
Verslag promovendi enquête 2013-2015  

 

Inleiding 

 

Afgelopen periode is de promovendi enquête periode 2013-2015 gehouden. De enquête is gestuurd 

naar in totaal 113 personen: 

- naar alle promovendi (4- en 6-jarige aanstellingen) aangesteld tussen 2008-2015; 

- naar alle gepromoveerden (4- en 6-jarige aanstellingen) in de periode 2013-2016.  

 

In totaal hebben 36 promovendi gereageerd (40%). 

 

De vragen hadden o.a. betrekking op aanstelling(-svorm),begeleiding, opleiding, secundaire 

arbeidsvoorwaarden, loopbaanbegeleiding en (administratieve) ondersteuning. 

 

Uit de enquête komt naar voren dat promovendi over het algemeen tevreden zijn over bovenstaande 

onderwerpen. Uiteraard zijn de meeste zaken voor verbetering vatbaar, terwijl op enkele punten een 

kleine minderheid tot een negatieve beoordeling komt. 

 

De meest opvallende resultaten zijn de volgende: 

 

1 Verhouding onderwijs/onderzoek 
Ofschoon bijna alle promovendi (97%) de formele verdeling tussen 

onderwijs/onderzoek/training waarderen van neutraal tot positief, blijkt dat de feitelijke 

invulling van die taakverdeling door 30% als negatief wordt ervaren: er wordt de facto 

beduidend meer tijd aan onderwijs en organisatie besteed dan formeel afgesproken is. 

De grootste tijdbelasting bij ‘onderwijs’ wordt gevormd door het voorbereiden en geven van 

onderwijs en de begeleiding van scripties. 

 

2 Begeleiding door promotor en co-promotor 

Promotor:  

Het aantal keren dat promovendi over hun onderzoek overleggen met promotor en co-

promotor wisselt sterk. Bij 20% van de respondenten is dat minder dan 4 keer per jaar. 

Niettemin zijn de promovendi overwegend positief zowel over de frequentie als de kwaliteit 

van het overleg.  

De betekenis van de promotor wordt positief beoordeeld voor wat betreft de feed back, 

motivatie, coaching en het opbouwen van vertrouwen.  

Een kleine 20% is negatief over de bewaking van de onderzoektijd. 

 

Co-promotor:  

De beoordeling van de kwaliteit van de begeleiding door de co-promotor valt iets lager uit 

(de categorie “neutraal” is significant hoger). Een mogelijke verklaring kan zijn dat de co-

promotor in een deel van de gevallen ook minder betrokken is bij de begeleiding. 

De co-promotor wordt met name gewaardeerd vanwege de inhoudelijke feed back op het 

proefschrift. 

 



3 Conferentiebezoek/internationalisering 

86% van de promovendi is in het kader van het onderzoek minimaal een keer naar het 

buitenland gegaan; een kleine 70% heeft daarbij een paper gepresenteerd. Voor zover niet is 

gereisd, of minder dan gewenst, vormt daarbij als belangrijkste beperkende factor: geld. 

 

4 PhD training 

Onderverdeeld naar universitair en facultair aanbod. Van het universitaire aanbod worden 

slechts 3 cursussen genoemd (Iclon introduction course, BKO en English) die alle als nuttig 

worden aangemerkt. Van het facultaire aanbod worden de vier verplichte onderdelen 

genoemd plus Career Counseling (vanaf 2016): 

o Philosophy of Science: 85% (zeer) goed 

o Empirical Research Methods: 60% (zeer) goed, 20% niet nuttig  

o Qualitative Research Methods (sinds 2016): 90% (zeer) goed 

o Writing Clinic: 87% (zeer) goed 

o Career Counseling: 80% goed. 

 

Aandachtspunten: 

o De communicatie over universitaire training kan beter (illustratief is dat enkele malen 

de cursus ‘time management’ genoemd wordt als aan te bieden cursus, terwijl deze 

door de universiteit wordt aangeboden); 

o men ervaart de werkdruk in het eerste jaar wegens de samenloop van het volgen van 

verplichte cursussen en andere taken binnen afdeling als hoog. 

 

5 Promovendidecaan 

90% is (zeer) tevreden over de wijze waarop vragen en verzoeken worden afgehandeld. 

  

6 Secretariaat Meijers Instituut 

90 % is (zeer) tevreden over de informatievoorziening en de wijze waarop vragen en 

verzoeken worden afgehandeld. 

 

7 Carriere na promotie 

Na de promotie werkt 75% elders, waarvan: 

o overheid 20% 

o rechtspraak 45%  

o bedrijfsleven 35%  

 

8 Suggesties/aanbevelingen 

Facultair beleid ontbreekt met betrekking tot deeltijd werken/ ouderschapsverlof/ 

zwangerschapsverlof: als wél verlof mag worden opgenomen, maar dit niet (automatisch) 

leidt tot overeenkomstige verlenging van de aanstelling, is het verlof (enigszins) illusoir.  

 


