
 Resultaten promovendi-enquête periode 2010-2012 
 
Inleiding 
De resultaten van de promovendi-enquête zijn gebaseerd op de deelname van 30 promovendi. 
Soms is de score aanzienlijk lager dan 30. Dat komt omdat de vragen soms de 4-jarige (18), soms de 
6-jarige (12) aanstellingen betreffen, of betrekking hebben op een cursus of activiteit en niet alle 
promovendi daaraan hebben deelgenomen. In de tabellen is het aantal beantwoorde vragen bij 
‘aantal personen’ echter exact aangegeven. 

Voor zover de antwoorden dienden te worden weergegeven in een waardering (schaal 1-5) zijn 
deze in staafdiagrammen weergegeven. De resultaten van de overige open vragen kunt u 
terugvinden in de evaluatie aan het eind van ieder onderdeel. Ik beperk mij tot de opvallende 
scores/mededelingen. 
 

Onderdeel I. Algemeen 
 
1. Deze vraag is voor promovendi met een aanstelling van 4 jaar. PhD-fellows (aanstellingsduur 6 

jaar) kunnen verder gaan met vraag 3.  
 

Geef hieronder aan hoe u de volgende aspecten van de aanstellingsvorm waardeert: 
 

      
De aanstellingsduur van 4 jaar       
De evaluatiegesprekken rond de 9e maand van de aanstelling      
De omvang van de onderwijstaken       
De verdeling van de onderwijstaken over de jaren van de 
aanstelling 

     

 

       

        
 



 2 
 

 
2. Deze vraag is alleen voor PhD-fellows (aanstelling van 6 jaar). De overige promovendi kunnen 

verder gaan met vraag 2.  
 
Geef hieronder aan hoe u de volgende aspecten van de aanstellingsvorm waardeert: 
 

      
De aanstellingsduur van 6 jaar      
Het evaluatiegesprek rond de 18e maand van de aanstelling      
De omvang van de onderwijstaken      
De verdeling van de onderwijstaken over de jaren van de 
aanstelling 

     

Het onderwijsvrije 5e jaar      
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3. Verdeling onderzoek/onderwijs/opleiding 
 

      
Bent u tevreden over de voorgeschreven verdeling van uw tijd 
over onderwijs/onderzoek/opleiding? 

     

Bent u tevreden over de feitelijke verdeling van uw tijd voor 
onderwijs/onderzoek/opleiding? 

     

 

          
 

4. Arbeidsomstandigheden 
 
      

Wat vindt u van de salariëring van uw functie, al dan niet in 
verhouding tot andere beroepsgroepen? 

     

Wat vindt u van de arbeidsomstandigheden van uw functie?      
Zijn arbeidsomstandigheden belangrijk geweest bij de keuze om 
promotieonderzoek te gaan doen? 
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Evaluatie onderdeel I 
 

Vraag 2, 3, 4 & 5 (aanstelling, evaluatie, onderwijsomvang) 
- De aanstellingsduur van 4 resp. 6 jaar: merendeel positief, bij PhD’s positiever dan bij AIO’s  
- 1e evaluatie/omvang onderwijs: overwegend positief (op een enkele promovendus na) 

 
Ongeveer 1/3 van de promovendi geeft aan dat de tijd die besteed moeten worden aan 
onderwijs in de praktijk bijna altijd hoger uitpakt (o.a. door mondelingen, hertentamens en 
onderwijsherzieningen). Als nadeel wordt vooral gezien de versnippering van tijd. Op een 
kleine afdeling is onderwijsvrije periode soms lastiger te realiseren. 

 
Vraag 6 & 7 (arbeidsvoorwaarden) 

- PhD’s zijn over het algemeen tevreden over de salariëring. AIO’s vinden het moeilijker om 
rond te komen (zeker als er sprake is van een gezinssituatie).  13 positief, 14 redelijk en 
3 onvoldoende. 

- Arbeidsomstandigheden bij vrijwel allen van ondergeschikt belang. Reiskostenvergoeding 
wordt wel laag gevonden. 
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Onderdeel II. Onderzoeksbegeleiding 
 

PROMOTOR 
 

5. Hoe vaak per jaar spreekt u met uw promotor over (de voortgang van) uw proefschrift? 
 
      
9. Bent u tevreden over de frequentie van deze gesprekken?  

 
    

10. Bent u tevreden over de inhoudelijke begeleiding die u 
van uw promotor ontvangt? 

     

11. Bent u tevreden over de wijze waarop uw promotor oog 
en aandacht heeft voor het bewaken van uw onderzoekstijd? 

     

12. Bent u tevreden over de toegankelijkheid en de 
benaderbaarheid van uw promotor voor het stellen van 
vragen? 
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13. Op welke manier is uw promotor voor u persoonlijk tot nu toe het belangrijkste geweest? 
Bij het merendeel van de ondervraagden was de dagelijkse begeleider belangrijker dan de 
promotor zelf. Deze kwam vaak pas tegen het einde van het traject meer in beeld. 
Daartegenover zijn er ook promotores die snel reageren en adequaat feedback geven, zij zijn 
echter in de minderheid. Vertrouwen van de promotor in de promovendus wordt op prijs 
gesteld. 
 

14.  Aan welke zaken zou de promotor volgens u meer aandacht moeten besteden? 
Zo nu en dan een gesprek anders dan over een aangeleverd hoofdstuk zou op prijs gesteld 
worden. Deelname aan congressen zou misschien meer gestimuleerd kunnen worden. 

 
BEGELEIDER 

 
15. Hoe vaak per jaar spreekt u die andere begeleider anders dan gezamenlijk met  uw 

promotor over uw onderzoek? 
 

16. Is de begeleiding van uw promotor en van uw begeleider 
voldoende op elkaar afgestemd? 
 

     

17. Bent u tevreden over de wijze waarop uw begeleider oog 
en aandacht heeft voor het bewaken van uw onderzoekstijd 
en daarmee voor de voortgang van uw onderzoek? 

     

18. Bent u in het algemeen tevreden met de begeleiding die u 
van uw begeleider krijgt? 

     

19. Bent u tevreden over de toegankelijkheid en de 
benaderbaarheid van uw begeleider voor het stellen van 
vragen? 
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20. Op welke manier is uw begeleider tot nu toe voor u persoonlijk het belangrijkste geweest? 
Inhoudelijke discussies en doorgaans meer tijd beschikbaar dan promotor. 
 

21. Aan welke zaken zou de begeleider volgens u meer aandacht moeten besteden? 
Hierover wordt weinig gezegd. 
 

 
Evaluatie onderdeel II 

 
Vraag 8: contact promotores 

- Frequentie: overwegend positief (20) tot redelijk (3), 7 promovendi achten de frequentie 
onvoldoende. 

- Inhoudelijke begeleiding: min of meer vergelijkbaar beeld. 
- Bewaken onderzoekstijd: van de 30 promovendi die deze vraag beantwoorden vinden 19 

promovendi dat dit voldoende door promotor wordt bewaakt. 5 promovendi vinden dat 
het beter zou kunnen. 6 promovendi zijn er niet echt over te spreken. 

 
Grote verschillen: sommigen spreken promotor 2-4 keer per jaar, anderen wekelijks of 
maandelijks. 

 
- Frequentie: overwegend positief (15) tot redelijk (3), slechts 3 promovendi achten de 

frequentie onvoldoende. 
 
Vraag 13 (belang promotor tot nog toe) 
Motiveren, mental coach, contacten, gesprekspartner 
 
Vraag 14 (verbeterpunten promotor) 
cv-building, carrièreontwikkeling, stimuleren (internationaal) publiceren 
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Vraag 15 (contact 2e begeleider) (n.b. op deze vraag reageerden 21 promovendi) 
 

- Afstemming tussen promotor/begeleider: overwegend positief 
- Bewaking onderzoekstijd door begeleider: 15 zijn positief, 2 redelijk, 4 negatief 
- Begeleiding: Positief 

 
Vraag 20 (belang 2e begeleider tot nog toe) 
Meedenken, discussie, klankbord 
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Onderdeel III. Internationalisering   
 

22. Bent u in het kader van uw functie naar het buitenland gereisd?  
17 van de 19 promovendi zijn (overwegend meerder keren) naar het buitenland geweest, 
variërend van enkele dagen tot en met langdurige( r) verblijven         
 

23. Welke factoren hebben u gestimuleerd om deze reis/reizen te ondernemen? 
Op deze vraag werden eigenlijk geen goede antwoorden gegeven. 

 
24. Welke factoren hebben ertoe bijgedragen dat u niet of minder vaak op reis bent gegaan dan 

(volgens u) wenselijk zou zijn geweest? 
Ook niet echt veel reacties, maar onderwijs en andere verplichtingen worden wel genoemd. 
Sommige onderwerpen van proefschriften lenen zich niet voor buitenlandse reizen. 

 
25. Heeft u in het kader van uw buitenlandreis een paper ingebracht bij internationale congressen 

en/of een lezing gegeven? 
 

                        
 

Evaluatie onderdeel III 
 

Vraag 22 (buitenland) 
17 van 19 promovendi zijn overwegend meerdere keren naar het buitenland gegaan, van enkele 
dagen tot en met langdurige verblijven. 
 

- Frequentie: overwegend positief tot redelijk , slechts 2 promovendi achten de frequentie 
onvoldoende. 

-  
Vraag 25 (paper presentatie in buitenland) 
De helft wel, de helft niet 
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Onderdeel IV. Onderwijs (zie bijlage 1) 
 

26. Gedurende hoeveel weken geeft u per jaar onderwijs, inclusief voorbereiding en tentamens? 
(1 jaar telt gemiddeld 42 werkweken). 

 
27. Hoeveel tijd bent u gemiddeld per week in de onderwijsperiode kwijt aan onderwijstaken? 

 
28. In welke fase van uw aanstelling geeft u onderwijs of hebt u onderwijs gegeven? 

 
29. Waar bestaat de onderwijstaak voornamelijk uit? (colleges geven/ werkgroepen geven/ 

vakontwikkeling/ intervisie met andere docenten/ organisatorisch zaken/ scriptiebegeleiding, 
etc.)  

 
30. Aan welke onderwijstaak bent u het meeste tijd kwijt? 

 
      

31. Bent u tevreden over uw onderwijstaken?      
32. Bent u tevreden over de begeleiding die u krijgt in het 

geven van onderwijs? 
     

33. Bent u tevreden over de koppeling tussen het onderwijs en 
uw onderzoek? 
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Evaluatie Onderdeel IV 
 

Vraag 28 (onderwijs in welke fase van aanstelling) 
Meerderheid geeft onderwijs in alle jaren aanstelling.  
 
Vraag 31-33 (inhoud onderwijs) 

- Onderwijstaken: overwegend positief  
- Begeleiding bij onderwijstaken: redelijk positief (18), neutraal (8), negatief (3) 
- Koppeling onderwijs/onderzoek; overwegend positief  

 
V. Promovendi-opleiding  (zie bijlage 2) 
 

34. Welke vakken/onderdelen heeft u gevolgd? Hoe waardeert u deze vakken? 
  Er werden veel diverse vakken gevolgd  
 

35. Welk vak/opleidingen vond u het best? 
 De vakken die eruit springen zijn: Philosophy of Science, ICLON Werkgroepen en Juridisch Engels 
 

36. Welk vak/opleiding vond u het slechtst?  
Hierop is geen eenduidig antwoord mogelijk gelet op de variëteit 

 
37. Welk vak/opleiding ontbreekt er naar uw mening in het curriculum?  

Geen reactie. 
 

38. Heeft u verder nog opmerkingen over de promovendi-opleiding? 
Reactie van vorige enquête geldt eigenlijk nog steeds, d.w.z. dat flexibilisering en op maat 
gemaakte opleiding belangrijk is. 

 
39. Heeft u naast de reguliere promo-borrel nog behoefte aan afdelingsoverstijgende activiteiten? 

- 
 
40. Heeft u naast de promovendi-opleiding behoefte aan (reguliere) andere inhoudelijke 

uitwisseling? 
- 

 
Evaluatie Onderdeel V 

 
Vraag 34 (waardering cursussen) 
Geringe aantallen per cursus en wisselend beeld (uitzondering Wetenschapsfilosofie: positief), 
Empirical Research Methods in Law (overwegend positief), Rechtsvergelijking (redelijk), ICLON 
werkgroepen (positief tot redelijk). 
 
Vragen 35-40 (oordelen promovendi-cursus) 
Te veel verschillen voor duidelijke lijn 
 
Vraag 38 (verbeterpunt opleiding) 
Flexibilisering en op maat gemaakte opleiding 
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VI. Facultaire begeleiding, inbedding en ondersteuning 
  
 PROMOVENDIDECAAN, MEIJERS INSTITUUT, ONDERZOEKSPROGRAMMA 
 
      

41. Bent u tevreden over de functievervulling van de 
promovendidecaan, Kees Waaldijk? (De enquête gaat 
over de periode van 2008 tot 2010.) 

     

42. Bent u tevreden over de functievervulling van de 
coördinator van de promovendi-opleiding (Riekje 
Boumlak)? 

     

43. Bent u tevreden over de functievervulling van de 
coördinator van het Meijers-onderzoeksprogramma 
waartoe u behoort? 

     

 

    
 

 
 

 
44. Hoe vaak heeft u mondeling, telefonisch of per e-mail contact gehad met de 

promovendidecaan (Kees Waaldijk/Carel Smith) over uw functie of onderzoek?  
Hiervoor was doorgaans geen aanleiding, maar wanneer contact plaats heeft gehad werd 
dit als positief ervaren, betrokken. 
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45. Welke onderdelen van de functie van de promovendidecaan (Kees Waaldijk)zijn tot nu toe 

voor u het belangrijkste geweest?  
- 

46. Waar zou de promovendidecaan (Kees Waaldijk/Carel Smith) volgens u meer aandacht aan 
moeten besteden?  
Onderzoekstijd beschermen t.o.v. onderwijstaken; Planning bewaken. 
 

47. Heeft u hierover nog opmerkingen? Eigenlijk geen opmerkingen 
 

      
48. Voelt u zich betrokken bij het Meijers-
onderzoekprogramma waartoe u behoort? 

     

49. Bent u tevreden over de dienstverlening van het 
Secretariaat Meijers Instituut? 

     

50. Bent u tevreden over de vormgeving van de 
webpagina’s van het Meijers Instituut voor 
promovendi? 

     

51. Bent u tevreden over de inhoud van de 
webpagina’s van het Meijers Instituut met informatie 
voor promovendi? 

     

52. Leest u het promovendibericht over lezingen, 
cursussen en promoties dat u iedere maand wordt 
toegestuurd?  

     

53. Bent u tevreden over de dienstverlening van het 
Secretariaat van uw afdeling? 

     

54. Bent u tevreden over de dienstverlening van 
Personeelszaken (P&O)? 

     

55. Bent u tevreden over de dienstverlening van 
Financiële zaken (FEZ)? 

     

56. Bent u tevreden over de dienstverlening van 
Facultaire bibliotheek? 

     

57. Bent u tevreden over de dienstverlening van de 
Helpdesk ICT? 
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58. In wat voor soort functie wilt/bent u na uw promotie gaan werken?  
Antwoorden lopen zeer uiteen: Internationale organisatie, UD, Advocatuur, geen idee, 
rechterlijke macht, overheidsdienst 

59. Bent u bereid de uitkomsten van deze enquête met anderen te bespreken? Zo ja, vul uw e-
mailadres in of stuur een e-mail naar h.j.boumlak@law.leidenuniv.nl 

 
60. Heeft u nog opmerkingen, suggesties of iets anders te melden? 
 
 

Evaluatie onderdeel VI 
 

Vragen 44-47 (belang promovendidecaan) 
Het contact dat er was werd als positief en betrokken ervaren. 
 
Vraag 48 (betrokkenheid eigen Onderzoeksprogramma) 
Op 25 zijn 8 positief, 9 gemiddeld en 9 niet helemaal tevreden 

mailto:h.j.boumlak@law.leidenuniv.nl
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Vragen 42/49/51/52 (ondersteuning Meijers: Boumlak) 
Positief tot zeer positief 
 
Vragen 53/54/55/56 (overige ondersteuning) 
Overwegend positief 
 
Vraag 58 (carrière) 
Duidelijke meerderheid kiest voor wetenschappelijke carrière



 
 
 

Bijlage 1 - ONDERWIJS  
 
26 
Gedurend
e hoeveel 
weken 
geeft u 
per jaar 
onderwijs
? 

27 Hoeveel tijd 
bent u 
gemiddeld in 
de 
onderwijsperio
de kwijt aan 
onderwijstaken 

28 In welke 
fase van uw 
aanstelling 
geeft u 
onderwijs 
of heeft u 
onderwijs 
gegeven? 

29 Waaruit bestaat de 
onderwijstaak 
voornamelijk? 

30 Aan welke 
onderwijstaak 
bent u het meeste 
tijd kwijt? 

16 weken 30 uur Vanaf het 
begin; 40% 
van de tijd 

Alles Werkgroeponderwi
js; tentamens 
nakijken 

9-10 
weken 

Praktisch hele 
week 

Elk jaar Hoorcolleges Hoorcolleges 

6 weken 2 dagen p week 1e jaar Werkcolleges en 
bachelorscripties 

Werkcolleges 

15 weken 20 uur Beginfase Werkgroepen, intervisie Werkgroepen 
12 weken 1,5 dag Laatste twee 

jaar van 
aanstelling 

Werkcolleges Werkcolleges 

10 weken 
(scripties 
doorlopen
d) 

Full time 1e jaar Werkgroepen, tentamens, 
scriptiebegeleiding 

Voorbereiden 
werkgroepen 

7-8 weken 2 tot 4 uur 1e en 2e jaar, 
en weer in 4e 
jaar 

Colleges, werkgroepen, 
tentamens  

Nakijken 
tentamens 

10 weken 
en 10 
weken 
Moot 
Court 

12 uur 1e jaar eerste 
semester; 2e 
jaar beide 
semesters 

Werkgroepen en voorbereiding Moot Court 

16 weken 60 uur bij bijv. 
ba3, anders ong. 
25 uur 

Alle jaren, 
behalve 
onderwijsvri
je jaar 

Colleges en werkgroepen, 
papers, tentamens 

Ligt aan het 
onderwerp 

7 weken Intensief Elk jaar Werkgroepen, intervisie, 
scripties 

Werkgroepen 

13 to 16 
weken 

Gedurende 
onderwijs zo 
goed als fulltime 

Elk jaar, 
behalve het 
5e 

Werkgroepen, scripties, 
tentamens 

Werkgroepen 

10 weken 40 uur p week Direct bij 
aanstelling 

Werkgroepen en scripties Scripties 

15 weken 25 uur p week - Werkgroepen, papers, 
gastcolleges 

Werkgroepen 

12-16 
weken 

2-3 dagen per 
week 

Doorlopend Colleges, vakontwikkeling, 
scripties, tentamens 

Colleges 

20 weken; 2-3 dagen 1e en 2e jaar Organisatie, privatissima Organisatie 
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26 
Gedurend
e hoeveel 
weken 
geeft u 
per jaar 
onderwijs
? 

27 Hoeveel tijd 
bent u 
gemiddeld in 
de 
onderwijsperio
de kwijt aan 
onderwijstaken 

28 In welke 
fase van uw 
aanstelling 
geeft u 
onderwijs 
of heeft u 
onderwijs 
gegeven? 

29 Waaruit bestaat de 
onderwijstaak 
voornamelijk? 

30 Aan welke 
onderwijstaak 
bent u het meeste 
tijd kwijt? 

15-16 
weken 
2 keer 2 dagen 1e jaar 2x 

college 
gegeven 

Colleges, werkgroepen, Volgt 
BKO 

Verwacht toename 
onderwijs 
participatie 

10-12 
weken 

20 uur Alle fasen 
behalve 
onderwijsvri
je jaar 

Alles behalve colleges Werkgroepen 

30 weken 50% van mijn 
tijd 

1e en 2e jaar 
cursus en 
scribenten, 
3e jaar alleen 
scribenten 

Vakontwikkeling, scripties, 
werkcolleges 

Nakijken 
individuele papers 

15-20 
weken 

30 uur ong. Doorlopend, 
behalve 4e 
jaar 

Werkgroepen, scripties, 
vakontwikkeling, organisatie 

Werkgroepen 

5-6 weken 2-3 dagen Dit jaar voor 
het eerst 

Colleges, intevisie, tentamens Werkcolleges 

20 weken 2-3 dagen Doorlopend 
(voor mijn 
gevoel!) 

Werkgroepen, papers, 
tentamens 

Werkgroepen 

Wisselt 32 uur 2e jaar Werkgroepen, masterscripties Scripties 
Gemiddel
d 12 
weken 

Tijdens 
onderwijs 
vrijwel volledig 

Alle fasen Colleges, masterscripties, 
tentamens 

Colleges 

17 weken 30 uur - Werkgroepen, tentamens, 
scripties 

Werkgroepen 

16 weken 40 uur tijdens 
onderwijs 

Alle fasen Werkgroepen scripties, 
vakcoördinatie 

Werkgroepen 

20 
werkweke
n 

16-32 uur 1e en 3e jaar Werkgroepen, papers en 
tentamens nakijken 

Werkgroepen 

5 weken 24 uur Elk jaar 
vanaf begin 

Werkgroepen/intervisie/tentam
ens nakijken 

Werkgroepen 
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Bijlage 2 - Opleiding 
 


