie. Samenwerken is een kwaliteit wat ook buiten de wetenschap van belang is. In de 

Lund Verklaring van 2009 wordt het principe beschreven als “vital in order to truly address 

the grand societal challenges” (IDEA League et al., 2015, p.11). Ook ‘International 
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Networking’ is in eerste instantie gericht op ontwikkeling van de wetenschap, maar netwerken 

schijnt ook een belangrijke kwaliteit te zijn voor jonge wetenschappers die de stap naar buiten 

de academie moeten maken. Het belang van netwerken wordt in dit hoofdstuk onder het kopje 

‘Eigen verantwoordelijkheid’ verder uitgewerkt. ‘Exposure to industry+’ wordt door het 

samenwerkingsverband van IDEA League et al. (2015) vertaald naar ‘exposure to non-

academic sectors’, een vertaling die ook beter aansluit bij de woordkeuzes van deze thesis. 

Jonge wetenschappers eerder in contact laten komen met ‘real world’ situaties zou 

wetenschappers nieuwe kansen bieden om tot innovatieve ideeën te komen op 

wetenschappelijk gebied, maar ook helpen eerder verbinding te maken met de niet-

wetenschappelijke arbeidsmarkt, waardoor hun specialisatie later ook interessanter kan 

blijken voor organisaties buiten de wetenschap (IDEA League et al., 2015). IDEA League et 

al. (2015, p. 19) halen hier een oud gezegde bij: “Tell me and I will forget, show me and I will 

remember, involve me and I will understand”.  

 ‘Transferable skills’ krijgt de meeste aandacht van universiteiten en trainingen hierin 

zijn ook al het meest vaak doorgevoerd in het beleid (European Commission, 2011). 

Transferable skills zijn als begrip niet nieuw in de academische wereld, maar sinds een jaar of 

vijftien is het steeds populairder geworden (Gilbert et al., 2004; Walsh et al., 2010). Er zijn 

twee definities van transferable skills, een onderzoek-geörienteerde definitie en een generieke 

(European Science Foundation, 2010, p. 13):  

 

Research-oriented definition 

Transferable skills are skills learned in one context (for example research) that are 

useful in another (for example future employment whether that is in research, 

business etc.) 

 

Generic definitie 

Transferable skills are necessary for effective performance by individuals in a 

workplace. They are skills that all types of study, work and career have in common 

and they can serve as a bridge from study to work and from one career to another. 

They may be acquired through work experience or by training. 

 

De Europese Commissie (27 juni 2011) heeft een lijst opgesteld met competenties die onder 

transferable skills vallen. De lijst is bedoeld als een flexibele lijst met als doel dat de 

competenties in elke situatie ingezet kunnen worden door de jonge wetenschappers (IDEA 
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League et al., 2015). De toepassing van de transferable skills is in het ‘T-vorm qualificatie 

profiel’ van Leonard (1995) weergegeven in figuur 3. De verticale balk waar de horizontale 

balk op steunt, staat voor eigen kennis, expertise en specialisatie van de jonge wetenschapper. 

De horizontale balk staat voor interesse in nieuwe disciplines, competenties en vaardigheden, 

die nodig zijn om als professional te kunnen functioneren in verschillende omgevingen.  

 

 
Figuur 3: Het ‘T-vorm qualificatie profiel’ van Leonard (1995)  

 

De meeste trainingen in transferable skills zijn ontworpen op basis van ‘The Joint Skills 

Statement categories C to G’ (Research Councils UK, 2001) en beslaan de volgende 

vaardigheden:  “research management, personal effectiveness, communication skills, team 

working and networking skills and career management” (Walsh et al., 2010, p. 224). Walsh et 

al. (2010) hebben onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van de trainingen in 

transferable skills, naar wanneer het succes had en wanneer de trainingen niet gewaardeerd 

werden. Hieruit bleken de volgende conclusies: zodra jonge wetenschappers verder in hun 

traject zijn, gaan ze de trainingen meer waarderen. 91,5 % van de jonge wetenschappers zien 

de voordelen van de training in, echter nog 30,5 % vindt het bijwonen van de trainingen een 

irritante afleiding van hun werk. Vooral de veelal negatieve attitude van begeleiders ten 

opzichte van de ‘extra’ trainingen met “conflicting priorities”, helpt niet mee (Pearson & 

Brew, 2002). Daarnaast bleek het verschil tussen de positieve waardering van het idee en de 

mindere tevredenheid met de trainingen zelf, vrij groot. Oorzaken lijken te liggen in de 

beschikbaarheid van de trainingen, de tegenwerking van begeleiders die liever willen dat ze 

geen tijd aan de trainingen besteden, de onvoldoende kwaliteit van de trainingen en de 

onderwerpen zouden nog niet voldoende aansluiten bij de verwachtingen van de jonge 

wetenschappers.  
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Walsh et al. raden aan om door te gaan met de ontwikkeling van de trainingen, iets meer focus 

te leggen op het laten inzien van economische impact van onderzoek en vooral aandacht te 

geven aan de attitude van de begeleidende professoren.  

 

Mentorbegeleiding 

De begeleiding die jonge wetenschappers krijgen blijkt van grote invloed op hun 

carrièrekansen binnen en buiten de wetenschap (Park, 2005; Van der Weijden et al., 2015; 

Van Balen, 2010), maar wordt nog vaak als onvoldoende beschouwd (Davis, 2009; 

Thunnissen, 2015; Van Balen, 2010; Van der Weijden et al., 2015). 

 Park (2005) zag een nieuwe cultuur ontstaan in hoe er gekeken wordt naar het belang 

van goede begeleiding van jonge wetenschappers. Begeleiding wordt niet langer meer gezien 

als “de secret garden or an activity that takes place behind closed doors between consenting 

adults” (Park, 2005, p. 195). In 2010 schreef Van Balen dat de meeste universiteiten 

inmiddels een loopbaanbeleid ontwikkeld hebben. In 2014 lieten Van der Weijden et al. zien 

dat er al vier universiteiten bezig waren met de introductie van mentorprogramma’s met als 

doel om de kansen, productiviteit en tevredenheid van wetenschappers te verbeteren. 

Tegenwoordig moet begeleiding transparanter, consistenter en van een hogere kwaliteit zijn.  

 De begeleiding kan voortkomen uit promotiebegeleiding en mentorbegeleiding (Van 

Balen, 2010). Begeleiders kunnen ook de promotoren zijn van promovendi, maar dat hoeft 

niet. Promotoren houden zich voornamelijk bezig met de inhoudelijke aspecten van de 

begeleiding en mentoren of extra begeleiders met de niet-inhoudelijke aspecten, zoals de 

voortgang en adviezen over contacten en de juiste omgang met de gang van zaken (Van 

Balen, 2010; Promovendi protocol RUG, 10 september 2013). Begeleiding van promovendi 

houdt vaak in dat er geholpen wordt met het aanbrengen van structuur in de planning van het 

onderzoek en het schrijven, wordt inzicht gegeven in de gang van zaken in de 

wetenschappelijke wereld, wat promovendi moeten doen om in aanmerking te komen voor 

een academische vervolgfunctie, welke stappen verstandig zijn om te nemen en wordt je in 

contact gebracht met het belang van netwerken voor je carrière (Van Balen, 2010).  

  Vooral een goede mentor blijkt een belangrijke bijdrage te leveren aan het 

toekomstperspectief van de jonge wetenschapper (Van Balen, 2010). Dat geldt ook andersom, 

bij het ontbreken van een goede mentor heeft dat vaak ertoe geleid dat jonge wetenschappers 

niet door zijn gegaan in de wetenschap (Van Balen, 2010). Vanwege het aantal verwijzingen 

in de literatuur en in de praktijk naar het bewezen nut en de mogelijkheden van mentorschap 

voor de jonge wetenschapper (zie ook de aanleiding van dit onderzoek), wordt verwacht dat 
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mentorondersteuning een belangrijke rol kan spelen in het verbreden van de 

toekomstperspectieven van jonge wetenschappers. Vooral de uitkomsten uit het onderzoek 

van Van der Weijden et al. (2014) gelden als een belangrijke bron. Omdat het dezelfde vorm 

van mentorondersteuning betreft, zal dezelfde definitie gebruikt worden voor het begrip 

mentorschap.  

 

 ‘‘Mentorship is a nurturing process in which a more skilled or more experienced person, 

serving as a role model, teaches, sponsors, encourages (…) a less skilled or less 

experienced person for the purpose of promoting the latter’s professional and/or personal 

development’’ (Anderson & Shannon, 1988, p. 40).  

 

Mentorondersteuning kan in deze context carrièregericht en psychosociaal zijn (Kram & 

Lynn, 1985). Carrièregerichte ondersteuning richt zich op het bieden van 

carrièreperspectieven door de mentee zichtbaar te maken, uitdagend werk te bieden en te 

beschermen op de werkvloer (Kram & Lynn, 1985). De psychosociale ondersteuning richt 

zich op interpersoonlijke ontwikkelingen van de mentee, door degene vertrouwen te geven en 

te ondersteunen in zijn of haar gevoel van competentie, identiteit en effectiviteit (Kram & 

Lynn, 1985). Mentoren zijn er steeds meer in formele vorm, maar veelal in informele vorm 

(Van der Weijden et al., 2014). In formele vorm worden senioren aan junioren gekoppeld en 

in informele vorm groeit de mentorverhouding vaak natuurlijk vanuit een vriendschap of 

collegialiteit (Van der Weijden et al., 2014). In informele vorm kan mentorondersteuning 

daarnaast een belangrijke rol spelen in de vorm van role modeling (Scandura, 1992). 

Rolmodellen helpen de mentee een professionele identiteit binnen de organisatie te creëren 

(Kram & Lynn, 1985). Epstein et al. (1998) hebben het proces van role modelling in kaart 

gebracht, zoals weergegeven in figuur 4. Het nadoen of eigen maken van gedrag van een 

rolmodel volgt uit het proces van de volgende stappen: te beginnen bij de actieve observatie 

van een rolmodel. Dit zorgt voor bewustwording, reflectie, abstractie, vervolgens voor 

doorvertaling van inzichten naar principes en gedrag en leidt uiteindelijk tot het eigen maken 

van gedrag van het rolmodel. Daar is nog wel van op invloed: actief onderzoeken van de 

aantrekkelijkheid van de waarden en daarnaast gebeurt het snel dat mensen onbewust 

geobserveerd gedrag eigen maken. Of iemand überhaupt de ander gaat observeren, stap één 

van het model, is wellicht te verklaren aan de hand van de theorie over perceived similarity. 

Allen en Eby (2003) benadrukken het belang van waargenomen gelijkenissen (perceived 

similarity) tussen het rolmodel en de mentee. Hoe meer zij op elkaar zouden lijken, hoe groter 
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de kans dat ze zich tot elkaar aangetrokken zouden voelen. De Sociale Identiteits Theorie 

(SIT) verklaart perceived similarity als een manier om als individu jezelf te definiëren binnen 

een sociale context (Asforth & Meal, 1989). Volgens SIT delen individuen zichzelf en 

anderen in op basis van sociale categorieën.  

 

Figuur 4. Het proces van role modelling (Epstein et al., 1998) 

 

 Onderzoek van De Goede et al. (2014) liet concreet ziet in hoeverre mentorschap 

gewaardeerd werd door gepromoveerden. 90% van de geïnterviewden gaf aan zeer tevreden te 

zijn met hun mentorondersteuning (beoordeling 8 of hoger). Echter, juist degenen die bewust 

op zoek waren naar een baan buiten de universiteit waren ontevreden over hun begeleiding 

naar de arbeidsmarkt door hun mentors. De begeleider zou hen helpen met hun academische 

netwerken en kennis om een academische baan te vinden, oftewel (academische) 

carrièregerichte ondersteuning, maar het zou hen niet helpen om aan een baan buiten de 

universiteit te komen (De Goede et al, 2014).  

 Begeleiding die zou kunnen leiden tot betere kansen in de niet-wetenschappelijke 

markt zou geboden kunnen worden door ‘ambassadeurs’. Ambassadeurs vertegenwoordigen 

academici buiten de wetenschap (VOR, 30 oktober 2009). 
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2.7.  Eigen verantwoordelijkheid 

Thunnissen (2015), De Goede et al. (2014) en (IDEA League et al., 2013) wijzen op de 

verantwoordelijkheid van de universiteiten om jonge wetenschappers goed op te leiden voor 

de wetenschappelijke- en de niet-wetenschappelijke arbeidsmarkt. De trainingen in 

transferable skills zijn daar een voorbeeld van. Alleen, zoals Walsh et al. (2010) ook 

aangaven, daar moeten jonge wetenschappers dan wel zelf op een juiste manier mee omgaan 

en überhaupt aan deelnemen, om daar van te profiteren. Daar ligt een eigen 

verantwoordelijkheid van de jonge wetenschappers. Ondanks de al jaren bekende cijfers van 

het aantal jonge wetenschappers die geen carrière binnen de wetenschap zullen kunnen 

vervolgen, blijken ze, zoals reeds eerder gesteld, nauwelijks of pas heel laat in hun huidige 

loopbaantraject op alternatieven te oriënteren (De Goede et al., 2014). Vooral promovendi 

schijnen zich niet bewust te zijn van hun loopbaanmogelijkheden én onmogelijkheden 

(Leyman et al., 2009). Ondanks dat zij wel recht hebben op aanvullende opleidingen en 

loopbaanbegeleiding, terwijl postdocs dit niet meer hebben (Thunnissen & Fruytier, 2014; 

Bal, 10 februari 2016). Chen et al. (2015) hebben gekeken naar de voorbereiding van postdocs 

op hun toekomstige banen. Daaruit bleek onder andere dat de voorbereiding op de toekomst 

zeer persoonsgebonden is, omdat het afhankelijk is van de unieke persoonlijke context aan 

ervaringen, omgeving, persoonlijke verwachtingen en wensen en steun van de familie. Wel 

bleek in grote lijnen dat de toegang tot institutionele bronnen, zoals een behulpvolle mentor, 

en een breed netwerk, de kans vergroten op het bereiken van de gewenste carrière.  

 Netwerken wordt gezien als één van de drie soorten werkuitvoering van een postdoc 

volgens het  conceptueel framewerk ‘Identity Trajectory’ (Chen et al., 2015). De andere twee 

soorten werkuitvoering worden beschreven als intellectueel (bijdragen aan de wetenschap) en 

institutioneel (administratieve werkuitvoering). Netwerken wordt dus als één van de 

belangrijkste zaken aangewezen in het voorbereiden op de toekomst. Horta (2009) en Micoli 

(2005) draaien dit zelfs om door te zeggen dat het postdoctraject de kostbare mogelijkheid 

geeft om een professioneel netwerk op te bouwen. Vanwege de brede, toepasselijke en recente 

beschrijving van ‘netwerken’ door Chen et al. (2015, p. 1084) zal hun definitie voor dit 

onderzoek gelden: 

 

“The networking strand refers to local, national and international relationships that one 

develops in work, such as scholarly collaborations and membership in disciplinary 

organizations and on journal boards” 
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‘Agency’ speelt een belangrijke rol in het framewerk ‘Identity Trajectory’, volgens Chen et al. 

(2015). Agency refereert naar gedrag, motivatie en intenties bij het voorbereiden op een 

gewenste carrière. Resultaten uit het onderzoek van Chen et al. (2015) lieten zien dat de 

postdocs allemaal wel ‘agentive’ waren in hun voorbereiding op de toekomst, maar dat de 

uitvoering erg verschilde door de verschillende persoonlijke contacten.  

2.8. Conclusie literatuuronderzoek 

Uit de literatuur blijkt het belang van wetenschappelijk talent voor de toekomst van ons land, 

onze kenniseconomie en de concurrentiekracht van onze universiteiten (Arensbergen et al., 

2013; De Goede et al., 2013; KNAW, 2013, 2016; Ministerie van OCW, 2014; VSNU, 2012). 

Om een continue toestroom van wetenschappelijk talent te waarborgen moet worden 

voorkomen dat de slechte arbeidskansen van jonge wetenschappers binnen en buiten de 

wetenschap, jong talent weerhoudt om aan het promotietraject te beginnen. Binnen de 

wetenschap is de kans slechts 30% om aan een vaste aanstelling te komen (De Goede et al., 

2013; Schneider & Sadowski, 2010). Buiten de wetenschap lopen wetenschappers tegen een 

stereotypebeeld van wetenschappers aan wat hen onaantrekkelijker doet lijken (De Vries & 

Schohuis, 1 augustus 2012; Stassen et al., 2016, Zwart, 2005). Universiteiten zijn al sinds 

enkele jaren bezig met het aanbieden van trainingen en begeleiding die promovendi beter 

voorbereiden op alternatieve carrières (IDEA League et al., 2015). Vooral mentorbegeleiding 

zou een grote bijdrage kunnen leveren aan de toekomstkansen van promovendi (Park, 2005; 

Van der Weijden et al., 2015; Van Balen, 2010). Zelf zouden jonge wetenschappers meer 

‘agentive’ kunnen zijn door eerder stil te staan bij hun arbeidskansen binnen en buiten de 

wetenschap, en door te investeren in een netwerk (Chen et al., 2015).  

 In hoeverre herkennen leidinggevenden van de niet-wetenschappelijke arbeidsmarkt 

het voorgestelde stereotype van wetenschappers en laten ze zich er ook door leiden in hun 

keuzes? Hebben jonge wetenschappers die buiten de wetenschap werken de stap naar buiten 

de wetenschap ook zo ervaren als dat beschreven wordt in de literatuur? Dit onderzoek vult 

eerder onderzoek aan door in gesprek te gaan met de hoofdrolspelers van het thema: 

leidinggevenden en gepromoveerden, werkzaam op de niet-wetenschappelijke arbeidsmarkt. 

In het volgende hoofdstuk zal de onderzoeksmethode besproken worden.  
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3. Methodologie 

3.1. Design en operationalisatie 

In dit onderzoek is gezocht naar wijze waarop jonge wetenschappers ondersteund kunnen 

worden én naar wat zij zelf kunnen doen, tijdens en na hun academische loopbaan, waardoor 

hun kansen op een carrière buiten de wetenschap vergroot worden. Hier is nog nauwelijks 

onderzoek naar gedaan en is daardoor in te schalen als ontluikende en onvolwassen theorie 

(Edmondson & McManus, 2007; Flick, 2009; Ritchie et al., 2013). Het onderzoek is 

explorerend en oriënterend van aard, vanwege de ontluikende fase van de theorie. Het 

onderzoek heeft daardoor een verkennend en generatief karakter.  

 In het vorige hoofdstuk is met behulp van bestaande literatuur een beeld geschetst van 

de situatie van jonge wetenschappers met betrekking tot begeleiding en arbeidskansen. Door 

middel van kwalitatieve dataverzamelingsmethoden is gezocht naar nieuwe inzichten om de 

bestaande literatuur aan te vullen en nieuwe ideeën te brengen. Kwalitatief onderzoek is 

gericht op het geven van diepgaande en interpretieve inzichten in de sociale wereld van 

degenen die onderzocht worden (Ritchie et al., 2013), iets wat zeer toepasbaar bleek in het 

geval van deze thesis.  

3.2. Kernconcepten 

De kernconcepten die onderzocht zijn, zijn ‘agency’, ‘academische competenties’, ‘gewenste 

competenties van academici in de niet-wetenschappelijke arbeidsmarkt’ en ‘begeleiding’. Alle 

concepten behalve ‘agency’ werden tevens als sensitizing concepts benaderd in de interviews, 

omdat de betekenissen niet vooraf gedefinieerd waren. Hierdoor werd gehoopt een beter beeld 

te krijgen van wat de kernconcepten inhouden en welke rol zij spelen in mogelijke 

oplossingen voor de toekomstperspectieven van jonge wetenschappers.  

 ‘Agency’ is een term die refereert naar persoonlijk gedrag, motivaties en intenties 

(Chen et al., 2015). In dit geval bij het voorbereiden op een gewenste loopbaan. In de 

aanleiding werd al even gewezen op de cijfers van De Goede et al. (2014) van het aantal 

jonge wetenschappers die zich pas in een zeer laat stadium oriënteren op hun vervolgstappen 

in hun carrière. Daar lijken kansen te liggen voor verandering. Onder de noemer ‘agency’ 

werd dit met behulp van kwalitatief onderzoek verder onderzocht.  

 De academische competenties en de gewenste competenties van academici in de niet-

wetenschappelijke arbeidsmarkt zijn met elkaar verbonden en vullen elkaar aan. 

Gepromoveerden worden veelal als zeer gedreven, ambiteus en hardwerkend beschreven 
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(Arensbergen, Hessels & Meulen, 2013; Hoffius & Surachno, 2006; Van Balen, 2010), maar 

wat noemen gepromoveerden zelf als benodigde academische competenties? Wat maakt een 

jonge wetenschapper anders dan anderen, waardoor hij of zij betere kansen heeft op de 

externe arbeidsmarkt? Door dit te vragen aan academici die hun carrière vervolgd hebben 

buiten de wetenschap, werd inzicht verworven in praktijkervaringen met academische 

competenties die als toegevoegde waarde gezien worden buiten de wetenschap.  

 Begeleiding lijkt een duidelijke term waarvan de betekenis bekend is. Echter bleek uit 

onderzoek van Van der Weijden et al. (2014) dat de laatste jaren veel veranderd is bij 

universiteiten omtrent begeleiding en met name in de vorm van loopbaanbegeleiding. 

Daardoor kan de term voor iedereen iets anders kan betekenen. 

3.3. Dataverzamelingsmethoden 

De bestaande literatuur over de arbeidskansen van jonge wetenschappers binnen en buiten de 

wetenschap wordt aangevuld met verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden. 

Achtereenvolgens zal verklaard worden waarom en op welke manier gekozen is voor een 1) 

focusgesprek, 2) online observaties, 3) interviews met gepromoveerden die werkzaam zijn 

buiten de wetenschap en 4) interviews met leidinggevenden van de niet-wetenschappelijke 

arbeidsmarkt. 

 Er heeft ten eerste een focusgesprek plaatsgevonden met drie jonge wetenschappers 

die buiten de wetenschap werken, maar gepromoveerd zijn in een technisch of medisch 

wetenschapsgebied. Daarmee werd gekeken of de aanname klopt dat deze groep jonge 

wetenschappers buiten beschouwing gelaten moeten worden, omdat ze wel als aantrekkelijk 

worden ervaren door leidinggevenden buiten de wetenschap. Deze aanname is beschreven in 

de inleiding en uitgewerkt in het theoretische kader onder het kopje ‘wetenschapsgebieden’. 

 Ter voorbereiding op de interviews zijn verschillende internetpagina’s geobserveerd. 

Ritchie et al. (2014) beschrijven internetobservaties, ook wel virtuele ethnografie en online 

observaties genoemd, als een geschikte onderzoeksmethode van online settings waar sociale 

interactie plaatsvindt. Online observaties geven de mogelijkheid om heel gericht een bepaalde 

doelgroep te bestuderen, zonder dat de aanwezigheid van de onderzoeker invloed heeft 

(Angrosino & Rosenberg, 2011; Ritchie et al., 2014). In dit geval zijn fora geobserveerd waar 

jonge wetenschappers hun zorgen uiten en elkaar tips geven, en vacatureomschrijvingen van 

hoogleraren die jonge wetenschappers moeten begeleiden. De volgende websites en fora zijn 

uitgekozen ter observatie: Intermediair.nl, carrièretijger.nl en sciencepalooza.nl. Bij het 

uitzoeken van de sites is rekening gehouden met criteria voor een juiste online bron voor een 
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online observatie volgens Kozinets (2010). De bron moet namelijk relevant zijn met 

betrekking tot het onderwerp van het onderzoek. Er is regelmatig op gereageerd en dit kan 

nog steeds. Het is een interactief forum, waar deelnemers nog steeds op kunnen reageren. De 

bron biedt substantiële informatie, vanwege de hoeveelheid participanten met uitgebreide 

opmerkingen en verschillende meningen, waardoor de bron datarijk en heterogeen is.  

Er is geobserveerd vanuit de rol van complete waarnemer. De deelnemers van de discussie 

wisten niet dat zij geobserveerd werden en de onderzoeker nam niet deel aan de discussie. 

Wel wordt er rekening gehouden met de mogelijkheid dat deelnemers rekening hebben 

gehouden met de openbaarheid van hun gesprek. 

 De interviews zijn afgenomen met gepromoveerden die buiten de wetenschap werken 

en hun leidinggevenden. Beide groepen kregen een eigen vragenlijst, maar de aanpak was 

hetzelfde. Gekeken naar de vierdeling van structuren van interviews volgens Fontana en Frey 

(1994), is gebruik gemaakt van semi-gestructureerde interviews. Deze generatieve methode 

past goed bij dit onderzoek, omdat er op zoek gegaan werd naar nieuwe ideeën over de wijze 

van aanpak van het probleem, en dat kan door middel van bevraging van informanten (Ritchie 

et al., 2013). De open vragen gaven de ruimte om de geïnterviewden in eigen woorden te laten 

antwoorden en het flexibele karakter van het interview maakte het mogelijk om in te spelen 

op reacties en omstandigheden (Boeije, 2005). Bij semi-gestructureerde interviews kan de 

vragenlijst los gelaten worden en nieuwe vragen gesteld worden. Het werd daarmee nog geen 

diepte-interview, zoals Mathers et al. (2002) ook beschrijven, omdat er alsnog bijgehouden 

werd welke topics besproken moesten worden en omdat dit ook meer dan twee topics waren, 

waarbij de respondent niet volledig vrij was om vanuit een eigen gedachtegang het onderwerp 

te bespreken. Qua structuur is gekozen voor een ‘respondent interview’, waarbij geprobeerd 

werd met behulp van een vooraf bepaalde interviewopbouw te voorkomen dat de 

geïnterviewde het interview overnam. Powney en Watts (1987, p.17) raden dit aan vanwege 

de ‘interviewers rule’: uiteindelijk draait het interview om wat de interviewer wil weten, 

“their agenda matters”. Geprobeerd werd om geïnterviewden vanuit een mesoperspectief naar 

het vraagstuk te laten kijken, in de hoop dat de antwoorden beter te generaliseren waren 

(Robson, 2002). 

 De voordelen van de gekozen interviewvorm (semi-gestructureerd) werden duidelijk 

bij bepaalde thema’s in het interview. Doordat de interviews gestructureerd waren, is elke 

respondent ongeveer hetzelfde gevraagd, waardoor antwoorden met elkaar vergeleken konden 

worden. Bijvoorbeeld antwoorden over verwachte sterke en zwakke competenties, redenen 

voor het beginnen aan het promotietraject, redenen om de wetenschap te verlaten, verwachte 
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voordelen van de promotietitel buiten de wetenschap en het stereotypebeeld van jonge 

wetenschappers. Bij de vragen over het stereotype, begeleiding, netwerken en ervaren 

verschillen tussen wel- en niet gepromoveerde collega’s, bleek het nut van de semi-

gestructureerde vorm van de interviews. In eerste instantie gaven de respondenten over deze 

thema’s namelijk andere antwoorden dan nadat hier meer over gevraagd werd. Zo gaven de 

leidinggevenden pas voorbeelden van daadwerkelijk ervaren verschillen tussen wel- en niet 

gepromoveerde collega’s, nadat er wat extreme voorbeelden genoemd waren door de 

interviewer. Alle leidinggevenden kregen de neiging om de extreme voorbeelden tegen te 

spreken, maar kwamen de interviewer wel enigszins tegemoet door een deel te beamen of een 

ander voorbeeld te geven. Dit gold ook voor ‘begeleiding’. In eerste instantie gaven bijna alle 

gepromoveerden aan dat zij niet begeleid waren. Toen er gevraagd werd wat zij wel of niet 

onder begeleiding vonden vallen, werd duidelijk in hoeverre ze daadwerkelijk niet begeleid 

waren. Enkele keren kwam het voor dat wanneer een respondent niet tevreden was geweest 

met de begeleiding, dat hij of zij dan aangaf niet begeleid te zijn, terwijl in principe 

tegenvallende begeleiding nog steeds onder begeleiding valt. 

 Door de iets vrijere structuur van de semi-gestructureerde interviews kregen 

respondenten ook meer ruimte om nog zelf over nieuwe onderwerpen te beginnen, zoals over 

het belang van netwerken. De respondenten zijn nooit direct gevraagd naar netwerken, maar 

blijkbaar speelt dit wel een belangrijke rol in het vraagstuk over voorbereiding van jonge 

wetenschappers op hun toekomstkansen, want elke respondent is hier uit zichzelf over 

begonnen. 

 Gemiddeld duurden de interviews iets meer dan drie kwartier. In eerste instantie is 

geprobeerd de respondenten zoveel mogelijk ‘face to face’ te interviewen. Opdenakker (2006) 

raadt onderzoekers aan ‘face to face’-interviews af te nemen, omdat de interviewer daardoor 

meer informatie zou krijgen door lichaamstaal en omgevingsinvloeden, dan als de interviewer 

alleen naar de antwoorden luistert. Echter, doordat enkele respondenten aangaven dat alleen 

een telefonisch interview op dat moment uitkwam, zijn op deze manier ook interviews 

afgenomen. Na ongeveer vier telefonische interviews (van de op dat moment zeven 

afgenomen interviews), werd een verschil zichtbaar in de manier van praten en de mate van 

openheid van respondenten vergeleken met de ‘face to face’-interviews. De respondenten die 

aan de telefoon hun verhaal deden, leken zich sneller op hun gemak te voelen en meer 

persoonlijke informatie te willen geven. Ze gaven aan dat ze ergens waren gaan zitten waar ze 

alleen waren en even alle tijd en rust hadden. Respondenten die ‘face to face’ geïnterviewd 

werden, konden soms zichtbaar opschrikken uit hun gedachten als de interviewer weer 
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opgemerkt werd door een beweging of houding. De interviewvragen gingen doorgaans over 

meningen, ervaringen en gevoelens. Wanneer iemand zich zichtbaar meer op zijn of haar 

gemak voelde, dan werd er veel meer persoonlijke informatie verteld. Mann en Stewart 

(2000) benadrukken dit voordeel van telefonisch afgenomen interviews: tijdens een gesprek 

aan de telefoon voelt de respondent zich anoniemer, waardoor hij of zij meer durft te zeggen 

dan anders. Nadat het verschil steeds meer zichtbaar werd tussen de verschillende interviews 

is geprobeerd zo veel mogelijk afspraken om te zetten naar telefonische afspraken.  

 

 

Grafiek 1. Verdeling interviewvormen 

 

Onderzoekpopulatie 

In totaal zijn 19 respondenten persoonlijk geïnterviewd. Achtereenvolgens zal uitgelegd 

worden wie geïnterviewd zijn, op basis van welke selectiecriteria potentiële respondenten 

benaderd zijn en op welke manier respondenten benaderd zijn.  

 Voor dit onderzoek zijn dertien gepromoveerden geïnterviewd die buiten de 

wetenschap werken en zes van hun leidinggevenden. Als selectiecriteria voor de respondenten 

die jonge wetenschappers vertegenwoordigen, is gesteld dat hij of zij minimaal gepromoveerd 

is in de afgelopen vijftien jaar, werk heeft anders dan als onderzoeker/wetenschapper aan een 

universiteit en niet gepromoveerd is in een medisch- of technisch wetenschapsgebied. 

Daarnaast zijn van zes gepromoveerden ook hun leidinggevende geïnterviewd om inzicht te 

krijgen in wat jonge wetenschappers interessant maakt buiten de wetenschap in de ogen van 

leidinggevenden van de niet-wetenschappelijke arbeidsmarkt. Onder te titel ‘leidinggevende’ 

vielen huidige, maar ook leidinggevenden van vroeger van de gepromoveerden, die buiten de 

wetenschap werken en zorg/verantwoordelijkheid dragen voor de werkverdeling en 

begeleiding van gepromoveerde- én niet-gepromoveerde collega’s. Er is dus bewust gezocht 

naar respondenten die kennis hadden van de verschillen tussen gepromoveerden en niet-

gepromoveerde werknemers. 
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Resp. Promotie Vakgebied Werkgever Gebied Datum Vorm Duur (min.) Geslacht

I1 2009 rechten Financiële instelling Bedrijfsleven 9-mrt Telefonisch 41 Man

I2 2002 organisatieverandering Zelfstandig Zelfstandig ondernemer 10-mrt Telefonisch 48 Man

I3 2011 business economics Zelfstandig  Zelfstandig ondernemer 14-mrt Face to face 94 Vrouw

I4 2015 economie Financiële instelling Bedrijfsleven 16-mrt Face to face 34 Man

I5 2008 pedagogische wetenschappen Commerciëel onderwijsinstituut Bedrijfsleven 30-mrt Telefonisch 83 Vrouw

I6 2001 organisatiewetenschappen Samenwerkingsverband Universiteiten BeleidOnderwijs 22-mrt Face to face 55 Vrouw

I7 2010 organisatiewetenschappen? Onderzoeksinstituut Bedrijfsleven 6-apr Face to face 45 Vrouw

I8 2007 management sciences Zelfstandig Zelfstandig ondernemer 24-mrt Telefonisch 30 Vrouw

I9 2010 sociologie Overheid Overheid 30-mrt Telefonisch 54 Vrouw

I10 2007 management gezondheidszorg Stichting gezondheidszorg Non-profitorganisatie 7-apr Telefonisch 61 Vrouw

I11 2001 management Commerciëel onderwijsinstituut Bedrijfsleven 12-apr Telefonisch 41 Vrouw

I12 2007 rechten Provincie Overheid 31-mrt Face to face 40 Vrouw

I13 2013 Geologie Onderwijs HBO Onderwijs 25-apr Telefonisch 35 Man

Resp. Gepromoveerd Werkgever Gebied Match Respondent Datum Vorm Duur (min.) Geslacht

I14 nee Onderzoeksinstituut Bedrijfsleven I8 1-apr Telefonisch 60 Man

I15 ja, 2002 Financiële instelling Bedrijfsleven I4 1-apr Telefonisch 38 Man

I16 ja, 1994 Onderwijs HBO Onderwijs I13 5-apr Face to face 47 Man

I17 nee Commerciëel onderwijsinstituut Bedrijfsleven I11 30-mrt Telefonisch 47 Vrouw

I18 ja, 2004 Onderzoeksinstituut Bedrijfsleven I7 8-apr Telefonisch 31 Man

I19 nee Onderwijs Universitair Onderwijs I5 21-apr Telefonisch 17 Vrouw

 Voor de benadering van de respondenten werd gebruik gemaakt van 

nonprobabilistische steekproefmethoden. Op basis van de selectiecriteria werden zoveel 

mogelijk mensen benaderd in de hoop genoeg respondenten te vinden zonder daarin een bias 

te vertonen. Er werd onder andere gebruik gemaakt van een database van het CWTS, waarin 

ruim 2000 mensen staan opgenomen die in 2008/2009 gepromoveerd zijn bij de Universiteit 

van Leiden, Wageningen, Rotterdam, Delft of Utrecht. Deze data zijn opgesteld voor een 

onderzoek van Waaijer et al. (2015) en is toegankelijk gesteld door Universiteit Leiden. 

Daarnaast is er ook gezocht naar respondenten met behulp van sociale netwerksite LinkedIn. 

LinkedIn geeft de mogelijkheid om op zoek te gaan naar mensen met bepaalde specificaties, 

waardoor de groep respondenten een goede spreiding aan specificaties kreeg. Voorbeelden 

daarvan zijn wetenschapsgebieden, geslacht, sector buiten de wetenschap en soort 

promotietraject. Voor de benadering van hun leidinggevenden is gebruik gemaakt van de 

sneeuwbalmethode vanwege de specifieke doelpopulatie. De leidinggevenden moesten ten 

slotte een leidinggevende van de jonge wetenschappers zijn geweest om vanuit dezelfde 

situatie over hetzelfde onderwerp te praten. Volgens de sneeuwbalmethode werden de jonge 

wetenschappers gevraagd de interviewer in contact te brengen met hun leidinggevende om 

hem of haar ook te kunnen interviewen. In de onderstaande tabellen zijn de respondenten 

weergegeven. In de laatste bijlage zijn de tabellen in het groot opgenomen. 

Tabel 1. Respondenten gepromoveerden buiten de wetenschap 

 

Tabel 2. Respondenten leidinggevenden buiten de wetenschap 
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3.4. Data-analyse 

De interviews zijn opgenomen en letterlijk getranscribeerd. Door letterlijk te transcriberen 

werd er meer vastgelegd dan wat er in woorden geantwoord is, waardoor geluiden en bepaald 

gedrag als reactie op het gesprek ook genoteerd kon worden. Bleijenbergh (2013) moedigt dit 

aan, omdat daardoor de kwaliteit van de data vergroot wordt en het proces van 

dataverzameling beter gecontroleerd, vergeleken en gewaardeerd kan worden. Indien 

resultaten elkaar verrassend tegenspraken kon hier bijvoorbeeld naar gekeken worden. 

 Voor de bestudering van de data is gebruik gemaakt worden van een substantieve 

benadering waarbij data grondig bestudeerd werd en getracht werd de informatie te 

analyseren door verbanden te trekken. Of anders gezegd, zoals Ritchie et al. (2014, p. 272) dit 

mooi verwoorden, er is gekeken naar wat ‘the text says...’ in plaats van de gestructureerde 

benadering: ‘focusing on what the text does’.  

 De transcripten zijn nauwkeurig geanalyseerd met behulp van Microsoft Word en 

Excel, volgens de drie inductieve processen zoals beschreven door Ritchie et al. (2014). Er is 

gestart met open coderen, vervolgens is er axiaal gecodeerd en het laatste ‘proces’ viel onder 

selectief coderen. Tijdens het open coderen werden descriptieve codes aan stukken tekst 

toebedeeld, met behulp van opmerkingen in de kantlijn in Word. De codes ontstonden door 

letterlijke herhalingen en samenvattingen van de tekst. Bij het axiaal coderen werd er al meer 

gecodeerd met het doel van het onderzoek in het achterhoofd, waardoor er op zoek gegaan 

werd naar verbanden. Codes werden onderverdeeld in ‘in vivo’ (letterlijk), ‘a priori’ (theorie 

gestuurd) of in thematische codes. Gibbs (2007) benadrukt het belang van gebruik van een 

combinatie aan verschillende coderingen, omdat dat er voor zorgde dat er niet al te veel zaken 

bekeken werden vanuit bekende termen en gedachtegangen. Tijdens het selectief coderen 

ontstonden families en netwerken uit de wirwar van codes. De families en netwerken zijn in 

kaart gebracht met behulp van opsommingen en ‘mind-maps’ in Word, Paint en op papier. Dit 

gaf structuur aan alle informatie en uiteindelijk inzichten voor beantwoording van de 

deelvragen. Voorbeelden van gecodeerde transcripten, families en netwerken zijn in de 

bijlagen opgenomen.  

 

3.5. Validiteit en betrouwbaarheid 

Zoals Robson (2011) beargumenteert dat kwalitatief onderzoek per definitie eigenlijk 

onbetrouwbaar is en niet gevalideerd kan zijn, daar ben ik het niet mee eens. De 

dupliceerbaarheid van de onderzoeksresultaten, wat veelal als meetbare voorwaarde wordt 

genomen (Seale, 2012), valt te betwijfelen, maar in het kader van validiteit kan gekeken 
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worden naar de wijze waarop bias wel of niet een rol speelt in de benadering van 

respondenten, naar de wijze waarop informatie verkregen wordt en in welke mate de 

antwoorden authentiek en geloofwaardig zijn (Robson, 2011). De bevindingen zijn met elkaar 

vergeleken en bekeken op of sterke afwijkingen in meningen of ervaringen verklaard konden 

worden.  

 Toegepast op dit onderzoek, is voorafgaand in ieder geval rekening gehouden met een 

bias bij de selectie van respondenten. Dit moest voorkomen worden en daarom is er 

geselecteerd op basis van selectiecriteria. De respondent moesten binnen de afgelopen vijftien 

jaar zijn of haar doctorstitel behaald hebben, buiten de wetenschap werken, niet een 

technische of medische achtergrond hebben en er werd gekeken naar een gelijke verdeling 

van mannen en vrouwen.  

 Voorafgaand aan de interviews is ter kennisneming contact gezocht met informanten, 

zoals loopbaancoaches, die zich al inzetten voor jonge wetenschappers die zich oriënteren op 

de externe arbeidsmarkt. Verwacht werd dat dit zou zorgen voor een al meer gestuurde kijk 

op het huidige vraagstuk, waardoor de interviews gerichter en nuttiger opgesteld konden 

worden. Om zeker te zijn dat interviewvragen zo geïnterpreteerd werden als dat de bedoeling 

was, is eerst nog een proefinterview afgenomen. Ook is na na afloop van elk interview 

gevraagd naar mogelijke aanvullingen en feedback op het verloop van het interview. Hierdoor 

konden de interviews nog tijdens het onderzoek aangescherpt en verbeterd worden.   
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4. Resultaten online observatie 
 

De online observatie was op twee zaken gericht. Ten eerste is gekeken naar in hoeverre jonge 

wetenschappers tegen het stereotype van wetenschappers aanlopen en ten tweede is gekeken 

naar de wijze waarop verwachtingen geuit worden naar hoogleraren met betrekking tot 

begeleiding van jonge wetenschappers.  

4.1. Online uiten van zorgen 

Op meerdere sites en fora wordt gesproken over het beperkte toekomstperspectief door jonge 

wetenschappers. Zij vragen om advies en delen hun ervaringen. De volgende websites en fora 

zijn uitgekozen ter observatie: Intermediair.nl, carrièretijger.nl en sciencepalooza.nl. 

Onderstaand zal per site de resultaten van de observatie beschreven worden.  

 

Sciencepalooza.nl 

Sciencepalooza.nl is een forum voor jonge wetenschappers en wetenschapsjournalisten om 

blogs te kunnen schrijven met een mening, ontdekking en/of ervaring over de wetenschap 

en de positie van jonge wetenschappers, waar anderen op mogen reageren.  

 De schrijver, Tim van Opijnen, van de blog wat geobserveerd wordt, schrijft 

regelmatig gewaardeerde blogs, is lid van het bestuur en oprichter van de stichting 

Sciencepalooza. Tim van Opijnen heeft Evolutionaire Genetica gestudeerd aan de 

Universiteit van Amsterdam, is gepromoveerd op een onderzoek over de evolutie van HIV 

en is momenteel professor Microbiële Systeem Biologie in Boston.  

 Het artikel van 10 juni 2011, betreft een betoog van de heer Van Opijnen over het 

maatschappelijk nut van academici voor de ontwikkeling van ons land, het egoïstische en 

financiële nut van jonge wetenschappers voor universiteiten en de kleine kans (20%) voor 

jonge wetenschappers om binnen de wetenschap te blijven. Hij oppert twee oplossingen: 

zet een stop op het aantal promovendi en verander het promotietraject, waarbij er meer 

aandacht komt voor ontwikkeling van vaardigheden waardoor academici interessanter voor 

het bedrijfsleven worden.  

 Acht van de twaalf deelnemers van de discussie loven het artikel van Tim, geven 

voorbeelden uit hun eigen omgeving en wijzen regelmatig op de onwetendheid van de 

jonge wetenschappers over hun magere toekomstperspectieven. De andere vier deelnemers 

vinden het artikel of te kort door de bocht, of vinden dat jonge wetenschappers een eigen 

verantwoordelijkheid hebben om zich breder op te leiden. 
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Intermediair.nl 

Intermediair is een online informatieplatform voor hoger opgeleiden in Nederland. Het 

geeft wekelijks een gratis online tijdschrift uit, publiceert online artikelen, fungeert als 

informatiebank, vacaturebank en faciliteert in carrière-adviezen.  

 Artikel ter observatie is een vraag- en antwoordpost op 11 oktober 2013, van een 

jonge wetenschapper die twijfelt over de overstap naar de niet-wetenschappelijke 

arbeidsmarkt en het advies van een loopbaancoach. Joyce (achternaam onbekend) stelt in 

deze post een vraag als jonge wetenschapper die een overstap naar het bedrijfsleven 

overweegt. Els Ackerman geeft haar raad. Zij is een bevoegd loopbaanadviseur, heeft een 

eigen praktijk in loopbaancoaching en is een vast redactielid van Intermediair.nl.  

 Joyce overweegt na tien jaar als wetenschapper gewerkt te hebben een baan in het 

bedrijfsleven, maar twijfelt over de wijsheid van deze keuze. 

 

“Waarschijnlijk ben ik te oud en te duur voor een instroomplek waarmee ik ervaring in 

het bedrijfsleven zou kunnen opdoen, maar ik heb niet voldoende managementervaring 

voor een leidinggevende functie. Moet ik brutaal zijn en toch gewoon daarnaar 

solliciteren?” 

 

Els Ackerman raadt haar aan om rustig haar wetenschappelijke projecten af te ronden, 

maar tegelijkertijd te investeren in zichtbaarheid en het opbouwen van een netwerk.  

 Er wordt door drie lezers op de post gereageerd met bemoedigende woorden. Ze geven 

alledrie aan dat de overstap spannend en een kwestie van wennen was, maar dat zij blij zijn 

met hun keuze. “Weet waar je aan begint, maar als je er eenmaal doorheen bent is het wel 

een verademing.”(Willem) 

 

Carrièretijger.nl 

Carrièretijger.nl is een website met informatie over studiekeuzes, loopbaanadvies en 

vacatures. De content wordt grotendeels gevuld door freelance redacteurs en een aantal 

vaste redacteurs.  

 Geobserveerd is een loopbaanvraag van ‘Tosca81’ genaamd ‘Wetenschap of 

bedrijfsleven’ van 22 september 2009. Tosca is cum laude gepromoveerd en vrij kort na de 

promotie het bedrijfsleven in gegaan. Beide werelden blijken niet echt goed te passen bij 

haar, met name vanwege het verschil in personen in de twee verschillende werelden waar 

ze beide niet echt onder valt. Ze vraagt om advies. 
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“Ik ben ook bang dat ik mijn cum laude “weggooi”. In de wetenschap betekent dat 

namelijk iets, in het bedrijfsleven zegt dit hooguit dat je intelligent bent en hard 

doorwerkt, maar met die eigenschappen alleen kom je er niet. Ook niet in de 

wetenschap hoor, maar daar wordt het je naar mijn idee wel wat sneller vergeven dat je 

contactuele vaardigheden wat minder zijn.” 

 

Er wordt door drie personen advies gegeven op het dilemma van Tosca. Er wordt 

aangegeven dat het verschil tussen de twee werelden niet zo zwart-wit hoeft te zijn. Niet 

alleen zijn er meer arbeidsmarkten dan alleen het bedrijfsleven, verschillen bedrijven van 

elkaar, maar ook afdelingen. Daarnaast wordt aangeraden om zoveel mogelijk met andere 

mensen in gesprek te gaan.  

 

Dat er sprake is van academici als deelnemers van de discussies lijkt realistisch, gezien de 

wijze van schrijven en het gebruik van academisch jargon. Want, ook al geven deelnemers 

aan dat zij het niet eens zijn met de veronderstelling, dan wijzen zij op iets wat zij missen in 

het verhaal en niet zozeer dat het verhaal niet zou kloppen. Deze manier van discussiëren 

wordt als typisch academisch beschreven in een artikel van Viva-read (2015). Academici zijn 

opgeleid om duidelijk te identificeren, te evalueren, kritisch te zijn over geldigheden en 

verantwoording van argumenten, met het doel beter systematisch problemen op te lossen en 

betogen sterker en effectiever te maken (Viva-read, 1 augustus 2015).  

 Alledrie de observaties laten zien dat jonge wetenschappers twijfelen over de overstap 

van een wetenschappelijke carrière naar een carrière buiten de wetenschap. Ze twijfelen over 

hun toegevoegde waarde op de niet-wetenschappelijke arbeidsmarkt, over de verwachte 

vooroordelen van wetenschappers en over de matige voorbereiding vanuit de universiteit op 

niet-wetenschappelijke carrières. Veelal wordt hier op gereageerd dat men meer openstaat 

buiten de wetenschap voor jonge wetenschappers dan verwacht wordt, maar ook dat jonge 

wetenschappers zich kunnen voorbereiden op de overstap door bijvoorbeeld te gaan 

netwerken en rond te gaan kijken in de niet-wetenschappelijke arbeidsmarkt.  

 Er zijn geen fora gevonden met tegengestelde verhalen vergeleken met degene die 

hierboven bestudeerd zijn. De gevonden fora zijn wel relatief oud en er wordt niet veel over 

gesproken. Dit lijkt er op te wijzen dat het thema wel leeft onder jonge wetenschappers, maar 

dat het niet veel besproken wordt.  
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4.2. Vacaturebeschrijvingen begeleiding door hoogleraren 

Om inzicht te krijgen in de uitgesproken verwachting van begeleiding van hoogleraren is er 

gekeken naar functiebeschrijvingen van hoogleraren op academictransfer.com. Dit is een site 

waarop alle vacatures binnen de wetenschap in Nederland geplaatst moeten worden indien zij 

niet al intern ingevuld zijn. Op 26 mei 2016 staan er 14 vacatures open in Nederland voor 

wetenschappelijk persooneel. Hiervan zijn 13 vacatures voor universitaire docenten en één 

voor de functie van hoogleraar. Bij beide functies wordt begeleiding van masterstudenten en 

promovendi genoemd. De begeleiding wordt niet inhoudelijk beschreven. In de beschrijving 

van de functies wordt extra uitleg gegeven over alle functie-eisen, behalve over begeleiding 

van studenten en promovendi. Overigens staat er als functie-eis: ‘supervise PhD-students’, 

wat niet per se begeleiding hoeft in te houden. Toezien op wie er wanneer wat doet, kan in 

deze context ook voldoende zijn.  

 



47 

Masterthesis Katinka Zollner 

5. Resultaten Interviews 
 

De onderzoeksresultaten worden in vier delen beschreven. Eerst worden de resultaten 

weergegeven van het focusgesprek over de afwijkende aantrekkelijkheid van jonge 

wetenschappers van de technische en medische wetenschapsgebieden vergeleken met andere 

wetenschapsgebieden. Vervolgens worden resultaten van de gesprekken met de 

leidinggevenden van de gepromoveerde respondenten getoond en daarna de resultaten van de 

gesprekken met de gepromoveerde respondenten die buiten de wetenschap werken. In het 

laatste deel worden de respondenten die met elkaar verbonden waren door een arbeidsrelatie 

(werknemer-leidingevende) met elkaar vergeleken.  

5.1. Toetsing verschil tussen wetenschapsgebieden op aantrekkelijkheid  

In dit onderzoek is geen aandacht besteed aan jonge wetenschappers van de technische en 

medische wetenschapsgebieden. Uit het literatuuronderzoek bleek namelijk dat jonge 

wetenschappers van deze twee wetenschapsgebieden minder snel als onaantrekkelijk 

beschouwd worden door leidinggevenden van de niet-wetenschappelijke arbeidsmarkt (De 

Goede et al., 2014; Hoffius & Surachno, 2006; KNAW, 2016) vergeleken met jonge 

wetenschappers van andere wetenschapsgebieden. Dit verschil is getoetst tijdens een 

focusgesprek met drie jonge wetenschappers met een technische achtergrond die werkzaam 

zijn buiten de wetenschap.  

 De respondenten van het focusgesprek beaamden het verschil in aantrekkelijkheid 

buiten de wetenschap vergeleken met andere wetenschapsgebieden. Jonge wetenschappers in 

of van de technische en medische sector ervaren geen zorgen over hun toekomstkansen buiten 

de wetenschap, omdat zij wel als aantrekkelijk gezien worden door leidinggevenden van de 

niet-wetenschappelijke arbeidsmarkt. De respondenten herkennen wel het stereotype van 

jonge wetenschappers, maar in hun werkveld zou dit minder uitmaken. Van het stereotype 

wetenschapper wordt verwacht dat hij of zij minder sociaal vaardig is, minder commercieel 

ingesteld en zeer zelfstandig is. In functies voor jonge wetenschappers van de technische en 

medische sector, maken die competenties minder uit. Leidinggevende I18 gaf daar een 

passend voorbeeld van: 

 

I18 (Leidinggevende) - Kijk, als je echt een gepromoveerde radartechnoloog nodig hebt, 

dan maakt het niet uit wat voor nerdy type het is, dan neem je hem wel aan als hij goed is 

in onderzoek doen. 
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De respondenten van het focusgesprek hebben hun kansen buiten de wetenschap altijd positief 

ingeschat en dat doen zij nog steeds. Ze worden ook nog regelmatig benaderd of zij niet voor 

iemand anders willen komen werken. 

 

RJ: Ja, via LinkedIn krijg je wel eens een uitnodiging. Of je een overstap wilt maken. (…) 

En ook de mensen die hier toch vertrekken, we hebben weinig verloop, maar de mensen die 

hier vertrekken hebben echt binnen no time een nieuwe baan. 

5.2. Resultaten leidinggevenden 

In deze tweede paragraaf worden de resultaten besproken uit de interviews met de 

leidinggevenden. Onderstaand figuur geeft de opbouw weer. Er waren vier thema’s in de 

interviews die per onderwerp in dit hoofdstuk besproken worden op overeenkomsten en 

verschillen.  

 

Figuur 5: Opbouw resultaten leidinggevenden 

5.2.1. Invloed van eigen keuze voor promotie op verwachtingen van jonge wetenschappers 

Van de zes geïnterviewde leidinggevenden is de helft zelf ook gepromoveerd: I15, I16 en I18. 

I18 is gepromoveerd als buitenpromovendus. Omdat de helft van de leidinggevende 

gepromoveerd is en de andere helft niet, kan bekeken worden of de eigen promotie de 

houding van de leidinggevende bepaalt ten aanzien van jonge wetenschappers. Eerst wordt 

gekeken naar de reden van de leidinggevenden om wel of niet te promoveren, dan naar de 

door de leidinggevenden verwachte reden van jonge wetenschappers om te beginnen aan het 
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promotietraject en vervolgens naar het beeld wat de leidinggevenden hebben van het 

promotietraject zelf. 

 De drie leidinggevenden die gepromoveerd zijn, geven aan dat ze gepromoveerd zijn 

omdat de studie hen goed bevallen was, ze meer verdieping zochten en graag onderzoek 

deden. De andere leidinggevenden die niet gepromoveerd zijn, geven alledrie als belangrijkste 

argument daarvoor dat ze onderzoek doen niet leuk genoeg vonden om het promotietraject 

vier jaar lang vol te kunnen houden.  

 Bijna alle leidinggevenden noemen uit zichzelf dat zij verwachten dat jonge 

wetenschappers er alleen voor kiezen om te promoveren indien zij echt interesse hebben in 

het onderwerp of in onderzoek doen op zich. Niemand verwacht dat iemand promoveerd voor 

de status van de titel, al wordt het wel genoemd als aanleiding om erover na te denken om te 

gaan promoveren. Of zij zelf gepromoveerd zijn of niet lijkt dus geen invloed te hebben op 

hun verwachting van jonge wetenschappers om te kiezen voor het promotietraject.  

 

I18: Waarom? Ehm, ja, uiteraard vanwege de status van de titel, nee hoor. 

 

I15: Dan moet je in feite, van dat ga ik mezelf dan allemaal ontzeggen, want ik wil doctor 

voor mijn naam hebben staan over vier jaar. Nee, dat is niet voldoende motivatie. 

 

Want dat de doctortitel status heeft in de ogen van de leidinggevenden, dat blijkt 

overduidelijk. De respondenten hebben alle zes bewondering voor het volbrengen van het 

promotietraject, onafhankelijk van of zij zelf gepromoveerd zijn. Ze beschrijven het traject als 

zeer intensief, hard werken, zelfstandig en moeilijk vol te houden.  

 

I17: En tijdens dat traject werk je eigenlijk naar dat onderzoek toe en dat is eigenlijk heel 

veel bloed, zweet en tranen, omdat een promovendus vaak ook nog les moet geven. Ehm, 

en vaak ook nog scriptiestudenten moet begeleiden. Dus hij kan niet 40 uur per week, of 50 

uur per week aan zijn promotieonderzoek werken. En dan heb je ook nog te maken met alle 

andere facetten van het onderwijs binnen de universiteit. 

5.2.2. Verwachte competenties van jonge wetenschappers 

De leidinggevenden denken alle zes een goed beeld te hebben van het promotietraject, of ze 

zelf gepromoveerd zijn of niet.  In deze deelparagraaf wordt stil gestaan bij het beeld wat de 

geïnterviewde leidinggevenden verwachten dat leidinggevenden over het algemeen van jonge 
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wetenschappers hebben en welk beeld zij zelf hebben. In het tweede deel wordt stilgestaan bij 

de verwachte sterke en zwakke competenties van jonge wetenschappers. 

 Bijna alle leidinggevenden geven aan dat zij ervaren dat er een stereotype bestaat van 

jonge wetenschappers, maar dat zij zelf denken een meer genuanceerd beeld te hebben. Het 

stereotype van jonge wetenschappers omvat vaak vooroordelen met betrekking tot de sociale 

vaardigheden. Genoemde namen hiervoor waren bijvoorbeeld ‘nerd’ en ‘Willy Wortel’. Ze 

herkennen de beeldvorming, maar geven ook direct aan hier niet volledig achter te staan: 

 

I16: Maar dat dat beeld hardnekkig is, dat wil ik wel geloven. Ook wel beamen. Dat merk 

ik hier op de vloer ook wel. (…) Het vooroordeel jegens meer wetenschappelijke 

georiënteerde docenten die gepromoveerd zijn. Dat die waarschijnlijk meer Willie Wortel 

achtige trekken hebben en dus minder goede docenten zijn. 

 

I18: Ik kan mij voorstellen dat andere studies, eh, vier jaar lang op, op een micro-

onderwerpje, dat mensen gewoon last van tunnelvisie krijgen. En de samenhang der 

dingen, want alles hangt samen tegenwoordig, uit het oog zijn verloren. En dat je 

daardoor een of andere, ja, een beetje een soort nerdy type krijgt die alleen maar heel veel 

verstand heeft van zijn of haar promotieonderwerp. Maar ook dat is een aanname, ik kom 

dat dus niet tegen. 

 

Ze herkennen de meer algemene beeldvorming door leidinggevenden van jonge 

wetenschappers, wat onder meer aanleiding was voor dit onderzoek, maar geven ook aan dat 

ze het er niet helemaal mee eens zijn. Als nuances op het stereotypebeeld geven ze de 

volgende verwachtingen: 

 

I14: Ik denk dat het gemiddelde wat minder praktisch denkt. Meer theoretisch dan 

praktisch. 

 

I16: Mensen die met hun poten in de klei hebben gestaan en altijd hebben gewerkt, die 

hebben misschien meer levenservaring dan mensen die onderzoek hebben gedaan. Dat zou 

je kunnen zeggen. In de zin van maatschappelijke betrokkenheid en de breedte waarin ze 

zich hebben ontwikkeld, maar het is een cliché natuurlijk. Maar hier in huis leeft het wel 

hoor. 
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I17: In het WO onderwijs zit je in een soort cocon. En na een aantal jaar kom je daar uit. 

En als je gepromoveerd bent, duurt dat nog even langer. En op een bepaalde manier heb je 

dan gewoon wat gemist. Want je weet niet wat er, waar mensen behoefte aan hebben 

binnen een organisatie. Je mist toch wel bepaalde basisvaardigheden. 

 

Doordat alle zes de leidinggevenden wel een beeld hebben van gepromoveerden in het 

algemeen, kon er gevraagd worden naar verwachte competenties van gepromoveerden. De 

meest genoemde competenties waar leidinggevenden van uit gaan dat gepromoveerden over 

beschikken doordat ze hun promotietraject volbracht hebben zijn: analytisch vermogen, 

doorzettingsvermogen, goede schrijfvaardigheden en zelfstandig aan de slag kunnen gaan met 

veel informatie. Om de resultaten later te kunnen vergelijken met waarvoor ze 

gepromoveerden inzetten, is in onderstaande tabel een overzicht weergegeven van de 

verwachte competenties per leidinggevende: 

 

Resp.  Verwachte sterke competenties van gepromoveerden door leidinggevenden 

I14 Didactisch, nieuwsgierig, uithoudingsvermogen, kritisch  

I15 Analytisch, deskundig, overzicht kunnen leveren, stof doorgronden en er boven 

kunnen staan 

I16 Goed abstractievermogen, analytisch, onderzoeksmatige benadering van problemen, 

op hoog niveau presteren, in staat om in allerlei vormen van werk goed te 

functioneren.  

I17 Gedisciplineerd, analytisch, doorzettingsvermogen. 

I18 Goed kunnen schrijven, analytisch, kunnen structureren van informatie, breed 

blijven kijken. 

I19 Analytisch, strategisch, meer vooruit kan denken, schrijfvaardig 

Tabel 3: Overzicht verwachte sterke competenties 

 

Daarnaast noemen alle leidinggevenden competenties waarvan ze denken dat 

gepromoveerden door hun voorkeur voor het promotietraject of door het traject zelf, minder 

over beschikken. Ook vullen ze het beeld aan met negatieve verwachtingen.  
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Resp. Verwachte zwakke competenties 

I14 Eeuwig kritisch, geloven nooit iets, minder praktisch. 

I15 Zweverig, besluitloos, lang door blijven analyseren, geen praktische input  

I16 Minder sociaal, minder didactisch. 

I17 Minder commerciëel, minder communicatief vaardig, minder in 

overtuigingsvaardigheden, af kunnen dalen naar niveau van anderen.  

I18 Tunnelvisie, samenhang der dingen verloren, lastig om te veranderen, nieuwe dingen 

aannemen, gewend aan laag werktempo. 

I19 Eindeloos doorgaan op hetzelfde, omgaan met tijdsdruk. 

Tabel 4: Overzicht verwachte zwakke competenties, door leidinggevenden 

5.2.3. Praktijkervaring 

De leidinggevenden blijken dus voor zichzelf een bepaald beeld te hebben van de jonge 

wetenschapper in het algemeen. In dat algemene beeld, gebaseerd op verwachte sterke en 

zwakke competenties, komen de leidinggevenden goed met elkaar overeen. Niet altijd werden 

dezelfde woorden gekozen, maar de beschrijvingen lijken wel op elkaar.  

 Echter, wanneer gevraagd werd naar ervaren verschillen in de praktijk tussen wel- en 

niet gepromoveerde medewerkers, geven de leidinggevenden in eerste instantie aan geen 

verschillen te kunnen noemen. Dit lijkt te wijzen op een ambivalentie in de beeldvorming van 

de leidinggevenden.  

 In deze deelparagraaf ‘praktijkervaring’ worden de verschillen besproken die de 

leidinggevenden ervaren tussen jonge wetenschappers en niet-gepromoveerde medewerkers 

en daarnaast de verschillen (in hun ogen) tussen de universitaire en niet-wetenschappelijke 

arbeidsmarkt. Afsluitend worden de resultaten weergegeven op de vraag of de jonge 

wetenschappers ook op basis van die verwachtingen werktaken wel of niet toegewezen 

krijgen.  

5.2.3.1. Verschil werkomgeving tussen de wel- en niet-wetenschappelijke arbeidsmarkt 

Bij het bespreken van de verwachte verschillen in werkomgeving tussen de universiteit en de 

niet-wetenschappelijke arbeidsmarkt wordt door de leidinggevenden genoemd dat zodra je als 

gepromoveerde buiten de wetenschap werkt de inhoud van het promotieonderzoek van 

minimale waarde is en dat bedrijven je aannemen voor de competenties die leidinggevenden 

verwachten dat je ontwikkeld hebt tijdens het promotietraject. 
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I15: En de waarde van de bank is van jou, bijna tastbaar, want die zitten in de 

competenties die je verwerft. (…) je moet niet de illusie hebben dat de bank zit te wachten 

op jouw proefschrift 

 

De verworven competenties en de status, zoals in de bovenstaande paragraaf is genoemd, zijn 

de toegevoegde waarden van de promotie in de ogen van de leidinggevenden. De titel heeft 

voordelen in een universitaire omgeving en bij klanten die waarde hechten aan een 

doctorstitel.  

 

I14: Ja het heeft wel een standing als je professor, doctor er voor zet. Dus dat is wel het 

voordeel van iemand die gepromoveerd is, het heeft dan wel meer standing. Dat geldt niet 

voor iedereen, maar in sommige werkvelden is dat zeker handig. Zeker als je met mensen 

praat van het ministerie. Of van een provincie. 

 

I18: Af en toe heb je een overheidsgroep die daar wel van gecharmeerd is. Maar met name 

kijkt men echt meer naar de statuur. Hè, dus is het iemand in het veld die van belang is? 

Hè, die met een bepaalde uitstraling, die kwaliteit levert, hè? Dat zijn de mensen waarmee 

je binnenkomt. 

 

Als verschil tussen de wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke arbeidsmarkt wordt er 

veel gewezen op de verhoogde snelheid van het werk. Deadlines zijn harder, er zitten klanten 

op resultaat te wachten, je hebt te maken met budgetten en misschien nog wel de belangrijkste 

opmerking die vaak terug komt: de verwachting dat er een vertaalslag gemaakt moet worden 

van beschrijvingen en analyses naar gemakkelijker te begrijpen, snel geschreven en bondige 

voorstellen. 

 

I14: Dat merk je wel in de aanpak van het onderzoek. Daar waar ik denk, ‘joh niet zo 

zeuren, dat was niet de vraag en we hebben maar een beperkt aantal dagen voor dit 

project, of qua budget’. Je probeert een project, bij ons, wel binnen het beschikbare budget 

te doen. Anders ga je gewoon failliet 

 

I18: Er zit ook iets in dat werktempo in. Het commerciële bedrijfsleven is echt strak, hoge 

verwachtingen van je, van je werktempo gewoon. Ja, als je vier jaar lang op een vakgroep, 

en ik kom daar regelmatig, gewoon echt regelmatig hebt gezeten. Joh, dat, negen uur, is 
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het een oase van rust. Muziekje staat aan, ik lees rustig artikeltjes, zo om tien uur lekker 

bakje koffie doen. Nou, ik kan je vertellen, dat gaat bij commerciële bedrijven, zeker in de 

advieshoek, want wij zitten ook gewoon veel in de advieshoek als [wetenschappelijk 

onderzoeksinstituut] zijnde, dat is echt wel anders. 

 

I19: Dus je moet kunnen omgaan met de tijdsdruk en dan moet er op enig moment dan ook 

wel iets liggen waar anderen dan weer iets over kunnen zeggen. 

 

Maar, zegt respondent I18, eigenlijk is er nog een derde tak, tussen de wetenschappelijk en 

niet-wetenschappelijke arbeidsmarkt en dat is de markt van commerciële 

onderzoeksinstellingen. Die houden zich wel met wetenschap bezig, maar hebben ook te 

maken met budgetten en tijdsdruk.  

 

I18: Wij zitten tussen industrie en academia in. Dus we zijn met geen van twee echt 

vergelijkbaar. We hebben een beetje van alle twee. Wij zien wel degelijk een onderscheid 

tussen gepromoveerde mensen en niet-gepromoveerde mensen. Ik kan me voorstellen dat 

commerciële bedrijven dat minder zien. 

5.2.3.2. Verschil tussen gepromoveerde en niet-gepromoveerde medewerkers 

De leidinggevenden hadden moeite om algemene, maar concrete verschillen te noemen tussen 

gepromoveerde en niet-gepromoveerde medewerkers. Ze gaven daarbij aan dat ze dan in 

eerste instantie denken aan individuele verschillen en niet aan typische verschillen. Na langer 

doorvragen werden meer ervaringen gedeeld en kregen leidinggevenden een beter beeld van 

ervaren verschillen tussen de medewerkers. Ten eerste werden er verschillen ervaren in 

ambities, ten tweede in de aanpak van het werk en ten derde in de houding van de 

medewerkers.  

 Genoemd wordt dat gepromoveerde collega’s als ambitieuzer ervaren worden en dat 

zij ook sneller doorgroeien. Volgens respondent I15 komt dat omdat gepromoveerden 

nadrukkelijker bezig zijn met hun toekomst en volgens respondent I18 omdat het 

verwachtingspatroon ook gewoon hoger ligt. Respondent I19 gaf daarnaast nog een mooie 

aanvulling op het verhaal over verschillen tussen wel- en niet gepromoveerde medewerkers: 

 

I19: Het is wel zo, vind ik, omgekeerd, dat als iemand gepromoveerd is, dan is het eigenlijk 

altijd wel zo dat die persoon analytisch vrij goed is, dingen verder kan eh, wat 
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strategischer kan denken, wat meer vooruit kan denken. Het omgekeerde is niet het geval. 

Dat iemand die niet gepromoveerd is dat niet kan. 

 

Qua werkaanpak zien meerdere leidinggevenden dat gepromoveerde medewerkers toch wel 

sneller de neiging hebben om langer over het werk te willen doen dan nodig zou moeten zijn.  

 

I15: Het enige wat je op een gegeven moment moet zeggen is van ‘joh, zo is het wel 

genoeg’.  

 

I17: Ik heb soms mensen, die komen na drie weken, komen ze terug op een vraag die ik 

gesteld heb. Ik ben überhaupt de vraag alweer vergeten en ik heb het dan vaak zelf al 

opgelost. Ik heb nu, nú een antwoord nodig. En dat hoeft niet het allerbeste antwoord te 

zijn, maar wel het antwoord wat nu goed genoeg is.   

 

Daarnaast wordt ook de zelfstandigheid en zelfsturendheid van de gepromoveerde 

medewerkers erg gewaardeerd, maar ook verwacht. 

 

I15: Promovendi waar ik mee heb gewerkt, dat zijn mensen die veel zelfsturender zijn. Die 

kunnen zelf aan de slag met hun vragen. Ze weten al wat er wordt verwacht van een 

analyse en welke stappen daarbij moeten worden doorlopen. Bij jonge medewerkers die 

net uit de collegebanken komen en die niet die onderzoeksachtergrond hebben, daarvan 

merk je dat ze wel heel erg met jouw vraag letterlijk aan de gang gaan en dan krijg je ook 

letterlijk antwoord op die vraag.  

 

Op de vraag of de leidinggevenden ook verschillen ervaren in houding werd er door alle, 

behalve één respondent, ‘nee’ geantwoord. Respondent I17 ervaart namelijk wel een verschil 

in houding, en al zegt respondent I14 van niet, zijn respons dat hij ondanks dat hij niet 

gepromoveerd is wel het gevoel heeft voor vol aangezien te worden, dat geeft ook het idee dat 

hij verschil in posities ervaart. 

 

I17: En dat is misschien omdat mensen zelf heel bewust zijn van hun eigen niveau, of 

gewend zijn om gehoord te worden. En dan, dat ze daar, dat ze zich niet hoeven te 

overschreeuwen, want ze worden toch wel gehoord. Dus daar hebben ze de tijd voor. Ze 

hoeven geen dingen te zeggen om het zeggen.  
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5.2.3.3. Werkinzet naar aanleiding van verwachting  

Uit de resultaten blijkt dat jonge wetenschappers ingezet worden op basis van de verwachte 

competenties en de status die hun titel hen geeft. Werktaken naar aanleiding van de verwachte 

competenties zijn bijvoorbeeld: zorg dragen voor onderzoeken die helemaal nieuw opgezet 

moeten worden; strategie-ontwikkeling en projecten die meer theoretische verdieping vragen.  

 

I16: Als het gaat om ontwikkelen van allerlei, als het gaat om het analyseren van 

vraagstukken, als het gaat om het voorbereiden van beleidsbeslissingen, als het gaat om 

meer ambtelijke vraagstukken, denk ik dat promovendi wel een streepje voor hebben 

  

Klanten die het waarderen dat het werk gedaan is door iemand met een doctorstitel zijn 

volgens de leidinggevenden bijvoorbeeld ministeries, de accreditatiecommissie in het 

onderwijs en de media.  

 

I14: Bij het [onderzoek instituut] zeggen ze ook, we willen meer gepromoveerde mensen 

hebben. Dus, ja, zeker als je klanten, ministeries, meer ministeries worden, dan eh, dan ja, 

is het toch handig als je meer wetenschappelijk in je hebt. 

 

Respondent I18 speelt in op de statuur van de doctorstitel door meer geld te vragen voor een 

opdracht als er een gepromoveerde medewerker aan gewerkt heeft.  

 

I18: Kijk, van de andere kant, als ik dus een duurder iemand neer kan zetten, kan ik ook 

zeggen van, ja, maar dat is wel een echte, hè, maar dat is veel werkervaring 

 

In de antwoorden op de vraag waarvoor ze gepromoveerde medewerkers minder zouden 

inzetten is een splitsing te zien in waar de leidinggevenden rekening mee houden. Ze houden 

rekening met feiten, zoals dat de jonge wetenschappers ouder en veelal duurder zijn dan hun 

even ervaren jongere collega’s, maar ook met hun aannames dat jonge wetenschappers vaak 

besluitloos zijn en een laag werktempo gewend zijn.  

 Enerzijds betekent dit dat gepromoveerde medewerkers minder snel gezet worden op 

routinematig en uitvoerend werk (I19), en op projecten waar minder budget is (I18 en I14). 

Anderzijds krijgen jonge wetenschappers geen taken toegewezen op basis van verwachte 

niveauverschillen en waar snel en concreet een antwoord gegeven moet worden.  
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I18: Met die titel word je sneller duurder, want je groeit eerder. En daar bepaal ik dan 

vaak wel inzet op. 

 

I17: Maar kan je het ook goed op papier zetten? (…)Ze moeten er ook voor zorgen dat 

alles klopt, dat alles uitgewerkt is. Maar het moet ook aantrekkelijk zijn. En aantrekkelijk 

en wetenschappelijk is niet hetzelfde. 

 

I19: Dus als je daar niet een beetje los van kunt komen of op een goede manier kunt vinden 

om daar mee om te gaan, dan is het voor een beleidsmedewerker niet handig, want dan bijt 

je je vast, maar dan kom je er ook nooit meer boven uit. 

5.2.4. Adviezen voor promovendi door leidinggevenden 

De leidinggevenden hebben een bepaalde verwachting, een bepaald beeld van jonge 

wetenschappers. Ze baseren de werkverdeling ook op basis van die verwachte sterktes, 

zwaktes, verschil in ervaren werkaanpak, houding en de status die hun titel meebrengt. Daar 

zien de leidinggevenden ook allemaal wel adviezen in om als jonge wetenschapper op in te 

spelen. Door namelijk op de hoogte te zijn van de positieve en negatieve aannames kunnen 

jonge wetenschappers het tegendeel bewijzen of ze juist versterken. De adviezen zijn 

onderverdeeld in vier thema’s.  

 

1. Verbreding van ontwikkeling 

Het meest gegeven advies betreft verbreding van de persoonlijke ontwikkeling als 

promovendus. Bijna elke leidinggevende raadt aan om meer te doen dan alleen het 

onderzoek en daarmee niet alleen je cv. te verrijken, maar ook aan te tonen dat je openstaat 

voor nieuwe dingen.  

 

2. Zorg voor goede begeleiding 

Het tweede advies betreft begeleiding. De leidinggevenden die zelf gepromoveerd zijn 

geven aan dat een juiste begeleider tijdens je promotietraject veel meer voor je kan 

mogelijk maken met bijvoorbeeld zijn of haar ervaring en netwerk. Respondent I14 noemt 

zo’n begeleider dan ook wel een ‘kruiwagen’. Wees niet te bescheiden en durf te vragen 

om begeleiding. 
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3. Ga netwerken 

Een derde advies die leidinggevenden geven, is om te investeren in netwerken. Een 

netwerk is niet alleen voor de jonge wetenschapper handig om aan banen geholpen te 

worden, maar ook voor de organisatie die de jonge wetenschapper aanneemt.  

 

4. Betrek de praktijk al tijdens je promotie 

Daarnaast wordt aangeraden om al tijdens het promotie-onderzoek de praktijk te betrekken 

in het onderzoek. Respondent I15 en I17 geven aan dat ze tijdens de sollicitatiegesprekken 

vragen waarom een gepromoveerde de keuze heeft gemaakt om buiten de wetenschap te 

solliciteren. Door al tijdens het promotietraject wat praktijk te betrekken zou die vraag 

overtuigender beantwoord kunnen worden. Onderstaande citaten hebben hier betrekking 

op. 

 

I15: (…) je zou eigenlijk ook graag willen hebben dat ze die praktijk ook meenemen in 

hun onderzoek. Dat dat al een beetje getriggerd wordt. ‘Ik doe geen onderzoek voor 

onderzoek, ik doe onderzoek om vragen op te lossen waar de maatschappij mee leeft’. 

 

I17: Maar tegelijkertijd wil ik ook weten wat het betekent in de praktijk. En wat voor 

voorbeelden horen daarbij? Wat betekent dat door de student? Wat moeten de studenten 

nou weten? Wat voor veranderingen zijn er? En niet dat je zo ver afstaat van de 

realiteit dat je dat niet meer weet 

5.3. Resultaten gepromoveerden werkzaam buiten de wetenschap 

In dit deel worden de resultaten besproken van de interviews met de gepromoveerden die 

buiten de wetenschap werken. In de volgende afbeelding is de opbouw van de resultaten 

schematisch weergegeven. De paragraaf vangt aan met achtergrondinformatie van de 

respondenten. Wat was hun motivatie om te promoveren, wisten ze van de magere 

toekomstkansen binnen en buiten de wetenschap en waarom hebben ze er voor gekozen om 

buiten de wetenschap hun carrière te vervolgen? Vervolgens worden resultaten van de 

verschillende respondenten met betrekking tot competenties naast elkaar gelegd. De 

respondenten hebben over hun eigen competenties verteld en ook over ideale competenties 

voor binnen en buiten de wetenschap. In de derde deelparagraaf worden de resultaten getoond 

van hoe de respondenten tegen het stereotypebeeld van jonge wetenschappers aankijken. De 

laatste twee deelparagrafen gaan over begeleiding en advies voor promovendi om hun 

toekomstige arbeidskansen te vergroten.  
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Figuur 6: Opbouw resultaten jonge wetenschappers 

5.3.1. Algemeen beeld van de jonge wetenschappers 

De respondenten zijn gevraagd naar de keuze voor hun loopbaan. Opvallend is het hoge aantal 

respondenten die hun keuzes hebben gebaseerd op wat ze leuk vonden. Het woord ‘leuk’ is in 

bijna elk interview genoemd als beweegreden voor de studie en de promotie. Slechts enkelen 

noemen daarnaast ook dat de keuze hen verstandig leek. Respondent I4 verklaart enigszins de 

noodzaak van de beweegreden ‘leuk’: 

 

I4: Dus onderzoek doen moet je om een hele specifieke reden. Tenminste, voor iedereen 

anders, maar je moet het doen omdat je het leuk vindt. Dat is de enige goede reden, anders 

ga je het ook niet volhouden.  

 

Maar als er specifiek gevraagd wordt naar de reden om te gaan promoveren, dan worden er 

meer argumenten genoemd. De motivatie om te promoveren werd op verschillende manieren 

uitgelegd, maar alle antwoorden zijn onder te brengen in onderstaande vier beweegredenen: 

- Logisch vervolg op studieverloop 

- Ambiëren van wetenschappelijke carrière 

- Graag onderzoeken 

- Investering in de toekomst 
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Ondanks dat de meesten respondenten aangeven dat je niet moet gaan promoveren voor de 

status van de doctorstitel, geven ze wel aan dat ze dit een belangrijk gevolg vinden.  

 

I2: Het was absoluut een investering in de toekomst. Het was op dat moment eh, financieel 

gezien, het domste wat je kon doen. Ja, maar echt gewoon van na lange termijn haal ik 

daar meer uit. 

 

I3: Wat nog bij me opkwam is, je telt pas mee als je gepromoveerd bent. Echt waar. Ja… 

Dan pas... Ik heb me altijd tot die tijd voetvolk gevoeld, zeg maar. 

 

Geen enkele respondent had aan het begin van het promotietraject een beeld van mogelijk 

minder goede arbeidskansen binnen en buiten de wetenschap van gepromoveerden. Slechts 

één persoon, I4, gaf aan er van te voren over nagedacht te hebben. De rest werd pas tijdens het 

promotietraject bewust van hun arbeidskansen.  

 

Geen beeld van toekomstkansen 

I11: Nee. Dat eh, dan had ik niet gedaan. 

 

I13: Gewoon, ik heb gewoon gedaan wat ik leuk vind, wat me op dat moment aantrekkelijk 

leek. Nee, zover heb ik niet vooruit gekeken. 

 

Voorbeelden van ‘happy few’ gedachte 

I2: En ik weet niet precies wat je bedoelt met mijn toekomstperspectief, maar ik had er geen, 

ik had er het volste vertrouwen in dat dat ook zou kunnen, en dat kon ook. 

 

I6: Nou, ik dacht dat, het is niet op mij van toepassing. Ik dacht, ik ben best wel goed en het 

lukt mij wel.   

 

Wel stilgestaan bij kansen en positief beeld van de kansen 

I4: Versterkt het mijn kansen op de arbeidsmarkt? Hoe kijken mensen er tegenaan? (…) In 

principe, gepromoveerde economen zijn altijd wel in trek. 

 

Dacht dat toekomstkansen beter zouden worden na doctorstitel  

I5: Ik had toen nog geen benul van hoe die organisatie was opgebouwd. Nou daar maakte ik 

me eigenlijk geen zorgen over. En dan denk je van ja, dit is alleen maar van meerwaarde, 

dus ik had niet de gedachte zeg maar, dat mensen zouden zeggen, van ‘nee, gepromoveerd? 

Niet interessant’… Dat was niet bij me opgekomen, nee  

 

I7: Maar ja, ik, ik was niet zo heel erg bezig met de kans of zo, of het percentage of de 

mogelijkheden. Ik had meer zoiets van, ja, waar voel ik me dan prettig bij? Of wat zou ik 

willen? Maar ik heb nooit gedacht van, nou ik kom zonder werk te zitten of zo, of dat als 

promovendus, dat je dan minder aantrekkelijk zou zijn. 
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I8: Ik had geen idee van percentages. Daar heb ik niet echt bij stilgestaan. Het kwam 

gewoon op mijn pad en ik wilde dat wel graag. En natuurlijk, het blijft wel een piramide. 

Nou, ik dacht niet dat die er nou echt slechter op zouden worden. Ik dacht dat het me toch 

wel zou onderscheiden 

 

I9: Nee. Dat is niet echt een issue. Nee. Want, ik weet niet, ik dacht altijd, als je iets wil, dan 

ga je dat gewoon doen. Ik denk dat ik in elk geval niet dacht dat het mijn kansen zou 

verslechteren. 

 

I10: Nee ik had dat soort getallen niet gehoord, maar het was wel mijn intuitie dat eh ja dat 

eh carrierekansen wel, dat die wel kleiner zijn. (…)de piramide bij wetenschap is natuurlijk. 

(En buiten de wetenschap?) Eh nou ik dacht dat mijn kansen hoger zouden zijn. 

 

I12: In de juridische wereld heb je geen promotie nodig om ehm, op de topbanen uit te 

komen. Alleen het helpt wel 

 
Tabel 5: Beeld van arbeidskansen  

 

In de literatuur wordt gesproken van een percentage van 70% van alle jonge wetenschappers 

die een carrière buiten de wetenschap móeten vervolgen (De Goede et al., 2013; Schneider & 

Sadowski, 2010). De respondenten lieten hun overstap echter niet klinken als een verplichte 

stap. Alle respondenten geven aan bewust gekozen te hebben voor het vervolgen van hun 

carrière buiten de wetenschap. Enkele respondenten hebben nog even als postdoc gewerkt, 

maar ook zij gaven aan de overstap op een gegeven moment bewust gemaakt te hebben en 

niet eerst werkloos te zijn geweest. De motivatie om een carrière buiten de wetenschap te 

vervolgen, was bij de respondenten gebaseerd op één of meer van de onderstaande 

argumenten 

A. Behoefte aan praktisch nut  

B. Onzekere toekomst in combinatie met veel uren maken en compititieve omgeving. 

C. Klaar met de wereld binnen de wetenschap 

 

A. Behoefte aan praktisch nut  

Tien van de dertien respondenten vertelden uit zichzelf over de behoefte aan werk met een 

bepaald praktisch nut en/of maatschappelijke relevantie. Vaak leidde dat voor hen tot het 

afscheid nemen van de universiteit. De combinatie van wetenschap en praktijk wordt als een 

ideaal beschreven. Er werd veelvuldig aangegeven dat ze raakvlak met de maatschappij 

misten tijdens hun carrière binnen de wetenschap. De behoefte aan praktische relevantie werd 

overigens vaak genoemd in combinatie met een gevoel van nutteloosheid van het schrijven 

van artikelen. Enkele citaten als voorbeeld: 
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I3: Ik was er klaar. Ja, want ik dacht, misschien, ik had bijvoorbeeld heel erg het gevoel 

van ‘wat voeg ik toe?’. (…) Ehm, en toen dacht ik van ja, wie leest dat dan? Een stelletje 

vakidioten, even heel gechargeerd gezegd. 

 

I7: Dus ik merkte wel dat ik, ja, dat ik eigenlijk wel de behoefte had om onderzoek te doen 

wat er ook een beetje meer toedoet. 

 

I4: Ja onderzoek doen is wel eh, is wel ook leuk, maar dan, ik mis toch, zoals ik al zei, ik 

mis die binding met de praktijk. 

 

B. Onzekere toekomst in combinatie met veel uren maken en compititieve omgeving. 

De huidige situatie van hard werken, de ‘moordende concurrentie’ (respondent I10) en de 

onzekerheid van tijdelijke contracten, maakten voor de meeste respondenten dat het tijd was 

om de overstap te maken. Bijna alle respondenten hebben aangegeven er rekening mee te 

houden dat ze niet meer terug de wetenschap in kunnen als ze de stap naar buiten de 

wetenschap gemaakt hebben. Het was respondent I6 wel even gelukt, maar ze gaf aan daar 

verbaasd over te zijn.  

 

I10: Nee ik had wel zoiets van, ik zie mezelf ook niet echt in de wetenschap blijven. Want 

kijk, die concurrentie is zo ontzettend moordend. En je hebt ja, je moet eigenlijk gewoon al 

je tijd inzetten voor de wetenschap. En eigenlijk al je avonden, en je weekenden en dat wil 

ik gewoon echt niet. 

I12: Dat was keihard bikkelen. Dan ben je gewoon best wel toe aan een periode met in 

ieder geval enige vorm van stabiliteit en dat was er gewoon niet. (..) En ik zag die onzekere 

periode gewoon niet zitten. 

 

I11: Ik had ontzettend genoeg van de academische zetting en (…)De arrogantie van de 

wetenschap. En van wetenschappers ook en het eh.. ja elkaar het licht in de ogen niet 

gunnen. Wat overigens wel begrijpelijk is omdat die publicatieplicht en -druk zo groot is.  
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C. Klaar met de wereld binnen de wetenschap 

Eén respondent sprak letterlijk van ‘de wondere wereld van de wetenschap’ en tijdens het 

analyseren van alle interviews bleek dat een vaak terugkerend thema. De verklaring voor de 

beschrijving van de wondere wereld van de wetenschap bestaat uit drie delen.  

 Ten eerst wordt de wetenschappelijke wereld als een aparte en enigszins rare wereld 

beschreven. 

I3: Het is ja, een soort van bubbel waarin je dus wel vanuit je eigen bubbel kijkt naar de 

wereld erbuiten, maar ook wel van alles roept en vindt. Maar tegelijkertijd zit je er niet 

echt in. 

Daar hoort volgens de respondenten een bepaalde cultuur bij. Deze cultuur wordt gekenmerkt 

door een algemeen beeld van dat onderwijs ondergeschikt is aan onderzoek en een verheven 

beeld van de wil om in de wetenschap carrière te maken. De ‘moordende’ concurrentie is al 

eerder genoemd, maar daarnaast wordt er andersom ook minachtend gekeken naar carrières 

buiten de wetenschap. Dit viel de respondenten op doordat zij niet over mogelijkheden buiten 

de wetenschap durften te praten en doordat hun collega’s in staat waren om dwaze klusjes te 

doen, zolang ze dan maar wel binnen de wetenschap konden blijven.  

I7: Ik denk dat het niet zozeer in de begeleiding zit, maar ook heel erg in de cultuur, die 

aan universiteiten heerst. Er wordt daar echt een soort van heel ideaal beeld van de 

wetenschap neergezet. Iedereen is een soort van ervan overtuigd, dat dat de enige goede 

tijdbesteding is, als je gepromoveerd bent, of zo. Er wordt best wel laagdunkend gedaan, 

over ander soortige eh, banen zeg maar, die je doet na, na een promotietraject 

 

Een derde blijk van de ‘wondere wereld van de wetenschap’ wordt beschreven door de vele 

respondenten die zich dom voelden in hun omgeving, terwijl ze zichzelf ook beschrijven als 

intelligent, hardwerkend en ambitieus. Ze relativeren dit beeld later wel weer, maar het laat 

zien dat de verhoudingen volledig verschoven zijn.  

I3: Zeg maar de mensen waarmee je werkt zijn allemaal slim of reteslim. Eh, dan zie je de 

echte wereld niet hé. Zo werkt de wereld niet. Dus daar kun je soms ook nog best het 

gevoel hebben dat je toch best een beetje dom misschien wel bent hé.   
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5.3.2. Competenties 

Er zijn veel overeenkomsten tussen de door de respondenten genoemde competenties. De 

competenties van de respondenten zelf komen erg overeen met elkaar, maar ook met de 

competenties die ze in het algemeen van jonge wetenschappers verwachten. De resultaten zijn 

samengevat in onderstaande tabel. 

 

Sterke competenties die de respondenten 

van zichzelf verwachten 

Competenties die ze verwachten in het 

algemeen van jonge wetenschappers 

Analytisch, zelfstandig, kritisch, 

nieuwsgierig, creatief, omgaan met grote 

hoeveelheden informatie, vertaalslag kunnen 

maken naar de praktijk, goed kunnen 

schrijven 

Slim, analytisch, goed uithoudingsvermogen, 

geduld, doorzettingsvermogen, 

interdisciplinair, nieuwsgierig, sociaal, oog 

voor de praktijk, incasseringsvermogen, 

creatief, goed kunnen schrijven 

Tabel 6: Persoonlijke vs algemene competenties jonge wetenschapper 

 

Als er gevraagd wordt naar mindere competenties, dan verschillen de antwoorden sterk van 

elkaar. Eigenlijk noemen de respondenten allemaal andere zaken die ze graag zouden willen 

verbeteren. Een enkele keer noemen twee van de dertien respondenten min of meer hetzelfde. 

Dat geldt voor: te gedetailleerd, te rationeel, moeite met de afwerking, iets te kritisch, mist 

leidinggevende vaardigheden, matige netwerkskills, te wollig van stof, onzeker. 

 Meer overeenkomsten zijn te vinden in de mening over wat jonge wetenschappers qua 

competenties nodig hebben om ook succesvol te zijn buiten de wetenschap. De meeste 

respondenten wijzen op communicatieve- , sociale- en commerciële vaardigheden. Dat is 

nodig vanwege de verwachting dat er buiten de wetenschap meer samengewerkt moet worden 

en dat ontwikkelkansen sterk afhankelijk zijn van de mate waarin iemand een ander iets gunt.  

5.3.3. Stereotype 

De aanleiding van dit onderzoek lag in de zorgen van jonge wetenschappers die het idee 

hebben dat leidinggevenden van de niet-wetenschappelijke arbeidsmarkt een negatief 

stereotypebeeld hebben van jonge wetenschappers, waardoor jonge wetenschappers eerder als 

onaantrekkelijk voor de functie beschouwd worden. Vooral in vergelijking met net 

afgestudeerde masterstudenten. De respondenten hebben de wetenschap verlaten en mogelijk 

ervaren dat het stereotypebeeld van jonge wetenschappers ook echt leeft in hun omgeving. In 

de tabel hieronder is kort weergegeven hoe de respondenten dachten over een mogelijk 
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stereotype van jonge wetenschappers buiten de wetenschap. Na de tabel wordt het verschil 

met net afgestudeerde masterstudenten besproken.  

 Twee van de dertien respondenten zijn het niet eens met het idee dat er een negatief 

stereotypebeeld van jonge wetenschappers bestaat en hebben dit ook niet zo ervaren. De 

overige elf respondenten herkennen wel een zekere negatieve beeldvorming van jonge 

wetenschappers en hebben dit zelf ook ervaren tijdens het solliciteren of in hun omgang met 

collega’s. Enkele respondenten geven zelfs aan dat zij verwachten dat dit stereotype voor de 

meeste jonge wetenschappers ook opgaat. Daar staat tegenover dat maar één respondent 

aangaf bewust de mogelijke stereotypering te vermijden door tijdens het solliciteren de 

promotie op haar cv. ‘I9: weg te moffelen’. De anderen geven aan dat ze goed wisten hoe ze 

aan konden geven dat ze niet onder het stereotype vallen. In tabel 7 zijn de meningen van de 

respondenten samengevat met betrekking tot het mogelijke stereotypebeeld.  

 

Resp. Ervaring Stereotype  Verwachting van stereotype 

I1 Negatief De academische achtergrond kan tegen 

je werken. “omdat je vanzelf ook wel 

in een bakje van voordelen en 

oordelen terechtkomt.”  

Ouder, geen praktijkervaring en het 

onderwerp waarop je gepromoveerd 

bent is inhoudelijk alweer verouderd.  

I2 Positief Titel geeft status bij de één en bij de 

ander kan de titel niks schelen.  

“O die weet echt waar die het over 

heeft, want hij heeft er iets over 

opgeschreven”. 

I3 Negatief Beeld van aanwezige perceptie. “Ik 

denk ook dat het deels ook niet 

onterecht is hoor.” 

“niet praktisch, communicatief niet zo 

heel vaardig, boekenwijs/ 

kamergeleerden idee.” 

I4 Negatief “Ja, nee, maar ik snap wel wat je 

bedoelt, maar dat beeld, dat is bullshit 

hoor.” 

“idee dat onderzoekers alleen maar 

moeilijk praten. En dingen moeilijker 

maken dan ze eigenlijk zijn” 

I6 Negatief “Ehm, ik denk dat met name in de alfa, 

gamma hoek dat werkgevers 

misschien niet altijd de toegevoegde 

waarde zien van promotie” 

“Ehm, je bent vier jaar, ben je een 

beetje, heb je op het schoolplein een 

beetje kunnen spelen.” 

I7 Negatief Nooit zelf gedacht niet aantrekkelijk te 

zijn, maar kan het wel voor andere 

branches voorstellen. (werkt zelf bij 

onderzoeksinstituut) 

“Nou  ja, misschien wel te 

specialistisch. Dus te veel in een 

onderwerp, waardoor je moeite hebt 

om meer generieke eh, dingen te doen 
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en meer ja, daarin dus misschien te 

eigenwijs of zo” 

I8 Negatief 

en positief 

“Ik zie wel voor me dat 

leidinggevenden misschien twijfels 

zullen hebben.” 

“Misschien dat ze me nu sneller als 

overgekwalificeerd zullen zien. Met 

het idee van ‘kunnen we die wel 

voldoende bieden?’.” 

I9 Negatief Heeft haar promotie verzwegen uit 

angst dat de sollicitatie niet serieus 

genomen zou worden. “nepsollicitatie 

voor de sociale dienst.” 

“Ehm, dus, dus die angst is wel een 

beetje terecht zeg maar. Dat je, dat je 

dingen te goed wil uitzoeken of dat je 

het, je wil, je komt niet per se met- Je 

slikt niet alles voor zoete koek. Ik 

denk eerder dat ze het negatief vinden 

dan dat ze het per se als een eh, als een 

pre zien” 

I10 Negatief “En de vraag is ook weleens gesteld 

hoor, ben je niet te theoretisch? Ja 

maar hoe je daarmee om gaat hangt 

ook een beetje van jezelf af denk ik. “ 

“Dat net gepromoveerden, die kunnen 

natuurlijk wel een project opzetten en 

afmaken, maar die zijn ook wel 

moeilijk te sturen omdat ze zo 

ontzettend onafhankelijk, lang 

onafhankelijk zelf onderzoek hebben 

gedaan” 

I11 Negatief 

en positief 

Titel wordt niet altijd gewaardeerd. 

Voor lager opgeleide collega’s 

vervelend. Maar accreditatiecommissie 

vindt status interessant, dus voor 

opleidingsinstituut wel interessant. 

“dat ik arrogant was ehm omdat ik 

alles beter wist” 

I12 negatief “Dat zijn dan wel pittige gesprekken. 

Je moet dan wel duidelijk kunnen 

maken waarom je die stoffige 

wetenschap los gaat laten eh, om de 

praktijk in te gaan” 

“zo’n soort beeld van eh, stoffig, 

alleen, eh, tunnelvisies” 

I13 Positief Herkent negatief beeld niet. Eerder te 

hoge verwachtingen.  

“mensen weten vaak niet wat zo’n 

promotietraject nou eh inhoud. Toch 

een beetje een blackbox” 

Tabel 7: Verwachting en beeld van stereotype 
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De vergelijking met net afgestudeerde masterstudenten kwam in elk gesprek met de 

respondenten voor. De respondenten lijken het allemaal eens te zijn over het volgende idee: in 

principe ben je in vergelijking met net afgestudeerde masterstudenten ouder, wellicht duurder, 

maar wel even onervaren in werkuitvoering. De promotie is een bewijs van 

uithoudingsvermogen, het vermogen om succesvol zelfstandig te kunnen werken, veel kennis 

van een bepaald vakgebied te hebben en hoogstwaarschijnlijk in het bezit te zijn van een 

internationaal netwerk. Leidinggevenden zouden daarom ook meer mogen verwachten van de 

kwaliteit van het werk van jonge wetenschappers. 

 

I6: Als jij vier jaar lang een beetje wat onderzocht hebt eh, wat niet direct toegevoegde 

waarde heeft voor jouw werkgever, dan ben je gewoon duurder en langzamer ten opzichte 

van de master student. (…) Dat je dan een bepaald gebied echt van haver tot gort kent. Dat 

je daar ook verdiepende studie hebt gedaan en dat je weet hoe ze het in andere landen 

doen. Dan heb je toegevoegde waarde, denk ik, voor je werkgever of dat je een 

internationaal netwerk hebt opgebouwd. 

 

I5: Je hebt die complexiteit dan in een eerdere fase gezien, vergeleken met wanneer je het 

toch te simpel aanpakt en daarna pas erachter komt. Daarvoor denk ik ook, dat ze, ja, 

toegevoegde waarde hebben 

 

I10: Maar om nou te zeggen dat we, ik denk niet dat AIO’s per se veel beter onderzoek 

kunnen doen of beter kunnen schrijven, dat denk ik niet. Dat is mijn ervaring tenminste 

niet. Maar het is wel zo dat je misschien wat sneller geneigd bent om dingen vanuit een 

wat breder perspectief te zijn of vanuit een ander perspectief. 

5.3.4. Begeleiding 

Uit het theoretisch kader blijkt dat onderzoeken aangetoond hebben dat de begeleiding van 

promovendi heel belangrijk is voor het succes van de promovendi (Park, 2005; Van der 

Weijden et al., 2015; Van Balen, 2010). De respondenten zijn gevraagd naar de begeleiding 

die zij gekregen hebben tijdens hun promotietraject. Slechts vier van de dertien respondenten 

geven aan begeleid te zijn. Iedereen heeft een promotor gehad, maar over het algemeen geven 

de respondenten ‘nee’ als antwoord op de vraag of ze begeleid waren tijdens het promoveren. 

Wat met begeleiding bedoeld wordt, werd in het begin van de interviews open gelaten. 

Uiteindelijk werd door de interviewer specifieker gevraagd naar loopbaanbegeleiding tijdens 

het promoveren. De hulp van hun promotor wordt door de respondenten als puur inhoudelijk 
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beschreven en wordt niet geassocieerd met ‘begeleiding’. Loopbaanbegeleiding heeft bijna 

geen enkele respondent gehad, maar qua algemene (formeel inhoudelijke en/of informele) 

begeleiding kon elke respondenten wel iets noemen. Voorbeelden van begeleiding waren: de 

steun en informatie die ze kregen in AIO-groepjes, coaches die te benaderen waren, trainingen 

die verzorgd werden door de universiteit, rolmodellen met een voorbeeldfunctie en steun en 

adviezen van collega’s.  

 

Rolmodellen 

Rolmodellen werden door de respondenten niet uit zichzelf genoemd, maar als er gevraagd 

werd of zij een rolmodel voor de geest konden halen, dan kon bijna iedereen wel iemand 

bedenken die mogelijk invloed hadden gehad op hun beeldvorming en daarmee hun keuzes. 

Overigens werd er ook een paar keer gewezen op het bestaan van negatieve rolmodellen. 

Negatieve rolmodellen worden beschreven als mensen die hen een beeld gaven van wat zij 

niet willen. De beschrijving van negatieve en positieve modellen waren vrij summier. Bijna 

iedereen hield de beschrijving bij een naam en wanneer de één met de ander in aanraking was 

gekomen. De mogelijke invloed van de rolmodellen werd bijna nooit genoemd en leek ook 

geen grote rol te spelen. Een aantal respondenten gaven hardop aan dat zij weinig invloed 

verwachten van rolmodellen, omdat zij zichzelf als erg zelfstandig en eigengereid zien.  

 

I1: Hij heeft daar een belangrijke factor ingespeeld op door dat sturen. Hij was in 

bepaalde opzichten een rolmodel. En tegelijk, heb ik wel ook, ehm… Maar ik was altijd wel 

inhoudelijk ook geïnteresseerd. En die ambitie om te promoveren, die had ik wel dus. 

 

I7: (…) heleboel negatieve rolmodellen. Dat ik mensen zag die, waarvan ik dacht, waarom 

jij zit hier nog? Want je bent alleen maar aan het klagen en aan het zeuren. En ja, als je 

het zo erg vindt, waarom ga je dan niet iets anders doen. (…) Dus dat heeft mij ook wel 

gestimuleerd. Dat ik op een gegeven moment ook wel overtuigd raakte van het feit, dat het 

misschien wel goed was, los van of het dan naar een universiteit of iets anders, dat ik 

gewoon eens in een andere werkomgeving ging werken.  

I8: Nee, ik denk het eigenlijk niet. Sommige mensen hebben dat inderdaad wel. Dat ze heel 

erg door iemand geïnspireerd raken, maar dat heb ik eigenlijk nooit gehad  

 

 



69 

Masterthesis Katinka Zollner 

Nut van begeleiding 

De gepromoveerden noemen vooral de voordelen in de toekomst van goede begeleiding 

tijdens het promotietraject. Bijvoorbeeld door te wijzen op slimme stappen voor een bepaalde 

carrière, door het netwerk te delen en door al vroeg te attenderen op toekomstkansen.  

 

I1: Nou wat ik zelf in ieder geval heel belangrijk vind in begeleiding van studenten en 

uiteraard ook bij promovendi, is dat ze een beetje een blik hebben op toekomst en ook 

prioriteiten stellen. Je weet ook dat er eigenlijk gewoon geen ruimte is voor die 

promovendus op de universiteit, dan is het van belang dat die persoon aan de einde van de 

rit ook nog enigszins focus op de arbeidsmarkt heeft.   

 

Aan de andere kant wordt ook juist dat laatste, het attenderen op de toekomstkansen, 

opvallend vaak genoemd als voorbeeld van irritante en nutteloze begeleiding. De één noemt 

het ‘bang maken’ (respondent I10) de ander beschrijft het als ‘onnodig’ (respondent I7).  

  

I10: Ja, ik had daar niet echt loopbaanbegeleiding, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat 

bestond meer uit dat mijn promotor af en toe riep ‘ja, je weet toch wel dat het moeilijk is 

om op de universiteit te blijven hè, dus kijk ook even om je heen’. Dat was ongeveer de 

begeleiding die er was. 

 

Daarnaast speelden nog drie andere redenen een rol in het ontevreden gevoel van de 

begeleiding die zij wel of niet gekregen hadden. Op de eerste plaats gaven de respondenten 

aan geen begeleiding nodig gehad te hebben. Ze beschrijven zichzelf als zelfredzaam. Er 

heerst een cultuur waarin je niet om hulp vraagt. Daarnaast gaven de respondenten ook aan 

niet veel te verwachten van hun universitaire begeleiders, omdat ze veronderstelden dat ook 

zij geen goed beeld hadden van de praktijk. Een derde belangrijke reden is het ‘taboe’ om 

over een andere carrière te praten dan de wetenschappelijke. Je uit dus geen twijfels aan 

degene die jou begeleidt en de keuze heeft om je meer of minder hulp te geven.  

 

Voorbeeld reden 1: zelfredzaamheid 

I9: Een AIO-mentor. Er was één iemand die, die speciaal daarvoor aangesteld was. Maar 

eigenlijk ging je daar alleen maar heen als je psychologisch helemaal vast zat, zeg maar. 

Dus AIO's die burn-outs kregen en eh, of andere shit. En verder liep zij wel op de gang en 

dan vroeg ze, hoe gaat het? En dan zei je, ja het gaat goed 
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I13: (Voldoende begeleiding gehad?) Ehm, ja voor mij wel in ieder geval. Maar ik ben 

redelijk zelfstandig. (…) Ik ben vrij ehm zelfstandig in het maken van mijn keuzes, denk ik. 

 

Voorbeeld reden 2: ondeskundigheid 

I3: En ik denk dat heel veel mensen daar niet zo’n idee bij hebben en gevoel bij hebben. 

Dat vind ik ook niet raar, want het grootste deel van de promotoren zijn mensen die nooit 

buiten de wetenschap hebben gewerkt. 

 

Voorbeeld reden 3: taboe 

I5: En daar [op de werkplek] had ik ook niet die drempel die ik toen bij mijn begeleiders 

had. Want daar kan je niet helemaal eh, open kaart spelen, over je eigen twijfels, zorgen of 

onzekerheden. Ja, dat doe je niet. Want ja, je weet ook, je bent wel afhankelijk van dat 

oordeel uiteindelijk van die begeleiders. (…) Het lag toch voor de hand, de verborgen 

aanname was altijd dat iedereen wil in de wetenschap blijven. Anders ga je niet 

promoveren. Dus dat was eigenlijk geen gespreksonderwerp. 

 

I7: Er wordt best wel laagdunkend gedaan, over ander soortige banen, zeg maar, die je 

doet na, na een promotietraject. En het is het ultieme doel. En zolang de oude garde dat de 

hele tijd maar blijft roepen, terwijl ze aan de andere kant alleen maar aan het klagen zijn 

over universiteiten en over management en over publicatiedruk en noem het maar op. 

Maar weet je, ik werd gewoon, ik kreeg gewoon opmerkingen, toen ik deze baan had 

gekregen, waar ik heel blij mee was. (…) maar allemaal opmerkingen die erop wijzen, dat 

het dan wel sub, een soort van stapje lager is. En een tussenoplossing of zo, omdat je 

misschien niet goed genoeg bent voor het echte. 

5.3.5. Advies aan andere jonge wetenschappers  

De voorgaande resultaten uit de interviews met gepromoveerden die buiten de wetenschap 

werken, kunnen als volgt samengevat worden: de respondenten hebben allemaal in de 

schoenen gestaan van de jonge wetenschappers die twijfelen over de stap uit de wetenschap. 

Vrijwel elke respondent heeft een vergelijkbaar beeld van het beruchte stereotype van jonge 

wetenschappers en een groot aantal was het er ook wel mee eens. Echter, ze geven ook aan 

dat de promotie veel voordelen geeft. Inhoudelijk heb je er waarschijnlijk niet veel meer aan 

buiten de wetenschap, maar het is een bewijs van competenties (respondent I7). Niet alleen 

zijn de respondenten het eens over welke competenties dat dan zijn in grote lijn, maar ook 
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over welke competenties zij zelf beschikken. Begeleiding blijkt inderdaad een belangrijke rol 

te spelen in voorbereiding van jonge wetenschappers op hun toekomstkansen. Maar daarnaast 

geven de respondenten nog meer advies om succesvol een goede baan te vinden buiten de 

wetenschap. De tips zijn onder gedeeld in de volgende zes thema’s.  

 

1. Promotie is bewijs van competenties 

Buiten de wetenschap heb je inhoudelijk weinig aan je promotie, maar de promotie wordt wel 

gezien als bewijs van bepaalde competenties. De meest genoemde voorbeelden hiervan zijn: 

hoge intelligentie, sterk analytisch vermogen, goed uithoudingsvermogen, 

doorzettingsvermogen en zelfstandigheid. Weet dit en speel hier op in.  

 

I1: Ik ben voldoende slim om de doctorstitel te krijgen. Plusje erbij. Tweede plusje, als je 

een beetje verkoopt, kun je ook zeggen, nou het was best wel pittig en even doorbijten, dus 

ik ben niet alleen slim, ik ben ook een doorzetter.  Nou nog een plusje erbij. 

 

2. Status van titel  

De doctortitel geeft een bepaalde status die in sommige omgevingen gewaardeerd worden, 

maar in andere omgevingen niet. Houd daar rekening mee tijdens het solliciteren. 

 

I1: Dus ja, dan komt het er eigenlijk op aan hoe dan je proefschrift gewoon gewogen 

wordt. En dat is uiteindelijk sterk afhankelijk van individuen die gaan over het project 

waar je uiteindelijk heen gaat. Kijk advocatenkantoren staan er daar dan wel over het 

algemeen weer wat positiever tegenover. Die vinden dat wel interessant hè. Dat kan 

handig zijn bij de klant. Daar zie je wel een beetje dat statusidee, dat soort zaken. Maar 

laten we zeggen, kijk bij een MKB bedrijf, als je daar jurist zou willen worden, daar 

interesseert het ze werkelijk geen donder of je gepromoveerd bent. 

 

3. Vertaal ervaringen naar kwaliteiten 

Denk na over de vertaling van je ervaringen en competenties naar interessante voordelen voor 

de leidinggevende van de externe arbeidsmarkt. Praat niet alleen over de inhoud van je 

promotie-onderzoek, want dat is hoogstwaarschijnlijk onbegrijpelijk voor de ander en ook 

niet meer van toepassing. Benoem niet letterlijk wat je gedaan hebt, maar beschrijf de 

kwaliteiten die je opgedaan hebt door wat je gedaan hebt. Respondent I3 gaf hier een 

voorbeeld van: 
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I3: Dus je kunt zeggen, ‘goh, ik heb veel interviews gehouden’, dan denken ze, ‘ja maar 

joh, je hoeft hier geen interviews te houden. Dus wat heb je daar aan?’. Dus dat moet je 

niet zeggen. Maar je kunt wel zeggen van ‘nou, ik heb gewoon heel veel ervaring met het 

voeren van gesprekken hè, waardoor ik dus snel met mensen tot de kern kan komen’. Weet 

je, dat soort dingen. Als je het zo zegt, dan matcht dat veel meer met de buiten wereld. 

 

4. Brede ontwikkeling 

Zorg ervoor dat je breed ontwikkeld bent of op een andere manier laat zien dat je open staat 

voor nieuwe omgevingen en uitdagingen. Bijvoorbeeld door tijdens het promotietraject stage 

te lopen, bestuursfuncties in te vullen, extra vakken te volgen, te gaan reizen of bijvoorbeeld 

door bewust groepjes te vormen en mensen aan te sturen, waardoor je ervaring in 

leidinggeven op kunt doen.  

 

I11: Het is goed als je bijvoorbeeld vrijwilligerswerk hebt gedaan, Wat van de wereld hebt 

gezien. Niet alleen bezig bent geweest met je onderzoek. 

I9: Dus je zou iemand best zo'n project kunnen geven met een aantal studentassistenten en 

daar dan een soort coach op zetten die dan…  En dat je dan vooral, dat die 

studentassistenten dat werk doen van dat derde geldstroom onderzoek. Maar dat dan de 

rol van jou als AIO of postdoc het leidinggeven en het managen van dat project is. 

 

I12: En ik had natuurlijk ook gewoon bestuurservaring weet je wel, dus dan, dan grijp je 

dat soort dingen aan om te laten zien, ik ben niet alleen iemand die in een stoffig 

achterafkamertje zit. (…) handig voor om te zeggen ja, eh, ik heb het niet alleen 

geschreven maar ik heb ook het hele projectmanagement gedaan en de onderhandelingen 

erover van, er zit ook een praktische kant aan, hè. 

 

5. Integreer de praktijk 

Integreer de praktijk in je promotie-onderzoek. Hierdoor krijg je de kans om concreet bij te 

dragen aan de samenleving, kun je ideeën toetsen in beide werelden (de wetenschappelijke en 

niet-wetenschappelijke), krijg je een beter beeld van de praktijk en bouw je direct een breder 

netwerk op.  

 

I1: Dus wat dat betreft is het hoofddoel hier het toetsen van de academische ideeën in de 

praktijk en de bijvangst is je blik op de praktijk als toekomstige arbeidsmarkt. 
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I6: Volgens mij moeten die proberen om gedurende hun onderzoek in aanraking te komen 

met het bedrijfsleven of met de industrie eh, om voeling te houden van, waar is nou 

behoefte aan en dat kan je ook weer in je onderzoek dan gebruiken  eh, en ook om, om je 

netwerk eh, te maken, want nou ja, vacatures staan zelden in de krant en komt meer uit je 

netwerk  

6. Netwerken 

 ‘Netwerken’ werd het meest vaak genoemd door de respondenten. Het is niet door de 

interviewer zelf ter sprake gebracht en het werd op allerlei verschillende momenten in de 

gesprekken besproken. Wat opvalt is dat de respondenten over het algemeen geen positief 

beeld hebben van mensen die graag netwerken. Dat beeld wordt vaak direct geassocieerd met 

de venijnige, competitieve wetenschappelijke omgeving waar ze zelf niet achter staan. Ze 

antwoorden dan ook vrijwel allemaal dat ze niet investeren in netwerken en het niet graag 

doen.  

 

I3: En ik had zo iets van, je gaat alleen praten omdat je iets van een ander wil. Dat vind ik 

dan… Pffff. Dat voelt voor mij als een soort van gelul. Gelikt, verkoop, gladjes. 

 

I8: En ook dat netwerken tijdens conferenties. Nou dat vond ik ook niets. Ik zat het liefste 

de tijd uit op de wc. 

 

I11: Uhm  ja niet heel bewust om het netwerken, want daar, ik wil niet zeggen ‘daar heb ik 

een hekel aan’, want dat is niet zo, maar ik ben daar gewoon niet zo goed in. Ik houd daar 

ook niet zo van. Maar ik zit wel in allerlei netwerken. 

 

Daar staat tegenover dat elf van de dertien respondenten hun baan via hun netwerk verkregen 

hebben. De tegenstrijdige resultaten wijzen op een ambivalentie bij de respondenten met 

betrekking tot netwerken. Enkele respondenten gaven zelfs hardop aan zich op dat moment 

pas te realiseren dat ze zoveel aan hun netwerk hebben gehad. Veel respondenten hameren 

uiteindelijk op het belang om te investeren in je netwerk als jonge wetenschapper.  

 

I10: Ja, je moet gewoon heel veel netwerken. Netwerken is eigenlijk alles.   
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I6: Dan heb je toegevoegde waarde denk ik, voor je werkgever, of dat je een internationaal 

netwerk hebt opgebouwd. 

 

I12: In de commerciële wereld werkt dat wel heel erg zo, op basis van je netwerk en, 

tuurlijk, je moet eh, je moet gewoon goed zijn anders word je niet aangenomen maar het 

helpt wel om dan een lijntje te hebben. 

5.4. Resultaten koppels 

Met behulp van dit deel resultaten wordt gekeken of de ervaringen en verwachtingen van de 

leidinggevenden van jonge wetenschappers typisch of mogelijk beïnvloed zijn. Bijvoorbeeld 

door de ervaring die zij hebben met de gepromoveerde respondent met wie zij eerder mee 

gewerkt hebben of nog steeds mee werken. Door de antwoorden van de leidinggevenden te 

vergelijken met de antwoorden van de gepromoveerde respondent waar hij of zij een koppel 

mee vormt, wordt gehoopt nieuwe inzichten te vinden. In eerste instantie wordt gekeken naar 

het ervaren stereotypebeeld van jonge wetenschappers. Daarna worden verwachte 

competenties vergeleken, gevolgd door de verwachte meerwaarde van de promotie voor het 

werk zelf. 

 

Tabel 8: Overzicht deelnemende koppels 

5.4.1. Stereotype 

Onder de gepromoveerde respondenten die buiten de wetenschap werken (13 in totaal) waren 

vier respondenten die aangaven dat zij niet per se een negatief stereotypebeeld van jonge 

wetenschappers ervaren. Drie van die vier respondenten, I8, I11 en I13, waren respondenten 

met een leidinggevende die ook aangaven een positief algemeen beeld van gepromoveerden te 

hebben. Dat waren leidinggevende I14, I16 en I17. Zij hebben alledrie wel ook aangegeven 

het negatieve stereotypebeeld te kennen, maar gaven daar duidelijke nuances in aan. Die 

nuances gingen met name over het mogelijk missen van basisvaardigheden, maatschappelijke 

betrokkenheid en een meer praktische insteek. De respondenten waarmee de leidinggevenden 

koppels vormen, geven geen beschrijvingen van zichzelf die wijzen op het zijn van de 

aanleiding om tot die nuances op het stereotypebeeld te komen.  

Leidinggevende Gepromoveerd Werkgever Gebied Match gepromoveerde 

werknemer

I14 nee Onderzoeksinstituut Bedrijfsleven I8

I15 ja Financiële instelling Bedrijfsleven I4

I16 ja Onderwijs HBO Onderwijs I13

I17 nee Commerciëel onderwijsinstituut Bedrijfsleven I11

I18 ja Onderzoeksinstituut Bedrijfsleven I7

I19 nee Onderwijs Universitair Onderwijs I5
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5.4.2. Verwachte competenties 

Aan de leidinggevenden is gevraagd wat zij als sterke competenties verwachten van jonge 

wetenschappers. In vergelijking met elkaar kwam dat doorgaans goed overeen en ook met wat 

de gepromoveerde respondenten qua competenties van zichzelf noemen. Er zijn overigens 

ook overeenkomsten in de competenties die de leidinggevenden noemen en hoe de 

gepromoveerden zichzelf beschrijven, maar vanwege de algemeen geldende antwoorden voor 

alle respondenten, lijkt hier geen speciaal of afwijkend patroon in te vinden te zijn.  

 

J.w. Sterke competenties Lg Verwachte sterke competenties 

I8 Ik ben analytisch sterk, ik kan goed 

patronen zien en veel informatie 

terugbrengen tot een abstract iets. 

I14 doorzettingsvermogen, meer theoreticus dan 

pragmaticus, slim, didactisch, nieuwsgierig 

I4 Nieuwsgierig, doorzettingsvermogen, 

goed kunnen schrijven, presenteren, 

moeilijke dingen makkelijk omschrijven 

I15 Gemotiveerd, doorzettingsvermogen, goed 

kunnen plannen 

 

I13 Georganiseerd, gedisciplineerd, 

zelfstandig 

I16 Gedisciplineerd, analytisch, 

onderzoeksvaardig 

I11 Geduldig. giraffe: helicopter blik en 

voeten op de grond. Creatief. Kent 

zichzelf goed. 

I17 Gedisciplineerd, analytisch, 

doorzettingsvermogen, slim 

I7 Analytisch, reflexief, verwoorden van 

de boodschap, politiek sensitief 

I18 Goed kunnen schrijven, analytisch, 

gestructureerd, brede blik 

I5 Analytisch, kritisch, juiste info boven 

tafel krijgen, qua taal aansluiten, 

nieuwsgierig, lef 

I19 Analytisch, strategisch, vooruit kunnen 

denken, concreet,  

 

Tabel 9: Vergelijking competenties gepromoveerden (j.w.) en hun  leidinggevenden (lg) 

5.4.3. Verwachte toegevoegde waarde van de promotie 

Bij het bestuderen van de antwoorden van de koppels over hun verwachting van de 

toegevoegde waarde van de promotie buiten de wetenschap, zijn voornamelijk 

overeenkomsten gevonden. De leidinggevenden noemen met name de statuur van de 

doctorstitel, meer theoretische diepgang en een meer zelfstandige aanpak in het uitvoeren van 

opdrachten. Er vallen geen speciale uitspraken op die overeenkomen bij deelnemers van de 

koppels, maar er lijkt eerder sprake te zijn van een algemeen beeld wat door leidinggevenden 

geschetst wordt en enkele gepromoveerden die dit op dezelfde manier inschatten.  

 



76 

Masterthesis Katinka Zollner 

J.w. Toegevoegde waarde van promotie in 

ogen van leidinggevende? 

Lg Toegevoegde waarde van promotie in 

ogen van leidinggevende? 

I8  I14 Meer theoretische verdieping, status van de 

titel bij de klant 

I4 Noemt de klik met de leidinggevende 

vanwege het delen van dezelfde ervaring 

I15 Hogere verwachting van analyse-

/denkkracht en zelfstandige aanpak 

I13 Analytische competentie, veel kennis en 

status van titel 

I16 Proeve van bekwaamheid, analytisch- en 

abstractievermogen 

I11  I17 Inhoudelijk kennis en status van titel bij 

accreditatiecommissie 

I7 Onderzoeksvaardigheden, analytisch 

vermogen, inhoudelijke expertise 

I18 Bewijs van onderzoeksvaardigheden, status 

van titel bij klant 

I5 Kritische vragen kunnen stellen, status 

van de titel, omgaan met complexe 

vraagstukken 

I19 Bewijs van onderzoeksvaardigheden en 

schrijfkwaliteit 

Tabel 10: Vergelijking verwachting waarde promotie  

gepromoveerden (j.w.) en hun leidinggevenden (lg) 

 

5.5. Conclusie resultaten interviews 

De aantrekkelijkheid van jonge wetenschappers van de technische en medische 

wetenschapsgebieden wordt inderdaad anders ervaren door leidinggevenden van de niet-

wetenschappelijke arbeidsmarkt, vergeleken met de aantrekkelijkheid van jonge 

wetenschappers van andere wetenschapsgebieden.  

 

Uit de resultaten van de leidinggevenden van de niet-wetenschappelijke arbeidsmarkt blijken 

de volgende belangrijkste bevindingen:  

 Ten eerste lijkt het niet uit te maken of de leidinggevende zelf gepromoveerd is of niet 

op hoe hij of zij dacht over de beredenatie van jonge wetenschappers om te gaan promoveren, 

op zijn of haar beeld van het promotietraject en op de verwachte competenties van jonge 

wetenschappers. 

 Ten tweede herkennen de leidinggevende een stereotype van jonge wetenschappers 

gebaseerd op een gemis aan sociale vaardigheden. De verwachte sterke en zwakke 

competenties van jonge wetenschappers vullen dit stereotypebeeld aan. De leidinggevenden 

gaven in eerste instantie aan het algemene stereotype veelal niet in de praktijk te herkennen, 
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maar dit werd later toch aangevuld met ervaren verschillen in ambitie, werkaanpak en 

houding tussen wel- en niet-gepromoveerde medewerkers.  

 Vervolgens kan geconcludeerd worden dat leidinggevenden zich laten leiden in het 

aannemen van jonge wetenschappers en de werkverdeling door het beeld wat zij hebben van 

jonge wetenschappers op basis van een algemeen geldend beeld van jonge wetenschappers, 

verwachte competenties en ervaren verschillen met niet-gepromoveerde medewerkers. Zij 

zetten juist jonge wetenschappers in op bepaalde werktaken op basis van verwachte sterke 

competenties en de statuur van hun titel bij klanten. Daar staat tegenover dat zij ook juist niet 

jonge wetenschappers inzetten op basis van op feiten gebaseerde verschillen, zoals hun over 

het algemeen hogere leeftijd en hoger salaris, en op basis van op aannames, zoals het 

verwachte lagere werktempo en besluitloosheid.  

 Als advies geven de leidinggevenden aan dat jonge wetenschappers zouden moeten 

investeren in een bredere ontwikkeling, goede begeleiding, netwerken en in het betrekken van 

de praktijk tijdens hun promotie.  

 

De resultaten van de interviews met de gepromoveerden laten zien dat er veel 

overeenkomsten zijn tussen de respondenten. De volgende tabel laat de overeenkomsten zien.  

 

Overeenkomsten Inhoud 

Reden voor promotie Logisch vervolg op studie, nodig voor academische carrière, investering in 

de toekomst, promoveren lijkt leuk 

Reden voor vertrek uit 

wetenschap 

Bijna alle respondenten hadden behoefte aan praktisch nut van het werk, 

waren op zoek naar een meer zekere toekomst en stabiele werkomgeving en 

waren klaar met de in hun ogen toch wel aparte wereld van de wetenschap 

Beeld van 

toekomstkansen 

Geen van de respondenten had het idee dat hun kansen op de arbeidsmarkt 

kleiner zouden worden als ze gepromoveerd waren en dachten juist het 

tegenovergestelde of dachten er überhaupt niet over na. 

Beeld van algemene 

competenties van 

jonge wetenschappers 

en hun eigen 

competenties 

Al het genoemde kwam goed overeen met elkaar. Voorbeelden van sterke 

competenties waren: analytisch, zelfstandig, kritisch, nieuwsgierig, 

doorzettingsvermogen, goede schrijfvaardigheden en oog voor de 

praktijk.In de voorbeelden van zwakke competenties waren weinig 

overeenkomsten te vinden. 

Ervaring met het 

stereotypebeeld van 

wetenschappers 

11 van de 13 respondenten gaven aan het stereotype te herkennen en er 

over het algemeen ook wel mee eens te zijn, al zou het niet voor hun zelf op 

gaan. 
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Beeld van 

toegevoegde waarde 

van promotie 

De promotie is een bewijs van competenties, er mag hogere kwaliteit van je 

werk verwacht worden, je zult zelfstandiger kunnen werken en je neemt 

meer kennis en een internationaal netwerk mee. 

Ervaring met 

begeleiding tijdens 

promotietraject 

Bijna elke respondent gaf aan geen begeleiding gehad te hebben, maar dit 

ook niet erg gevonden te hebben. Ze zien zichzelf als zelfredzaam, ze 

verwachten niet iets van hun begeleiders te kunnen leren over alternatieve 

carrièrekansen omdat zij zelf daar geen ervaring mee hebben en vanwege 

het taboe met betrekking tot het denken over een andere carrière dan een 

academische. 

Tabel 11. Overzicht overeenkomsten resultaten gepromoveerden 

  

De geïnterviewde gepromoveerden geven de volgende adviezen aan promovendi als 

voorbereiding op betere arbeidskansen: er wordt aangedrongen op het besef dat je promotie 

een bewijs van competenties is die andere niet-gepromoveerde mederwerkers niet zo zwart op 

wit kunnen aantonen. Daarin ligt een onderscheidend vermogen. Houdt rekening met de 

waarde van je titel in bepaalde vakgebieden. Soms kun je dit beter voor je houden en op 

andere plekken zal dit juist gewaardeerd worden. Weet je academische ervaringen te vertalen 

naar nuttige vaardigheden voor buiten de academie. Ontwikkel jezelf breder door meer te 

gaan doen dan in je eentje één onderzoek uit te voeren. Integreer al in een vroeg stadium van 

het traject de praktijk in het onderzoek en investeer in een netwerk.  

 

Wanneer de resultaten van de koppels met elkaar vergeleken worden, volgen daar geen 

opvallende resultaten uit. De verwachtingen van jonge wetenschappers met betrekking tot 

competenties en de toegevoegde waarde van het promotietraject voor leidinggevenden, komen 

goed overeen.  
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6. Analyse 
 

 

De resultaten uit het literatuuronderzoek, de online observaties en de interviews worden in dit 

hoofdstuk samengebracht en geanalyseerd in de opbouw van de vijf deelvragen van dit 

onderzoek. Eerst wordt stilgestaan bij het huidige toekomstperspectief van jonge 

wetenschappers. Daarna wordt aandacht besteed aan de verwachte en ervaren 

aantrekkelijkheid van jonge wetenschappers buiten de wetenschap in de ogen van 

leidinggevenden. Vervolgens worden de competenties van academici beschreven. Het 

hoofdstuk sluit af met mogelijkheden om jonge wetenschappers beter te begeleiden in het 

vergroten van hun arbeidskansen en met wat zij zelf kunnen doen. 

6.1. Toekomstperspectief van jonge wetenschappers binnen en buiten de wetenschap 

De kans om als jonge wetenschapper binnen de wetenschap een carrière te vervolgen is op het 

moment 30% (De Goede et al., 2013). De komende jaren is een hogere toestroom aan 

promovendi onwaarschijnlijk omwille van het opgelegde maximale percentage van 20% van 

de financiering van universiteiten, dat mag bestaan uit promovendipremies (KNAW, 2016). 

Een afname van de toestroom van promovendi lijkt ook niet aannemelijk, gezien de resultaten 

van de interviews. Een afname zou gevolg kunnen zijn van dat studenten kennis hebben van 

de kleine arbeidskansen en de harde wereld binnen de wetenschap. Maar zoals de resultaten 

van de interviews laten zien, daar houden de meeste jonge talentvolle academici zich niet mee 

bezig als zij een promotieplaats aangeboden krijgen. Zij hadden niet het gevoel onder ‘het 

gemiddelde’ te vallen, waardoor hetgeen wat gezegd werd niet voor hen zou opgaan.  

 De arbeidskansen buiten de wetenschap voor jonge wetenschappers lijken niet klein 

vanwege het percentage van 80% van jonge wetenschappers die een baan vinden buiten de 

wetenschap op wetenschappelijk niveau (CBS, 2011). Maar uit de theorie en uit de 

onderzoeksresultaten blijkt dat er een stereotypebeeld van jonge wetenschappers heerst. Het 

stereotypebeeld zorgt ervoor dat jonge wetenschappers minder snel als geschikt gezien 

worden en zich extra moeten bewijzen om niet binnen het plaatje van het stereotype te vallen 

(De Vries & Schohuis, 1 augustus 2012; Stassen, Levecque & Anseel, 2016). 
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6.2. Aantrekkelijkheid van jonge wetenschappers in de ogen van leidinggevenden van de 

niet-wetenschappelijke arbeidsmarkt 

Uit het literatuuronderzoek blijkt onzekerheid over de waardering van de promotietitel buiten 

de wetenschap (Stassen, Levecque & Anseel, 2016). Jonge wetenschappers verwachten dat de 

promotie hun minder aantrekkelijk maakt in de ogen van leidinggevenden van de niet-

wetenschappelijke arbeidsmarkt, dan wanneer zij niet gepromoveerd waren. Dit zou komen 

door institutionalisering van vooroordelen over wetenschappers die hen minder geschikt 

maakt voor werk in de niet-wetenschappelijke arbeidsmarkt. Het stereotype van 

wetenschappers wordt waarschijnlijk gevormd door de gedachte dat wetenschappelijk succes 

onvermijdelijk gepaard gaat met wereldvreemdheid en onmaatschappelijkheid (Zwart, 2006).  

 Uit de onderzoeksresultaten van dit onderzoek blijkt een vergelijkbare verwachting 

onder de jonge wetenschappers, ondanks dat ze dit zelf niet per se zo ervaren hebben. Een 

aantal respondenten geven aan dat het stereotypebeeld over het algemeen wel klopt, maar niet 

voor iedereen geldt. De leidinggevenden herkennen ook het stereotype van jonge 

wetenschappers, maar geven hier wel nuances in aan voor hun eigen beeld van jonge 

wetenschappers. Het stereotypebeeld omvat voornamelijk de aanname dat wetenschappers 

slim, maar minder sociaal zijn. De leidinggevenden geven aan dat dit niet zo zwart wit is, 

maar dat hun algemene beeld van jonge wetenschappers wel draait om dat zij ondanks slim, 

wel vaak minder praktisch ingesteld zijn en minder breed ontwikkeld. Het stereotypebeeld 

lijkt opgebouwd te zijn uit verwachte zwakke en sterke competenties, praktijkervaring met 

jonge wetenschappers als werknemers en uit een algemeen geldende beeld van 

wetenschappers. Het volgende figuur geeft het stereotypebeeld weer.  
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Figuur 7: Opbouw stereotypebeeld van jonge wetenschappers  

in de ogen van leidinggevenden van de externe arbeidsmarkt 

 

6.3. Competenties die een jonge wetenschapper (on)geschikt maken buiten de wetenschap 

Uit de theorie blijkt dat jonge wetenschappers denken niet te beschikken over de juiste 

vaardigheden, netwerk en werkervaring, voor een baan buiten de wetenschap (Hoffius & 

Surachno, 2006). Leidinggevenden uit het eigen onderzoek geven aan dat zij tenminste de 

volgende sterke competenties verwachten van jonge wetenschappers waar zij ook de 

werkverdeling op afstemmen: analytisch sterk, doorzettingsvermogen, zelfstandig en goede 

schrijfvaardigheden. Daartegenover staat dat zij de volgende zwakke competenties 

verwachten: besluitloosheid, eeuwig kritisch zijn, onpraktisch, minder sociaal vaardig, moeite 

hebben met overzien samenhang, gewend aan laag werktempo, moeite met vertaalslag naar 

lager denkniveau, minder commercieel- en communicatief vaardig.  

 De geïnterviewde gepromoveerden die buiten de wetenschap werken, geven 

vergelijkbare antwoorden op vragen over verwachte algemene competenties van jonge 

wetenschappers als de leidinggevenden. Zij wijzen specifiek op communicatieve- , sociale- en 

commerciële vaardigheden als benodigde competenties om succesvol en aantrekkelijk buiten 

de wetenschap te zijn. Er wordt namelijk verwacht dat er buiten de wetenschap veel 

samengewerkt wordt en dat ontwikkelkansen sterk afhankelijk zijn van de mate waarin 

iemand een ander iets gunt. 
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6.4. Begeleiding als middel om arbeidskansen van jonge wetenschappers te vergroten 

De Europese Commissie (2011) heeft zeven principes van IDT opgesteld als ‘guiding tool’ 

voor beleid op universiteiten in Europa, gericht op hedendaagse toekomstmogelijkheden van 

jonge wetenschappers. Vooral de volgende vier principes bereiden jonge wetenschappers 

beter voor op hun toekomstmogelijkheden en kunnen vanuit de universiteit gestimuleerd 

worden: interdisciplinair samenwerken, een internationaal netwerk opbouwen, de praktijk 

integreren in het onderzoek en investeren in ontwikkeling van transferable skills. Uit de 

theorie blijkt dat op dit moment bijna geen promovendi het nut inzien van de trainingen, 

totdat ze de trainingen gevolgd hebben of doordat het einde van het promotietraject nadert. 

Daarnaast staat de negatieve houding van begeleiders een positieve indruk van de trainingen 

in de weg. 

 De begeleiding van promotoren en mentoren zou in belangrijke mate bijdragen aan de 

toekomstkansen van promovendi (Park, 2005; Van der Weijden et al., 2015; Van Balen, 

2010), maar de meeste promovendi beschouwen de huidige begeleiding nog als onvoldoende 

(Van Balen, 2010). 

 Uit de online observatie blijkt dat in functiebeschrijvingen voor universitaire docenten 

en hoogleraren weinig gezegd wordt over begeleiding van promovendi in vergelijking met de 

beschrijving van andere taken. Mogelijk leidt dit tot verkeerde verwachtingen en laat het zien 

dat begeleiding wellicht ondergewaardeerd wordt.  

 De geïnterviewde gepromoveerden geven vrijwel allemaal aan geen begeleiding gehad 

te hebben. De begeleiding door promotoren wordt door hen niet meegeteld. Ze geven aan 

geen begeleiding nodig te hebben, omdat ze zelfstandig, eigengereid en zelfredzaam zijn. Ook 

verwachten ze weinig van de begeleiding met betrekking tot voorbereiding op alternatieve 

carrières, omdat de begeleiders hier zelf geen kennis van hebben. Daarnaast zou er een cultuur 

op de universiteit heersen waarbij je niet openlijk praat over een carrière buiten de 

wetenschap. Dit wordt als minderwaardig gezien en je zou er je eigen ruiten mee ingooien 

door aan te geven dat je misschien niet 100% gemotiveerd bent voor een academische 

carrière.   

 

6.5. Wat jonge wetenschappers zelf kunnen doen om hun externe arbeidskansen te vergroten 

Jonge wetenschappers kunnen vooral tijdens het promoveren investeren in zichzelf door zich 

aantrekkelijker te maken voor banen buiten de wetenschap. Met de kennis in het achterhoofd 

waarom je wel en niet geschikt zou zijn, zou je verwachte sterke competenties verder kunnen 
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ontwikkelen en het tegendeel kunnen bewijzen ten opzichte van de verwachte zwakke 

competenties. 

 Uit het theoretisch kader blijkt dat er weinig of pas laat iets gedaan wordt door jonge 

wetenschappers om hun arbeidskansen buiten de wetenschap te vergroten (De Goede et al., 

2014). Vooral door te gaan netwerken zouden jonge wetenschappers hun arbeidskansen 

kunnen vergroten (Chen et al., 2010). 

 Ook de leidinggevenden en de gepromoveerden die meegedaan hebben aan het 

onderzoek wijzen op het nut van netwerken. Daarnaast noemen ze beiden dat het goed zou 

zijn als promovendi zich breder ontwikkelen en de praktijk betrekken tijdens hun promotie. 

Leidinggevenden wijzen ook nog op het nut van goede begeleiding en dat je daar zelf voor 

moet zorgen en niet op moet wachten. De gepromoveerden geven daarnaast nog advies voor 

tijdens het solliciteren: besef dat de promotie een bewijs van competenties is, die anderen 

misschien ook wel hebben, maar niet met een diploma kunnen bewijzen. Overigens geldt dat 

de promotietitel niet bij elke organisatie gewaardeerd wordt. Houdt tijdens het solliciteren 

rekening met waar een promotietitel gewaardeerd wordt of niet. Als derde advies wordt 

meegegeven dat academische ervaringen slim vertaald kunnen worden naar algemene 

competenties, waardoor ze wel interessant zijn voor buiten de wetenschap.  

 

Advies van leidinggevenden Advies van gepromoveerden 

Investeer in een netwerk Investeer in een netwerk 

Betrek de praktijk tijdens het promoveren Betrek de praktijk tijdens het promoveren 

Ontwikkel jezelf breder Ontwikkel jezelf breder 

Zorg voor goede begeleiding  

 Besef dat promotie bewijs van competenties is 

 Houd rekening met de status van je titel 

 Vertaal ervaringen naar opgedane competenties 

Tabel 12: Overzicht adviezen voor jonge wetenschappers 
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7. Conclusie 
 

Uit peildata van de VSNU (WOPI, 2015) blijkt dat de laatste twintig jaar de toestroom van 

jonge wetenschappers meer dan verdubbeld is. Van deze toestroom aan jonge wetenschappers 

wil gemiddeld 80% in de wetenschap blijven werken, wanneer een tijdelijk contract eindigt 

(Van der Veer & Boekee, 2014; Hoffius & Surachni, 2006; Neut en De Jonge, 1993; Van der 

Weijden et al., 2015), maar aan slechts 30% van hen kan een vaste aanstelling geboden 

worden (De Goede et al., 2013; Schneider & Sadowski, 2010). 70% moet dus een carrière 

buiten de wetenschap vervolgen, maar blijkt vervolgens regelmatig te stuiten op negatieve 

stereotypebeelden van jonge wetenschappers buiten de wetenschap (De Vries & Schohuis, 1 

augustus 2012; Stassen et al., 2016, Zwart, 2005). Dit werkt voor de meeste functies buiten de 

wetenschap in het nadeel van jonge wetenschappers (Stassen et al., 2016). Dit geldt met name 

voor jonge wetenschappers binnen de humanitaire en sociale wetenschappen (Hoffius & 

Surachno, 2006).Vooral wanneer zij vergeleken worden met net afgestudeerde 

masterstudenten. Worden jonge wetenschappers buiten de wetenschap als geweldige 

academische aanvullingen gezien of als irritante kostenpost?  

 De laatste jaren wordt er steeds meer aandacht gegeven aan de barre toekomstkansen 

voor de veelal onbewuste, zeer getalenteerde academici (Arensbergen et al., 2013; De Goede 

et al., 2013, 2014; De Vries & Schohuis, 1 augustus 2012; Van Balen, 2010; Van der Weijden 

et al., 2015, Thunnissen, 2015). Ook het ministerie van OCW heeft in de Wetenschapsvisie 

2025 haar zorgen geuit over de slechte toekomstperspectieven van jonge wetenschappers 

(Ministerie van OCW, 2014). Wanneer jong wetenschappelijk talent zich wel bewust wordt 

van de kleine arbeidskansen en daardoor niet meer kiest om te beginnen aan het bekend zware 

promotietraject, dan lopen Nederland en haar universiteiten noodzakelijk wetenschappelijk 

talent mis.  

 Om inzicht te krijgen in mogelijkheden waarop jonge wetenschappers tijdens en na 

hun academische loopbaan beter voorbereid kunnen worden op een carrière buiten de 

wetenschap, is met behulp van literatuuronderzoek, online observaties, interviews met 

gepromoveerden die buiten de wetenschap werken en hun leidinggevenden, geprobeerd 

antwoord te geven op de centrale vraag van dit onderzoek: 

 

Op welke wijze kunnen de arbeidskansen van jonge wetenschappers op de niet-

wetenschappelijke arbeidsmarkt vergroot worden? 
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Jonge wetenschappers kunnen hun arbeidskansen op de niet-wetenschappelijke arbeidsmarkt 

vergroten door rekening te houden met het stereotypebeeld van jonge wetenschappers in de 

ogen van leidinggevenden van de niet-wetenschappelijke arbeidsmarkt. Zij kunnen daar 

tijdens het promoveren in begeleid worden, maar zij kunnen ook in zichzelf investeren door 

zich breder te ontwikkelen en rekening te houden met verwachte sterke en zwakke 

competenties van jonge wetenschappers, zodat zij aantrekkelijker worden voor banen buiten 

de wetenschap.  

 

Jonge wetenschappers hebben op het moment 30% kans om een vaste aanstelling binnen de 

wetenschap te krijgen (De Goede et al., 2013). Die kans lijkt niet kleiner te worden, vanwege 

een maximering op de instroom van promovendi door een door de overheid gesteld maximum 

op inkomend budget door promovendipremies. De kans zal waarschijnlijk ook niet groter 

worden, omdat niet verwacht wordt dat potentiële jonge wetenschappers rekening houden met 

de kleine carrièrekansen nadat zij gepromoveerd zijn. Buiten de wetenschap vindt ongeveer 

80% van de jonge wetenschappers een baan op wetenschappelijk niveau, maar zij stuiten wel 

op een stereotypebeeld van wetenschappers, waardoor het moeilijker wordt om een gewenste 

baan te vinden.  

 Het stereotypebeeld van jonge wetenschappers omvat een algemeen beeld van minder 

sociaal vaardige, bovengemiddeld intelligente mensen. De geïnterviewde leidinggevenden 

herkennen het stereotypebeeld, maar nuanceren dit beeld met dat zij wetenschappers 

inderdaad zien als zeer intelligente mensen, die vaak wel minder praktisch ingesteld zijn en 

minder breed ontwikkeld. Hun stereotypebeeld van jonge wetenschappers is opgebouwd uit 

verwachte zwakke en sterke competenties, praktijkervaring met gepromoveerden als 

werknemers en uit het algemeen geldende beeld van wetenschappers. De leidinggevenden 

laten zich leiden door hun verwachtingen van jonge wetenschappers in de verdeling van het 

werk en in het aannemen van jonge wetenschappers.  

 Wat betreft sterke competenties van jonge wetenschappers, verwachten 

leidinggevenden dat zij over het algemeen analytisch sterk zijn, een goed 

doorzettingsvermogen hebben, zelfstandig kunnen werken en over goede schrijfvaardigheden 

beschikken. Verwacht wordt dat jonge wetenschappers over het algemeen minder sterk zullen 

zijn in sociale-, commerciële- en communicatieve vaardigheden, moeite zullen hebben met 

vertaalslagen maken naar een lager denkniveau, gewend zijn aan een lager werktempo, 

besluitloos, eeuwig kritisch en minder praktisch zijn.  
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 Universiteiten bieden al trainingen aan om promovendi beter voor te bereiden op 

toekomstmogelijkheden binnen en buiten de wetenschap. De onderzoeksresultaten wijzen 

echter uit dat de jonge wetenschappers weinig openstaan voor begeleiding, omdat ze zichzelf 

als zelfredzaam, zelfstandig en eigengereid zien. Daarnaast ervaren zij de begeleiders als 

ondeskundig in het geven van advies over alternatieve carrières, omdat de begeleiders zelf 

weinig kennis hebben van de niet-wetenschappelijke arbeidsmarkt. De grootste drempel voor 

succes van de begeleiding ligt echter in de ervaren cultuur op universiteiten, waarin het 

bespreken van een carrière buiten de wetenschap als een taboe ervaren wordt.  

 Jonge wetenschappers kunnen zichzelf beter voorbereiden op een carrière buiten de 

wetenschap door verwachte sterke competenties goed te ontwikkelen en extra aandacht te 

besteden aan zaken waardoor ze kunnen bewijzen wel goed te zijn in de verwachte zwakke 

competenties van jonge wetenschappers. Ze kunnen hiervoor investeren in het creëren van een 

breed netwerk, tijdens hun promotie al de praktijk betrekken in hun onderzoek en zorgen voor 

goede begeleiding. Tijdens het solliciteren wordt aangeraden om academische ervaringen te 

vertalen naar algemene competenties, waardoor ze wel interessant zijn voor banen buiten de 

wetenschap, en om rekening te houden met de werkomgeving met betrekking tot de status van 

de promotietitel.  
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8. Discussie en aanbevelingen 
 

Uit de conclusie volgt dat jonge wetenschappers hun arbeidskansen op de niet-

wetenschappelijke arbeidsmarkt kunnen vergroten door rekening te houden met het 

stereotypebeeld van wetenschappers in de ogen van leidinggevenden van de niet-

wetenschappelijke arbeidsmarkt. Daarin kunnen ze worden begeleid, maar de jonge 

wetenschappers kunnen hier ook zelf in investeren. In dit hoofdstuk wordt kritisch 

gereflecteerd op de bevindingen, de theorie en op het onderzoeksproces. Het hoofdstuk sluit 

af met aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 

8.1. Kritische blik op de theorie 

De theorie kwam goed overeen met de uitkomsten van het onderzoek. Zowel uit het 

literatuuronderzoek als uit de resultaten blijkt dat er twee manieren zijn waarop de 

arbeidskansen van jonge wetenschappers verbeterd kunnen worden. Jonge wetenschappers 

kunnen begeleid worden met behulp van loopbaanbegeleiding en ze kunnen zelf investeren in 

het vergroten van hun arbeidskansen.  

 De onderzoeksresultaten geven nieuwe inzichten op de bestaande ideeën over hoe 

arbeidskansen van jonge wetenschappers vergroot kunnen worden. Loopbaanbegeleiding kan 

meer resultaat behalen als er rekening gehouden wordt met de volgende drie zaken: 

1. Jonge wetenschappers hebben het idee de loopbaanbegeleiding niet nodig te hebben omdat 

ze zelfstandig genoeg zijn om het zelf uit te zoeken. Daar kan bijvoorbeeld op ingespeeld 

worden door rekening te houden met de zelfredzaamheid van de jonge wetenschappers in 

de communicatie. Dat kan door de nadruk te leggen op wat jonge wetenschappers zelf 

kunnen doen en pas op de tweede plaats loopbaanbegeleiding aan te bieden. Geef concrete 

beschrijvingen van de loopbaanbegeleiding, zodat jonge wetenschappers goed van te voren 

weten waarvoor ze de training volgen.  

2. Advies van personen die zelf geen kennis hebben van en ervaring hebben met de niet-

wetenschappelijke arbeidsmarkt, wordt minder snel aangenomen. Zorg als universiteit voor 

sprekers met ervaring om als gepromoveerde buiten de wetenschap te werken. 

3. Er lijkt een stap overgeslagen te worden in de loopbaanbegeleiding van jonge 

wetenschappers door niet eerst stil te staan bij de huidige cultuur binnen universiteiten. Die 

cultuur zou bestaan uit een minachtende houding ten opzichte van carrières voor 

wetenschappers buiten de wetenschap. Om alternatieve carrières bespreekbaar te maken en 
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jonge wetenschappers zorgeloos te laten investeren in een breder toekomstperspectief, 

moet de huidige cultuur veranderen.  

 

Met betrekking tot wat jonge wetenschappers zelf kunnen doen om hun arbeidskansen te 

vergroten, komen eigen bevindingen goed overeen met de literatuur. Jonge wetenschappers 

blijken zoals voorspeld niet erg ‘agentive’ in de voorbereiding op hun toekomstige 

arbeidskansen en netwerken speelt inderdaad een belangrijke rol in het vergroten van 

arbeidskansen. Dit onderzoek vult die bevindingen aan met het idee om bewust te investeren 

in zaken die positieve verwachtingen van leidinggevenden onderbouwen en negatieve 

verwachtingen tegenspreken. 

 

Wanneer het literatuuronderzoek kritisch bekeken wordt, dan zijn er twee dingen te noemen 

die beter of anders gedaan hadden kunnen worden. Ten eerste is er in het theoretisch kader 

relatief veel aandacht besteed aan rolmodellen en ambassadeurs die jonge wetenschappers 

zouden helpen zich beter voor te bereiden op een carrière buiten de wetenschap. Met de 

theorie is vervolgens weinig gedaan in de analyse van de onderzoeksresultaten, omdat de 

respondenten zelf weinig informatie gaven over rolmodellen en ambassadeurs. De theorie 

over het mogelijke nut van rolmodellen had daarentegen ook niet weggelaten moeten worden, 

omdat het in loopbaanbeleid voor de toekomst wel een belangrijke rol speelt. Het PNN 

bijvoorbeeld, heeft op basis van de verwachte voordelen van rolmodellen seminars hierover 

georganiseerd. 

 Ten tweede is in het literatuuronderzoek geen aandacht besteed aan theorie over 

ervaringsconcentratie, wat mogelijk wel een belangrijke bijdrage had kunnen leveren. Hier 

werd op gewezen door geïnterviewde leidinggevenden en lijkt ook een belangrijke rol te 

spelen in het thema van dit onderzoek. Ervaringsconcentratie wordt uitgelegd als een 

probleem in loopbanen waarbij mensen dusdanig gespecialiseerd zijn, dat zij moeilijk ander 

werk kunnen leren en vinden (Nauta, Lange & Görtz, 2010). Voor de beantwoording van de 

hoofd- en deelvragen was de theorie niet noodzakelijk, maar voor vervolgonderzoek wordt 

aangeraden hier aandacht aan te besteden.  

8.2. Relevantie en implicaties 

De bevindingen van dit onderzoek lijken zeer relevant doordat het nieuwe inzichten geeft in 

hoe er beter omgegaan kan worden met de slechte arbeidskansen van jonge wetenschappers 

binnen en buiten de wetenschap. Dit onderzoek heeft inzicht gegeven in waarom de 
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arbeidskansen als slecht ervaren worden en hoe er mee omgegaan kan worden door 

universiteiten en door de jonge wetenschappers zelf. Binnen de wetenschap is weinig ruimte 

voor nieuw, vast wetenschappelijk personeel en hier zal de komende tijd ook niet meer ruimte 

ontstaan. Buiten de wetenschap lopen jonge wetenschappers tegen een stereotypebeeld van 

jonge wetenschappers aan wat hun aantrekkelijkheid voor de meeste niet-wetenschappelijke 

banen vermindert. Door bewust te zijn van het stereotype en daardoor het tegendeel te kunnen 

bewijzen tijdens het solliciteren, maken jonge wetenschappers meer kans. In de conclusie zijn 

concrete voorbeelden genoemd om als jonge wetenschappers om te gaan met het 

stereotypebeeld. 

8.3. Kritische feedback op onderzoeksmethode 

Bij het terugkijken op de onderzoeksmethode wordt getwijfeld over drie zaken. Ten eerste 

over de toegevoegde waarde van de online observaties. Er was wel toegevoegde waarde door 

het bestuderen van bijvoorbeeld de zogenaamde noodkreet van jonge wetenschappers op een 

redelijk anonieme manier, maar er werden maar weinig fora gevonden die bestudeerd konden 

worden, dus de resultaten waren maar op relatief weinig informatie gebaseerd. Dat gold ook 

voor de bestudering van de vacaturebeschrijvingen. Er stonden maar weinig vacatures open 

om te bestuderen. Indien er meer te bestuderen was geweest, dan hadden de resultaten van de 

online observaties met meer zekerheid gepresenteerd kunnen worden. In de huidige resultaten 

wordt er gesproken van waar de resultaten op ‘lijken’ te wijzen.  

 Een tweede twijfel betreft de zoektocht naar gekoppelde respondenten. Verwacht werd 

dat dit onderzoek een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren aan de huidige literatuur over 

de toekomstperspectieven van jonge wetenschappers, door niet alleen in gesprek te gaan met 

gepromoveerden die buiten de wetenschap werken, maar ook met hun leidinggevenden. Dit 

onderzoek heeft inderdaad nieuwe inzichten gegeven op het huidige vraagstuk over hoe de 

toekomstkansen van jonge wetenschappers verbeterd kunnen worden, mede vanwege de 

resultaten van interviews met beide respondentgroepen. De koppeling van leidingevenden en 

gepromoveerden heeft echter weinig toegevoegd. Doordat antwoorden van de verschillende 

respondenten binnen de respondentgroepen veel op elkaar leken, werden geen opvallende 

overeenkomsten of verschillen gevonden. Dat is enerzijds jammer, maar aan de andere kant is 

het vinden van geen verschil ook een informatief resultaat. Namelijk dat de gedeelde 

ervaringen van de koppels geen significante invloed hadden op de algemene verwachtingen 

van de groep waartoe de ander behoorde (de leidinggevenden of de gepromoveerden). 
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 Daarnaast viel helaas pas na het zevende interview op dat de respondenten meer 

persoonlijke ervaringen en gevoelens deelden als ze telefonisch geinterviewd werden. Het is 

niet gelukt om alle interviewafspraken te veranderen in telefonische interviews, waardoor een 

aantal nog ‘face to face’ afgenomen zijn. Mogelijk zijn de resultaten uit die interviews minder 

persoonlijk dan dat ze hadden kunnen zijn.  

8.4. Mogelijk vervolgonderzoek 

Dit onderzoek vraagt om vervolgstappen. De masterthesis heeft een verkennend en enigszins 

generatief karakter, omdat er op zoek gegaan is naar de huidige situatie en mogelijke ideeën 

om de situatie te verbeteren. Doordat er concrete, nieuwe inzichten zijn ontstaan uit het 

onderzoek, kan in volgend onderzoek bewust en dieper ingegaan worden op deze ideeën. Om 

een overzicht te geven van waar mogelijk verdiepend onderzoek naar gedaan kan worden, is 

het volgende conceptuele model opgesteld: 

 

 

Figuur 8: Conceptueel model v.d. literatuur omtrent toekomstperspectieven van jonge wetenschappers 
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Twee verschillende vervolgonderzoeken worden aanbevolen om tesamen een nog beter beeld 

van de huidige situatie van jonge wetenschappers te creëren en hun toekomstkansen te 

verbeteren.  

 

1. Vergelijkend/verkennend onderzoek. 

Zoals het conceptuele model van de vorige pagina laat zien, wordt er nog onderzoek gedaan 

naar de situatie van jonge wetenschappers. Als de literatuur over de situatie van jonge 

wetenschappers op korte termijn nog op zoveel manieren aangevuld gaat worden, dan wordt 

aangeraden opnieuw een verkennend onderzoek op te zetten op dezelfde brede wijze als dat 

dit onderzoek opgezet is. Hierdoor kan ook bekeken worden of bevindingen uit eerder 

uitgebrachte literatuur al gevolgen hebben gehad op de situatie van jonge wetenschappers. 

Onderzoek van Heijmen (2016) gaat bijvoorbeeld in op begeleiding van jonge 

wetenschappers en probeert huidige literatuur van onder andere Van der Weijden et al. (2014) 

aan te vullen. Het artikel van Van der Weijden et al. (2014) heeft een grote rol gespeeld in het 

onderzoek wat voor u ligt, dus als dit aangevuld wordt met nieuwe bevindingen, dan geeft dat 

mogelijk nieuwe kansen om op in te spelen.  

 

2. Verdiepend onderzoek op de uitkomsten van dit onderzoek 

Dit onderzoek heeft gewezen op de mogelijkheid om als jonge wetenschapper in te spelen op 

de verwachtingen van leidinggevenden en daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt te 

vergroten. Manieren om dit te doen zijn ook al genoemd, maar in een vervolgonderzoek zou 

hier dieper op ingegaan kunnen worden. Bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar de cultuur 

op universiteiten die jonge wetenschappers zou weerhouden om openlijk over alternatieve 

carrières te praten, eerder de praktijk in onderzoeken te betrekken en open te staan voor 

loopbaanbegeleiding gericht op carrières buiten de wetenschap. Die cultuur lijkt indirect dus 

een belangrijk effect te hebben op de arbeidskansen van jonge wetenschappers. Om die 

cultuur te veranderen, zal eerst onderzoek gedaan moeten worden naar op welke manier die 

cultuur stand houdt en wat er gedaan kan worden voor een cultuurverandering. Volgens de 

typologie van Handy (1988) is de personencultuur de meest verwachte organisatiecultuur bij 

universiteiten. Hierin staat de werknemer centraal en vormen zijn capaciteiten, behoeften en 

vaardigheden het uitgangspunt voor de organisatie (Verhagen & De Leeuw, 2011). 

Aanbevolen wordt om met behulp van kwalitatief onderzoek de cultuur te onderzoeken. 

Bijvoorbeeld door de jonge wetenschappers en hun begeleiders te interviewen en te vragen 

naar de algemene gang van zaken en naar hoe zij denken over alternatieve carrières. 
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Voorbeelden van families en netwerken 
 

 

Inhoudsopgaven werden gebruikt als tool om gemakkelijk te navigeren tussen de verschillende 

families. De inhoudsopgaven van de resultaten van leidinggevenden en jonge wetenschappers zullen 

hieronder getoond worden: 

 

Families in de vorm van een inhoudsopgave (jonge wetenschappers) 

 

 
 

Families in de vorm van een inhoudsopgave (Leidinggevenden) 
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Netwerken: 
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Interview jonge wetenschapper 

 

1. Inleiding 

Dank u wel dat ik u mag interviewen vandaag! Ik heb in mijn mail aan u al even gesproken 

over de aanleiding tot mijn onderzoek. Onder begeleiding van dr. Teelken en dr. Van der 

Weijden doe ik onderzoek naar op welke wijze jonge wetenschappers ondersteund kunnen 

worden in het vergroten van hun arbeidskansen buiten de wetenschap en wat jonge 

wetenschappers zelf kunnen doen om hun loopbaanperspectief te verbreden.  

 Uit mijn literatuuronderzoek bleek dat er tijdens het academische loopbaanbeleid van 

jonge wetenschappers weinig aandacht is voor oriëntatie op de niet-wetenschappelijke 

arbeidsmarkt en dat pas 24% van de promovendi in het vierde jaar van het promotietraject 

zich überhaupt op de externe arbeidsmarkt oriënteert, ondanks het feit dat momenteel maar 

30% een vaste aanstelling kan krijgen bij universiteiten.  

 Er zijn wel al enkele artikelen verschenen die verwezen naar het belang van onderzoek 

hiernaar, maar dit zal ik pas bij dezen daadwerkelijk oppakken in de vorm van een 

masterthesis ter afronding van mijn masteropleiding Beleid, Communicatie en Organisatie aan 

de Vrije Universiteit in Amsterdam.  

 Ik zou graag het gesprek opnemen om het uit te kunnen schrijven. Uiteraard wordt het 

transcript geanonimiseerd. Heeft u hier bezwaar tegen? 

 

2. Loopbaan geïnterviewde 

- Zou u uzelf kort willen introduceren? 

- Kunt u mij uw loopbaan beschrijven vanaf het moment dat u aan uw bachelor begon? 

Het gaat daarbij om de keuzemomenten tussen de middelbare school en de universiteit, het 

moment dat u besloot te promoveren en uw carrière buiten de wetenschap.  

- Waarom koos u om te promoveren na uw masteropleiding? 

- Kunt u mij aangeven waarom u gekozen heeft voor een baan buiten de wetenschap? 

- Als u terugkijkt naar keuzemomenten tijdens uw opleiding, heeft u toen rolmodellen gehad 

waar u zich mee vergeleken heeft? 

 

3. Competenties 

- Waar zou u van uzelf zeggen dat u goed in bent? 

- Wat zou u nog graag willen verbeteren/leren? 

- Wat of welke competenties maken iemand geschikt voor een promotie-onderzoek 
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- Over welke competenties moet een academisch talent minimaal beschikken binnen de 

wetenschap?  

- Welke competenties maken een jonge wetenschapper interessant voor de niet-

wetenschappelijke arbeidsmarkt? 

 

4. Toekomstperspectief 

- Toen u begon aan uw promotie, heeft u toen nagedacht over uw toekomstperspectief? 

- Toen u begon aan uw promotie, had u toen een beeld van uw kansen om binnen de 

wetenschap te blijven? 

- Toen u begon aan uw promotie, had u toen een beeld van uw externe arbeidskansen indien u 

gepromoveerd zou zijn? 

- Is dit beeld van de arbeidskansen op de wetenschappelijke of niet-wetenschappelijke 

arbeidsmarkt verandert? 

- Welk beeld verwacht u dat leidinggevenden van de niet-wetenschappelijke arbeidsmarkt van 

jonge wetenschappers hebben? 

- Hoe denkt u dat uw leidinggevende over uw academische achtergrond denkt met betrekking 

tot uw huidige werkzaamheden? 

 

5. Loopbaanbegeleiding 

- Heeft u loopbaanbegeleiding tijdens uw promotietraject gekregen? 

- Als u terugdenkt aan die tijd, had u toen op sommige momenten hulp in de vorm van 

begeleiding willen krijgen? 

- Is er tijdens uw academische loopbaan iemand geweest die u wel eens advies gaf, meedacht 

of waar u mee kon sparren? 

- In hoeverre heeft uw directe omgeving of netwerk invloed gehad op uw keuzes in uw 

loopbaan?   

- Had u beter begeleid kunnen worden in het vergroten van uw kansen op de externe 

arbeidsmarkt? 

 

6. Wat nu? 

- Wordt u momenteel nog begeleid of krijgt u mogelijkheden om u te ontwikkelen? 

- Bent u zelf nog bezig met het vergroten van uw arbeidskansen? 
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Interview leidinggevende van gepromoveerde collega’s en niet-gepromoveerde collega’s. 

 

1. Inleiding 

Dank u wel dat ik u mag interviewen vandaag! Ik heb in mijn mail aan u al even gesproken 

over de aanleiding tot mijn onderzoek. Onder begeleiding van dr. Teelken en dr. Van der 

Weijden doe ik onderzoek naar op welke wijze jonge wetenschappers ondersteund kunnen 

worden in het vergroten van hun arbeidskansen buiten de wetenschap en wat jonge 

wetenschappers zelf kunnen doen om hun loopbaanperspectief te verbreden. Hiervoor 

interview ik gepromoveerden die buiten de wetenschap werken en hun leidinggevenden. Niet 

om over elkaars presteren te praten, maar om vanuit een zelfde situatie het onderwerp te 

bespreken. 

 Uit mijn literatuuronderzoek blijkt namelijk dat slechts 30% van de jonge 

wetenschappers een vaste aanstelling bij een universiteit kunnen krijgen. Daar staat tegenover 

dat 85% van hen wel graag in de academie wil blijven en dat er een bepaald beeld van jonge 

wetenschappers buiten de wetenschap zou bestaan, wat in hun nadeel zou werken op de niet-

wetenschappelijke arbeidsmarkt. Zo kwam ik bijvoorbeeld een artikel tegen in het NRC 

waarin iemand aangaf het advies te hebben gekregen van het UWV om de PhD-graad van het 

cv. te halen.  

 Er zijn wel al enkele artikelen verschenen die verwezen naar het belang van onderzoek 

hiernaar, maar dit zal ik pas bij dezen daadwerkelijk oppakken in de vorm van een 

masterthesis ter afronding van mijn masteropleiding Beleid, Communicatie en Organisatie aan 

de Vrije Universiteit in Amsterdam.  

 Ik zou graag het gesprek opnemen om het uit te kunnen schrijven. Uiteraard wordt het 

transcript geanonimiseerd. Heeft u hier bezwaar tegen? 

 

2. Loopbaan geïnterviewde 

- Zou u uzelf kort willen introduceren? 

- Kunt u mij uw loopbaan beschrijven vanaf het moment dat u aan uw bachelor begon? 

Het gaat daarbij om de keuzemomenten tussen de middelbare school, uw vervolgopleiding en 

uw carrière op de arbeidsmarkt.  

- Waarom heeft u er voor gekozen om wel of niet te promoveren? (Indien degene een 

masteropleiding afgerond heeft) 
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- Heeft u uzelf ooit vergeleken met een gepromoveerde als u dacht aan kansen op de 

arbeidsmarkt?  

- Kunt u mij iets meer vertellen over de organisatie zelf, waar u te maken had met wel- en 

niet-gepromoveerde collega’s? 

 

3. Competenties 

- Zou u uw beeld willen beschrijven van het promotietraject van gepromoveerden? 

- Over welke competenties verwacht u dat gepromoveerden beschikken? 

- Over welke competenties verwacht u dat gepromoveerden niet of minder beschikken? 

- Verwacht u dat de competenties ontstaan zijn vanuit ervaring/opleiding, of ziet u de 

competenties als typisch voor wetenschappers? 

4. Praktijkervaring 

- In hoeverre weet u van de mensen met wie u samenwerkt, aangenomen heeft en als 

leidinggevende voor fungeert of zij gepromoveerd zijn of niet? 

- Ervaart u verschillen in uitvoering van het werk tussen gepromoveerde en niet-

gepromoveerde collega’s? Zo ja/ Zo nee, waarom? 

- Ervaart u verschillen in verwachtingen tussen gepromoveerde en niet-gepromoveerde 

collega’s? 

- Ervaart u verschillen in houding tussen gepromoveerde en niet-gepromoveerde collega’s? 

- Ervaart u nog mogelijk andere verschillen? 

- De verschillen waar we over gesproken hebben, ziet u dit als individuele verschillen van dat 

moment, of misschien ook als substantiële verschillen tussen wel- en niet-gepromoveerden? 

- Voor wat voor werkzaamheden zou u specifiek gepromoveerden inzetten?  

- Voor wat voor werkzaamheden zou u juist niet gepromoveerden inzetten? 

5. Loopbaanbegeleiding 

- Krijgen degene waarvoor u als leidinggevende fungeert, loopbaanbegeleiding? Zo ja, wat 

houdt dit dan in? 

- Is er speciale aandacht voor gepromoveerden? 

- Hoe zouden jonge wetenschappers volgens u het beste begeleid kunnen worden tijdens hun 

academische loopbaan ter voorbereiding op een baan buiten de wetenschap? 

- Zou volgens u, meer aandacht besteedt worden aan jonge wetenschappers in de niet-

wetenschappelijke arbeidsmarkt? 



109 

Masterthesis Katinka Zollner 

R
e

s
p

.
P

ro
m

o
tie

V
a
k

g
e

b
ie

d
W

e
rk

g
e

v
e

r
G

e
b

ie
d

D
a
tu

m
V

o
rm

D
u

u
r (m

in
.)

G
e

s
la

c
h

t

I1
2
0
0
9

re
c
h
te

n
F

in
a
n
c
ië

le
 in

ste
llin

g
B

e
d
rijfsle

v
e
n

9
-m

rt
T

e
le

fo
n
isc

h
4
1

M
an

I2
2
0
0
2

o
rg

a
n
isa

tie
v
e
ra

n
d
e
rin

g
Z

e
lfsta

n
d
ig

 
Z

e
lfsta

n
d
ig

 o
n
d
e
rn

e
m

e
r

1
0
-m

rt
T

e
le

fo
n
isc

h
4
8

M
an

I3
2
0
1
1

b
u
sin

e
ss e

c
o
n
o
m

ic
s

Z
e
lfsta

n
d
ig

  
Z

e
lfsta

n
d
ig

 o
n
d
e
rn

e
m

e
r

1
4
-m

rt
F

a
c
e
 to

 fa
c
e

9
4

V
ro

u
w

I4
2
0
1
5

e
c
o
n
o
m

ie
F

in
a
n
c
ië

le
 in

ste
llin

g
B

e
d
rijfsle

v
e
n

1
6
-m

rt
F

a
c
e
 to

 fa
c
e

3
4

M
an

I5
2
0
0
8

p
e
d
a
g
o
g
isc

h
e
 w

e
te

n
sc

h
a
p
p
e
n

C
o
m

m
e
rc

ië
e
l o

n
d
e
rw

ijsin
stitu

u
t

B
e
d
rijfsle

v
e
n

3
0
-m

rt
T

e
le

fo
n
isc

h
8
3

V
ro

u
w

I6
2
0
0
1

o
rg

a
n
isa

tie
w

e
te

n
sc

h
a
p
p
e
n

S
a
m

e
n
w

e
rk

in
g
sv

e
rb

a
n
d
 U

n
iv

e
rsite

ite
n
 B

e
le

id
O

n
d
e
rw

ijs
2
2
-m

rt
F

a
c
e
 to

 fa
c
e

5
5

V
ro

u
w

I7
2
0
1
0

o
rg

a
n
isa

tie
w

e
te

n
sc

h
a
p
p
e
n
?

O
n
d
e
rzo

e
k
sin

stitu
u
t

B
e
d
rijfsle

v
e
n

6
-a

p
r

F
a
c
e
 to

 fa
c
e

4
5

V
ro

u
w

I8
2
0
0
7

m
a
n
a
g
e
m

e
n
t sc

ie
n
c
e
s

Z
e
lfsta

n
d
ig

 
Z

e
lfsta

n
d
ig

 o
n
d
e
rn

e
m

e
r

2
4
-m

rt
T

e
le

fo
n
isc

h
3
0

V
ro

u
w

I9
2
0
1
0

so
c
io

lo
g
ie

O
v
e
rh

e
id

O
v
e
rh

e
id

3
0
-m

rt
T

e
le

fo
n
isc

h
5
4

V
ro

u
w

I1
0

2
0
0
7

m
a
n
a
g
e
m

e
n
t g

e
zo

n
d
h
e
id

szo
rg

S
tic

h
tin

g
 g

e
zo

n
d
h
e
id

szo
rg

N
o
n
-p

ro
fito

rg
a
n
isa

tie
7
-a

p
r

T
e
le

fo
n
isc

h
6
1

V
ro

u
w

I1
1

2
0
0
1

m
a
n
a
g
e
m

e
n
t

C
o
m

m
e
rc

ië
e
l o

n
d
e
rw

ijsin
stitu

u
t

B
e
d
rijfsle

v
e
n

1
2
-a

p
r

T
e
le

fo
n
isc

h
4
1

V
ro

u
w

I1
2

2
0
0
7

re
c
h
te

n
P

ro
v
in

c
ie

O
v
e
rh

e
id

3
1
-m

rt
F

a
c
e
 to

 fa
c
e

4
0

V
ro

u
w

I1
3

2
0
1
3

G
e
o
lo

g
ie

O
n
d
e
rw

ijs H
B

O
O

n
d
e
rw

ijs 
2
5
-a

p
r

T
e
le

fo
n
isc

h
3
5

M
an

R
e

s
p

.
G

e
p

ro
m

o
v

e
e

rd
W

e
rk

g
e

v
e

r
G

e
b

ie
d

M
a
tc

h
 R

e
s
p

o
n

d
e

n
t

D
a
tu

m
V

o
rm

D
u

u
r (m

in
.)

G
e

slach
t

I1
4

n
e
e

O
n
d
e
rzo

e
k
sin

stitu
u
t

B
e
d
rijfsle

v
e
n

I8
1
-a

p
r

T
e
le

fo
n
isc

h
6
0

M
an

I1
5

ja
, 2

0
0
2

F
in

a
n
c
ië

le
 in

ste
llin

g
B

e
d
rijfsle

v
e
n

I4
1
-a

p
r

T
e
le

fo
n
isc

h
3
8

M
an

I1
6

ja
, 1

9
9
4

O
n
d
e
rw

ijs H
B

O
O

n
d
e
rw

ijs 
I1

3
5
-a

p
r

F
a
c
e
 to

 fa
c
e

4
7

M
an

I1
7

n
e
e

C
o
m

m
e
rc

ië
e
l o

n
d
e
rw

ijsin
stitu

u
t

B
e
d
rijfsle

v
e
n

I1
1

3
0
-m

rt
T

e
le

fo
n
isc

h
4
7

V
ro

u
w

I1
8

ja
, 2

0
0
4

O
n
d
e
rzo

e
k
sin

stitu
u
t

B
e
d
rijfsle

v
e
n

I7
8
-a

p
r

T
e
le

fo
n
isc

h
3
1

M
an

I1
9

n
e
e

O
n
d
e
rw

ijs U
n
iv

e
rsita

ir
O

n
d
e
rw

ijs 
I5

2
1
-a

p
r

T
e
le

fo
n
isc

h
1
7

V
ro

u
w

Tabel informatie respondenten 
 

 


