Flexibeler promoveren in de techniek
Op zoek naar kansen om een bijdrage te leveren aan het promoveren in de Techniek.

“Learn how to see. Realize that everything connects to everything else.”
― Leonardo da Vinci

Boxtel, 29 september 2013
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Aanleiding
In februari 2013 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden georganiseerd door Holland High Tech op de
High Tech Campus. Het onderwerp van gesprek: ‘Promovendi in de techniek’. Dit naar aanleiding van
een signaal van een van de deelnemende bedrijven aan HHT die regelmatig ervaart dat promovendi
vastlopen in de onderzoeksfase als blijkt dat gedurende de onderzoeksperiode de belangstelling
vanuit het bedrijf sterk vermindert. Of soms
nog sterker, onderwerp niet meer relevant Bijeenkomst ‘Onder professoren’
blijkt voor de opdrachtgever.
Flexibiliteit is één van de actielijnen van de Human Capital
Hoe komt het dat lange termijn gericht
Agenda die vanuit het topsectorbeleid door HTSM (High Tech
onderzoek met een doorlooptijd van
Systemen & Materialen) zijn gedefinieerd. Vanuit de
meerdere jaren, na een relatief korte
uitvoeringsorganisatie Holland High Tech wordt hier concreet
periode na de start, niet meer relevant lijkt
invulling aan gegeven. Flexibiliteit hangt nauw samen met
te zijn en men de reeds ingezette koers
behoud van gekwalificeerde mensen en employability.
ingrijpend wil bijstellen?
Flexibiliteit op zich is ook niet nieuw. Maar de aanleidingen om
flexibel te willen zijn veranderen wel. En ook de manieren
Een bijstelling van de opdracht gedurende
waarop dat zou kunnen worden ingevuld. Dit vraagt in eerste
het eerste jaar is in de praktijk geen issue.
instantie om een theoretische benadering. Om grip te krijgen op
Dit wordt door alle betrokkenen erkent.
de materie. En om aanzetten te kunnen geven voor
Maar welke oorzaken kunnen ertoe leiden
oplossingsrichtingen. Daarom is op 5 februari een
dat het gekozen onderzoek niet meer
discussiebijeenkomst belegd met wetenschappers en
relevant is voor de opdrachtgever, zodanig
praktijkmensen die zich hebben bewezen op de gebieden
dat deze zijn interesse verliest en daarmee
arbeidsmarkt, flexibiliteit en employability. Een alleszins
de
promovendus
gedemotiveerd
vruchtbare ontmoeting. Zie verder het verslag van deze
achterblijft?
bijeenkomst als bijlage.
Nederland is gebaat bij het verder ontwikkelen van onze technische kennis en ervaring. Daarbij is
wetenschappelijk onderzoek natuurlijk van levensbelang. Het ontwikkelen van kennis op
universiteiten, het doen van toepassingsgericht onderzoek samen met bedrijven en het hebben van
een hoogwaardige groep van gepromoveerden werkzaam bij kennisinstituten of researchcentra van
bedrijven zijn bepalende factoren om als BV Nederland technologische vernieuwing te realiseren en
om te zetten in economisch succes. Daarom heeft Jos van Erp van HHT FME de conclusie getrokken
dat een nadere inventarisatie nodig is om dit fenomeen beter te begrijpen.
In de periode mei-augustus 2013 heeft Walter van Ruijven namens HHT FME een 10-tal gesprekken
gevoerd met professoren van diverse (technische) universiteiten en ook enkele wetenschappers (zie
Bijlage 2) actief op het gebied van sociale innovatie met het doel hen te bevragen naar hun mening
omtrent de mogelijkheden een promotie traject aan te passen aan de veranderende
omstandigheden in bedrijven en het wetenschappelijk onderwijs.
Het doel was om op basis van de interviews te komen tot een inzicht in de mogelijkheden en dit
samen te vatten in twee a drie globale modellen. De uitkomsten van de interviews zijn verwerkt in
deze rapportage en kunnen als input dienen voor een artikel. Daarnaast zal in een later stadium,
november 2013 (zie Bijlage 3), een evenement worden gehouden met een afvaardiging van de
diverse stakeholders.
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Doelstellingen bij een promotie
Bij een promotietraject zijn diverse stakeholders betrokken. De promovendus, de promotor, het
onderzoeksteam en de universiteit. Als in het kader van een promotieonderzoek wordt
samengewerkt tussen kennisinstelling en industrie geeft dit een extra dimensie, die kan zorgen voor
meer complexiteit. Bij deze inventarisatie richten we ons op de situatie waarin de industrie (op
enigerlei wijze) belang heeft bij het onderzoekstraject.
Het belang van een partner uit de industrie kan zich uiten in financiële betrokkenheid in
verschillende vormen. Bijvoorbeeld individuele financiële steun aan een promovendus (beurs), het
(tijdelijk en/of gedeeltelijk) in dienst hebben van de promovendus, de gelegenheid bieden om te
promoveren binnen een bestaand dienstverband (buiten promoveren), een financiële bijdrage aan
een onderzoeksproject waarvan de promovendus deel uit maakt. Kortom, er zijn zeer veel
mogelijkheden.
Om straks beter te begrijpen waar knelpunten kunnen ontstaan, zijn onderstaand eerst de
verschillende belangen van de stakeholders nader toegelicht:
Promovendus
De aanstelling als promovendus bij een universiteit heeft tot doel de aan te stellen medewerker (ster) op te leiden en te vormen tot zelfstandig wetenschappelijk onderzoeker. Als regel resulteert dit
in een proefschrift. Veelal staat hier een periode van vier jaar voor maar de praktijk leert dat dit ook
uitlopen (Zie ook onderzoek ‘What took them so long’). De promovendus heeft als doel een
fundament te bouwen voor zijn/haar verdere (wetenschappelijke) carrière.
Promotor
Naast het begeleiden van de promovendus vanuit de rol van hoogleraar heeft de promotor ook
andere belangen. Hierbij gaat het om ontwikkeling van wetenschap, het behalen van
wetenschappelijke doelen (publicaties, ontwikkeling faculteit, e.d.) en het ontwikkelen van kennis.
Daarnaast is er ook een financieel belang, voor iedere geslaagde promovendus ontvangt de faculteit
financiële middelen (Euro 90k).
Universiteit
Het doel van promoveren voor de universiteit is gericht op wetenschappelijke kennisontwikkeling,
financiën, het aantrekken van wetenschappelijk talent (bijvoorbeeld door hoge notering in ‘rankings’)
die op hun beurt dus bijdragen aan de positieve ontwikkeling van financiële geldstromen. Daarnaast
heeft de ‘ranking’ mogelijk ook een positieve effect op het ‘employer brand’ van de universiteit. Een
aantrekkelijk ‘employer brand’ draagt bij aan het aantrekken van wetenschappelijk toptalent. En dat
heeft weer een positieve aantrekkingskracht op nieuwe studenten en promovendi, een vicieuze
cirkel.
Industrie
Als de industrie wetenschappelijk onderzoek financiert is dat vaak gericht op het verkrijgen van
nieuwe kennis die kan worden om gezet in economische waarde. Een andere motivatie kan zijn een
bijdrage te willen leveren aan de lange termijn kennisontwikkeling, vanuit een ideëel doel. Denk
hierbij aan de diverse fondsen van bedrijven of instellingen/stichtingen.
Gesponsord wetenschappelijk onderzoek
Gesponsord wetenschappelijk onderzoek vindt plaats op basis van diverse contractvormen. Dit
varieert van sponsoring tot en met het in dienst hebben van de promovendus op basis van een
arbeidscontract. Wanneer er sprake is van een dienstverband zie je in de praktijk variaties waarbij de
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promovendus deels werkzaam is op de universiteit en deels in het bedrijf, variërend van één dag per
maand tot full time werkzaam zijn op de universiteit.
De invulling van de samenwerking tussen kennisinstelling en bedrijf en begeleiding van de
promovendus is cruciaal.

Promovendus

Industrie

Universiteit

Uit de interviews blijkt dat de samenwerking een belangrijk onderwerp is om de slagingskans van een
promotietraject te vergroten. Dit pleit ervoor om zorg te dragen voor een heldere en duidelijke
afstemming rondom de belangen, die niet altijd direct gericht zijn op het zelfde doel.
Binnen die afstemming is flexibiliteit een vereiste om succesvol te kunnen zijn. Flexibiliteit stelt de
betrokkenen in staat om onder gewijzigde omstandigheden toch de doelstellingen te behalen. De
vorm van samenwerking tussen universiteit en industrie is niet beperkt tot promovendi.
De samenwerking kan vorm krijgen op diverse levels::
 Master (MSc)
 Professional Docter in Engineering (PD Eng)1
 Doctor of Philosophy (PhD)
 Post-doctoral researcher (Postdoc)
Een meer integrale benadering van deze samenwerking biedt mogelijk ruimte voor innovatie. Een
innovatie die kan bijdragen aan betere samenwerking en het voorkomen van vertraging van of uitval
gedurende het promotietraject.
Daarnaast kan de arbeidsrechtelijke relatie van een promovendus ook verschillen. Hij kan een relatie
hebben met de universiteit of een bedrijf uit de industrie, óf een combinatie van beide. Momenteel
speelt hier ook de discussie om net als in enkele andere landen, over te stappen op een systeem met
zgn. studentpromovendi. Dit heeft een kostenbeperkende werking voor universiteiten. Zij zijn dan
geen werkgever meer en betalen dus geen werkgeverslasten, pensioenpremie, etc.
Op dit moment zijn er verschillende contractvormen voor promovendi (zie Bijlage 4):

1

The Professional Doctorate in Engineering (PDEng) is a Dutch degree awarded to graduates of engineering
programs that develop their students' capabilities to work within a professional context. These programs focus
on applied techniques and design, in their respective engineering fields. The technological PDEng designer
programs were initiated at the request of the Dutch high-tech industry.
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-

werknemer promovendi (kan dus mogelijk verdwijnen)
instellingspromovendi
derde geldstroom promovendi
bursalen
dualen
buitenpromovendi

Binnen het huidige PhD traject kennen we de verschillende vormen van flexibiliteit. Deze flexibiliteit
staat misschien wel op gespannen voet met de strakke afspraken die wij in Nederland maken
rondom tijdsduur en financiering. Een deel van de flexibiliteit zou namelijk kunnen schuilen in de
aanpassing van de onderzoekdoorlooptijd en het aanpassen van het onderzoeksonderwerp.
In juli 2013 is een artikel verschenen met de titel: What Took Them So Long? Explaining PhD Delays
among Doctoral Candidates2. In dit artikel wordt onder andere gesproken over voorspellende
factoren die kunnen leiden tot vertraging bij promovendi. Een van de vier beschreven belangrijke
oorzaken die genoemd wordt is constante verandering van het research topic. Het uitlopen van de
doorlooptijd kan ingrijpende gevolgen hebben. Uit hetzelfde onderzoek is gebleken dat naar mate
de doorlooptijd toeneemt, de kans op het uiteindelijk niet afronden toeneemt.
Onderdeel van de initiële vraag voor deze inventarisatie is ook of de periode van vier jaar een
belemmering is voor studenten om voor een PhD traject te kiezen. Uit de interviews is gebleken dat
dit niet als zodanig wordt herkent door de universiteiten. Voor de ontwikkeling als researcher is ook
een zekere ervaringsperiode nodig. In deze periode ervaart de promovendus wat het is om
wetenschappelijk onderzoek te doen. Hij wordt geconfronteerd met complexe en onbekende
situaties waarbij hij op zichzelf is aangewezen om een oplossing (of niet) te bedenken. Research gaat
over het onbekende en weet je niet of, wanneer en in welke situatie je als onderzoeker dit zal
overkomen. Maar het is wel een fase waarin bijna iedereen een keer terecht komt. Een leerervaring
om succesvol te worden.
Een ander aspect is de inflexibiliteit in het definiëren van benodigde resources voor onderzoek. Bij
een onderzoeksvraag is nu vaak ‘de eenheid van werk’ een promotieplaats (vier jaar à circa Euro
100.000 per jaar). Dit heeft veel te maken met de wijze waarop 2e en 3e geldstromen worden
toegekend. ‘A la carte’ is er niet.
Door dat het werk wordt uitgedrukt in een promotieplaats ontstaat er een inflexibiliteit die
belemmerend kan werken. De promotieplaats van vier jaar biedt de promovendus geen ruimte om
het traject anders in te richten qua tijd omdat dit direct impact heeft op de daaraan verbonden
geldstroom als inkomsten. Ook de aanvrager van 2e en 3e geldstromen gaat zijn vraag vertalen naar
‘de eenheid’ promotieplaats terwijl dit misschien op een andere wijze meer recht doet aan de
situatie.
Prof. dr. Ing. Blank van Universiteit Twente heeft een visie hoe je ook op een andere wijze naar elkaar
(universiteit en industrie) zou kunnen kijken en daaropvolgend het huidige model zou kunnen
aanpassen. Een universiteit is meer dan PhD en Master studenten. Daarnaast zijn er hoogleraren,
2

What Took Them So Long? Explaining PhD Delays among Doctoral Candidates. Rens van de
Schoot, Mara A. Yerkes, Jolien M. Mouw, Hans Sonneveld. July 2013
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docenten, technici, een infrastructuur en de tools (bijvoorbeeld cleanroom, meetinstrumenten, etc.).
Door op een holistische manier naar de universiteit en faculteit te kijken zouden zij veel meer
kunnen betekenen voor de industrie dan sec via een student of promovendus. Een holistische
benadering zou een positieve uitwerking kunnen hebben op de individuele ontwikkeling en motivatie
van alle medewerkers van de universiteit. De vraag die een organisatie heeft kan misschien veel
beter beantwoord worden op een andere wijze dan het sponsoren of begeleiden van een student.
Door er flexibeler naar te kijken ontstaan veel mogelijkheden die ook veel positieve aspecten
hebben. Leren, motivatie, etc. Je trekt de ‘funding’ van onderzoek in feite los van de persoon en
creëert ruimte om dit meer gericht in te vullen.
In een dergelijk model zou de financiële overeenkomst tussen een universiteit en een bedrijf op een
hoger aggregatie niveau moeten liggen. Niet meer gekoppeld aan een bepaald persoon, maar
gebaseerd op de behoefte van de industrie wordt er kennis gekoppeld aan een bedrijf en wordt dit
verrekend met de financiële ‘funding’.
Hoe zou dit kunnen werken? Organisatie X heeft een jaarlijks budget voor research van 1 mio Euro.
Dit wordt toegezegd aan een of meerdere universiteiten voor wetenschappelijk onderzoek.
Gedurende het jaar legt het bedrijf haar onderzoeksvragen neer bij de universiteiten die een
maatwerkoplossing samenstelen voor het onderzoek. Op basis van een onderzoeksvoorstel kan dan
een deel van het budget toegewezen worden. Hierbij heeft de universiteit de opdracht en ruimte het
onderzoeksteam zo kwalitatief hoogwaardig samen te stellen.
Hier worden wel eisen aan gesteld:
bepaald volume van de universiteit en organisatie
transparantie in samenwerking en middelen
korte communicatielijnen
vertrouwen.
Om te onderzoeken in de praktijk of dit werkbaar
is zou je een pilot kunnen organiseren. In een
Universiteit
dergelijk model ontstaat ook de behoefte om
Mensen
vanuit bedrijf en universiteit een overzichtelijk en
Kennis
goed beeld te hebben van de kenniscompetenties.
Middelen
Om dit uitwisselingsproces te ondersteunen zou
een rol als ‘kennisintermediair’ een mogelijke
oplossing kunnen bieden. De functie moet in staat
zijn de kennisbehoeften en kennisontwikkeling bij
elkaar te brengen. Bij kennisuitwisseling gaat het
erom niet alleen naar de persoon te kijken maar
naar het geheel en de afzonderlijke delen. Ook
gaat het erom op een zeker niveau creatief te durven zijn.

Industrie
Onderzoeksvraag
Kennisbehoefte
Budget
Samenwerking
met op maat
samengesteld
onderzoeksteam,
middelen en
budget

Kennis en ervaring als bedrijf in het samenwerken met een kennisinstelling speelt ook een rol. Door
onvoldoende kennis van elkaars werkwijze is er kans op een ‘mismatch’ qua verwachtingen. Een MKB
bedrijf dat zich richting een kennisinstelling begeeft met het verzoek om samenwerking is er bij
gebaat als het weet hoe een kennisinstelling functioneert, en omgekeerd geldt dit natuurlijk ook. Er
zijn gelukkig veel succesvolle samenwerkingen mogelijk, kijk bijvoorbeeld naar de start-ups. Het is
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wellicht de moeite waard te leren van de succesfactoren van start-ups dicht bij universiteiten zoals
YES!Delft en MESA+.
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Invloed van economische situatie
De samenwerking tussen universiteiten en bedrijven kan ook beïnvloed worden door de
economische situatie op een bepaald moment. Daar waar universiteiten een - minder door de factor
tijd en economisch klimaat beïnvloedde- focus hebben op de kwaliteit van het wetenschappelijk
onderzoek, hebben bedrijven eerder de neiging ook voor hun researchactiviteiten de focus op een
kortere termijn te hebben. En zijn research budgetten gekoppeld aan omzet(verwachtingen). Dat is
overigens niet per definitie zo, er zijn natuurlijk uitzonderingen.
De samenwerking tussen industrie en universiteit wordt bij voorkeur zo ingericht dat economische
ontwikkelingen eigenlijk geen, of beperkte, invloed hebben op de onderzoeksprojecten.

Universiteit

Bedrijf

Valorisatie

Promovendus

Timing

Vanuit het perspectief van valorisatie van kennis is er een balans nodig. Als een bedrijf te veel
gefocust is op korte termijn succes gebaseerd op het wetenschappelijk onderzoek dat men sponsort,
en de kennisinstelling te weinig gericht is op valorisatie van de kennis, kan het misgaan. Er moet
sprake zijn van een balans, binnen een gezamenlijk afgestemd tijdspad.
Als het gaat om de invloed van hoog en laagconjunctuur kun je de vraag stellen of er mogelijkheden
zijn om deze cycli te ‘verslaan’ met een model waarin afhankelijk van het economisch tij de middelen
(tijd en geld) op de meest effectieve en efficiënte wijze worden ingezet. Prof. dr.ir. Ton Backx van
TU/e is heeft hierover al langer nagedacht en zijn zienswijze in een model vertaald.
Door nauw met elkaar samen te werken kun je voorkomen dat onderzoek wordt stopgezet vanwege
de laagconjunctuur of nieuwe strategische keuzes. Door elkaars agenda’s te delen kan men veel
beter op elkaars behoeften inspelen.
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Dit model geeft weer hoe men vanuit de
TU/e nadenkt over valorisatie. In het
midden vindt de kennisuitwisseling plaats
tussen universiteit en haar partners. Ook
hier speelt ‘funding’ van het
samenwerkingsmodel een
doorslaggevende rol.
Een model zoals de Kenniswerkersregeling
in 2008/2009 biedt vanuit een nadere
studie hiervoor mogelijk interessante
inzichten.
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Succesfactoren bij de inrichting van promotieonderzoek
Op basis van de interviews komen een aantal succesfactoren naar voren die de partijen kunnen
gebruiken om de kans op succes optimaal te beïnvloeden:
-

-

-

-

-

-

Aanwezigheid opdrachtgever/sponsor vanuit bedrijfsleven: wanneer een organisatie besluit
een promovendus te ondersteunen, dan moet deze organisatie ook zorgen voor een interne
begeleider. De relatie tussen de geldverstrekker en het onderzoek moet geborgd worden.
Anders kan men veel makkelijker tot een besluit komen de funding te stoppen. Hoe deze
borging wordt georganiseerd is afhankelijk van de manier van ondersteuning. Dit verschilt
per situatie (dienstverband, beurs)
(Borging) wetenschappelijke onafhankelijkheid: de promovendus moet onafhankelijk
kunnen werken. Om dat te borgen is het juist van belang na te denken over de wijze waarop
de resultaten van het onderzoek gemakkelijk kunnen worden overgedragen aan
belanghebbenden en zo kunnen worden gebruikt voor industrie en maatschappij.
Relatie tussen promovendus en promotor. Een promovendus en zijn promotor moeten
goede afspraken maken over de
begeleiding
en
de
wederzijdse
verwachtingen.
Naast
een
Onderzoeksplan wordt ook een Training
& Supervisieplan aanbevolen. Dit laatste
is veel meer gericht op persoonlijke
ontwikkeling.
Promovendus
Industrie
Relatie promovendus en opdrachtgever.
Een promovendus en zijn begeleider
binnen de industrie moeten eveneens
goede afspraken maken over de
begeleiding
en
de
wederzijdse
Universiteit
verwachtingen. Wat als de begeleider te
weinig tijd besteed aan de begeleiding of
andersom, wat doe je als opdrachtgever
als je te weinig contact hebt met de
onderzoeker in spe? Een set aan afspraken kan helpen zonder dat die het zelfstandige
karakter van de promovendus hoeven te schaden.
Relatie Promotor en counterpart in industrie. Deze relatie is cruciaal in het aansluiten van
wetenschappelijk onderzoek op de behoeften van de industrie met het oog op valorisatie. In
de praktijk zijn er voorbeelden waar deze samenwerking naar een universiteit-overstijgend
niveau gaat en gekoppeld is aan de strategische research agenda voor de komende 5 tot 10
jaar van een organisatie. De samenwerking is zeer strategisch en zorgt ervoor dat partijen
ook meer afhankelijk van elkaar worden op het gebied van ontwikkeling. Kennis die
voorkomt uit research dient uiteindelijk voldoende economisch waarde creëren om een
bijdrage aan de financiering van lange termijn onderzoek te kunnen bieden.
De organisatie van het onderzoeksteam. De wijze van organisatie van het onderzoekteam
biedt kansen om de wensen van partijen op lange en korte termijn gewenst resultaat te laten
behalen. Denk hierbij aan ruim opgezette programma’s waarbij de promovendus er voor
zorgt dat binnen zijn onderzoek ook afstudeeropdrachten kunnen worden geformuleerd.
Deze opdrachten kunnen dan gericht zijn op onderzoek dat voorziet in kennis die de industrie
op korte termijn kan gebruiken.
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Op basis van deze inventarisatie zou een onderzoeksvraag gedefinieerd kunnen worden waarbij
gekeken wordt naar de effecten van de huidige vorm van PhD traject en de keuzes die
Masterstudenten maken met het oog op hun carrière. Vooralsnog lijken er (wereldwijd) voldoende
studenten beschikbaar. Maar de recente ontwikkelingen rondom de status van een promovendus als
werknemer of student kan grote impact hebben voor Nederland.
Een ander aspect is de relatie tussen het wetenschappelijk systeem en toekomstige generaties met
hun kenmerken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ‘generatie Z’. Wat verwachten zij van een
wetenschappelijke omgeving en hoe sluit dit aan bij bijvoorbeeld generatiekenmerken? Is er
überhaupt een relatie of staat de wetenschappelijke wereld op zich zelf? Conformeren de studenten
zich zonder meer aan het wetenschappelijk regime?
René Boender en Jos Ahlers, schrijvers van het boek Generatie Z (geboren tussen 1992 en 2010: “Generatie Z is
toekomstgericht, net als alle jongeren uit de geschiedenis, en wil graag leren. Wat we wel zien is dat de manier waarop
kinderen worden opgeleid slecht aansluit bij de manier waarop ze graag zouden willen leren. Het zijn netwerkers die
vastzitten in een hiërarchisch systeem. Het Motivactiononderzoek naar de Grenzeloze Generatie zegt daar zinnige
dingen over.”
Heeft generatie Z nog een leraar met autoriteit nodig of zijn de online buddies en leraren de autoriteit?
René Boender en Jos Ahlers: “Autoriteit moet je verdienen, je krijgt het niet meer cadeau bij je functie. Je bent niet
meer automatisch de baas omdat je voor de klas staat. Autoriteit zal minder afhankelijk worden van kennis en
motivatie, en meer van inspiratie en ervaring. Als je Generatie Z weet te inspireren, hangen ze aan je lippen.”
Pieter Paul Verheggen: “Inspirerende persoonlijkheden zullen voor jongeren belangrijke iconen blijven. Docenten zullen
in de toekomst concurrentie ondervinden van online iconen maar de leraar die leerlingen weet te ‘raken’ zal zijn of haar
autoriteit behouden!”
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Omgeving
EU/Brussel
Alle Europese landen vinden onderwijs erg belangrijk, maar de onderwijsstelsels van de landen
verschillen. De Europese Unie heeft een terughoudend onderwijsbeleid: in essentie blijft onderwijs
een nationale aangelegenheid.
De EU wil vooral de samenwerking tussen lidstaten bevorderen en de lidstaten aanvullen. De
lidstaten wisselen kennis en ervaringen uit op het gebied van onderwijs.
De EU wil graag iedereen de mogelijkheid geven om een opleiding te volgen of om zijn kennis tijdens
zijn hele beroepsleven te verbeteren. Vooral voor jongeren boven de 15 jaar bestaan er veel
uitwisselingsprogramma's. De Europese Unie probeert in het bijzonder kansarme jongeren te
bereiken. Ook ondersteunt ze onderwijsprojecten in onder meer Noord-Afrika en Centraal-Azië.
(bron http://www.europa-nu.nl/id/vg9pjpilytz0/onderwijs_en_jeugdbeleid)
Landen om ons heen
Een zeer interessante website om hier meer over te lezen is FindaPhD.com. Op deze website vind je
onder andere beschrijvingen van de studie in verschillende omliggende landen. Onderstaand twee
voorbeelden, van Zweden en Duitsland

- Swedish Doctoral Degrees
Doctoral level study in Sweden takes two forms. A full Ph.D. consists of 240 ECTS credits and
requires a minimum of four years full-time study leading to the production and defence of a
thesis representing a significant contribution to the scholarly field in question. Alternatively,
candidates may register for a licentiate degree, consisting of 120 ECTS credits. This requires only
two years full-time enrolment and the production of a shorter and less ambitious thesis. The
licentiate may function as a pre-doctoral qualification – broadly akin to the UK's MPhil or similar
degrees – but is also taken as a terminal degree by those already working within an appropriate
field of profession. Both Ph.D. and licentiate qualifications typically combine the supervised
research of a thesis with a program of seminars and courses through which a candidate obtains
and demonstrates appropriate theoretical and methodological training in their field.
- PhD in Germany
PhD students in Germany are most often referred to as Doctoral Candidates. There are two types
of PhDs in Germany:
-

The traditional approach
The traditional approach involves identifying a supervisor (Doktorvater/Doktormutter,
interestingly meaning a thesis father or mother!) at a German university who is willing to
guide your research. This system offers a lot of flexibility since there is no compulsory
attendance, deadlines or curriculum, but requires a great deal of dedication. The average
length of this kind of PhD is four years.
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-

Structured doctoral programmes
Structured doctoral programmes are internationally-oriented, conducted largely in English
and are comparable to PhD programmes offered in Doctoral Training Centres in the UK for
example. Doctoral candidates work individually and also in wider research projects.
Structured graduate courses and transferable skills training are an essential part of these
programmes which normally lead to a PhD in about 3 years.

According to the German Council of Science and Humanities, the majority of doctoral candidates still
complete a traditional doctorate but a growing proportion choose structured programmes, especially
in the natural sciences and mathematics.
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Afsluiting
Het was een interessante exercitie om met een aantal wetenschappers het gesprek aan te gaan over
een aangepaste inrichting van het promotietraject. De initiële probleemstelling werd minder direct
onderkend maar des te meer de wens om samenwerking tussen wetenschap en industrie te
bevorderen. Naar mijn mening hebben de betrokken partijen hier zelf veel baat bij en zijn zij ook
bereid hierover met elkaar in gesprek te gaan. Dat zou een vervolg kunnen zijn op deze
inventarisatie.
Uiteindelijk speelt de financiering van onderzoek de hoofdrol. Steeds komt de vraag terug hoe we het
wetenschappelijk onderzoek kunnen financieren op een zodanige manier dat de wetenschap en
industrie daarvan beide optimaal profiteren. (Internationale) afspraken en regelgeving omtrent
subsidieverlening spelen hierbij een belangrijke rol.
Samenwerken is ook een cruciaal werkwoord gebleken. Volgens Van Dale betekent dit: in onderling
overleg werken. Het overleggen is daarin naar mijn mening de kern waar het om draait. Met elkaar in
gesprek gaan en elkaars doelen begrijpen en aan het gemeenschappelijk doel werken. Als alle
betrokkenen bij een promotietraject dit doen kunnen onaangename verrassingen voorkomen
worden en draagt het wellicht bij aan meer en volgens planning verlopende promoties.
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Aanleiding verwoord in het document “Onder professoren”
Interviews

dhr
dhr
mevr
dhr
dhr
dhr
mevr
dhr
dhr

Titel
prof.dr.ir.
prof.dr.ir.
dr.
prof.dr.ir.
prof.dr.ir.
prof.dr
prof.dr.
prof.dr.ir.
prof.

Naam
A.C.P.M. Backx (Ton)
M. Steinbuch (Maarten)
C. Freese (Charissa)
J.P. van Buijtenen (Jos)
D.H.A. Blank (Dave)
J. Knoester (Jasper)
M. Segers (Mien)
J.P.H. (Jos) Benschop
C.U. Keller (Christhoph)

TU/e
TU/e
UvT
TUD
UT
RUG
UvM
UT
LU

Faculteit
Electrical Engineering
Werktuigbouwkunde
Department of Human Resources Studies
Aerospace Engineering
Science & Technology
Wiskunde en Natuurwetenschappen
Department of Educational development & Research
Faculty of Science & Technology
Experimental Astrophysics
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Functie
Decaan
Hoogleraar
Senior onderzoeker
Professor
Wetenschappelijk directeur
Decaan
Full Professor
Part-time professor/ VP Research ASML
Professor

14-6-2013
31-5-2013
23-8-2013
17-6-2013
16-8-2013
23-8-2013
3-9-2013
30-8-2013
7-6-2013

BIJLAGE 2

Opleiding/onderzoek
Master

Omschrijving
is een graad die aangeeft dat iemand een masteropleiding heeft voltooid aan een
universiteitEen academische masteropleiding is een een- of tweejarige (en in uitzonderlijke
gevallen meer dan twee jaar durende) opleiding volgens de bachelor-masterstructuur (bama) en
volgt na de academische bacheloropleiding.

PD eng

The Professional Doctorate in Engineering (PDEng) is a Dutch degree awarded to graduates of
engineering programs that develop their students' capabilities to work within a professional
context. These programs focus on applied techniques and design, in their respective engineering
fields. The technological PDEng designer programs were initiated at the request of the Dutch
high-tech industry. High-tech companies need professionals who can design and develop
complex new products and processes and offer innovative solutions. All programs work closely
together with high-tech industry, offering trainees the opportunity to participate in large-scale,
interdisciplinary design projects. With this cooperation, PDEng programs provide trainees a
valuablenetwork of contacts in industry. Each program covers a different technological field, for
example managing complex architectural construction projects, designing mechanisms for user
interfaces for consumer products or developing high-tech software systems for softwareintensive systems. Participation in a program that awards the abbreviation PDEng requires at
least a Master's degree in a related field.

Promovendus

Een promovendus (Latijn: hij die gepromoveerd moet worden , meervoud: promovendi) is iemand
die door het zelfstandig beoefenen van wetenschappelijk onderzoek en, hierop aansluitend, het
schrijven van een proefschrift wil promoveren tot de academische graad van doctor. In de
Angelsaksische landen wordt een promovendus een 'PhD-student', een 'PhD-candidate', of soms
een 'research assistant' (met een tijdelijk contract) genoemd.

Post Doc

Een Postdoc (Engels , afkorting van: post-doctoral researcher , met andere woorden: na de
wetenschappelijke promotie) is een veelal pas gepromoveerde junior-onderzoeker, die op basis
van een tijdelijk contract (variërend van één tot vijf jaar) zelfstandig wetenschappelijk
onderzoek verricht aan een universiteit. Veelal betreft het een voortzetting van of een vervolg
van het onderzoek dat deze reeds als promovendus had verricht, en doorgaans is de aanstelling
als postdoc aan een andere universiteit dan die waar de onderzoeker is gepromoveerd. Kreeg de
persoon gedurende het promotieonderzoek veel begeleiding, in de hoedanigheid van deze
functie geniet hij of zij veel meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor het
onderzoeksproject en het verwerven van gelden hiervoor. De bedoeling is dat een postdoc na
een aantal jaren definitief wordt aangesteld als vaste onderzoeker aan een universiteit. In de
praktijk zijn er in veel wetenschapsgebieden veel meer postdocs dan er vraag is naar vast
aangesteld wetenschappelijk personeel
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Voorstel opzet programma voor bijeenkomst rondom dit thema

Doelgroep:
-

vertegenwoordiging universiteiten (geïnterviewde personen of afgevaardigden)
vertegenwoordiging promovendi (Promovendi Netwerk Nederland - www.hetppn.nl)
vertegenwoordiging industrie (netwerk HHT)

Totaal aantal deelnemers: circa 20-25

Bijeenkomst van een dagdeel (2e helft november 2013)
-

Ontvangst
Inleiding HollandHighTech
Presentatie inventarisatie
Stellingen en discussie
Samenvatting en mogelijke next steps
Afronding

Locatie: centraal in Nederland of HTC
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Bron: www.hetpnn.nl
Arbeidsvoorwaarden en Aanstellingsvormen
Het Promovendi Netwerk Nederland vertegenwoordigt de belangen van diverse groepen
promovendi. Deze promovendi zijn verbonden aan Nederlandse universiteiten, Universitaire
Medische Centra en onderzoeksinstellingen, en hebben diverse aanstellingsvormen:


werknemer promovendi



instellingspromovendi



derde geldstroom promovendi



bursalen



dualen



buitenpromovendi

CAO’s
De meeste promovendi zijn in dienst van de 14 Nederlandse Universiteiten en vallen zodoende
onder de CAO NU. Daarnaast is een substantieel deel van promovendi werkzaam aan de 8
Universitaire Medische Centra en voor hen gelden de bepalingen in de CAO UMC. Andere
onderzoeksinstellingen hebben hun eigen CAO. Lees meer over alle CAO’s de pagina over
de CAO.

Promovendi: academische trainees?
Steeds meer universiteiten voeren ingrijpende wijzigingen door in het promotietraject door
goedkopere aanstellingsvormen te hanteren. Het belangrijkste argument hiervoor is
kostenbesparing. Deze veranderingen nemen de vorm aan van aanstellingen als student in
plaats van werknemer, maar bijvoorbeeld ook van een verkort promotietraject van drie in plaats
van vier jaar.

Hiermee kan voor minder geld dezelfde promotiebonus worden binnengehaald. Dit is opmerkelijk
aangezien, volgens de beschikbare cijfers, de gemiddelde promotieduur rond de vijf jaar ligt voor
de beta- en zelfs meer dan zes jaar voor de alfa- en gammawetenschappen. Het PNN is geen
voorstander van deze ontwikkeling: het gevaar dreigt dat de verkorting van het promotietraject de
kwaliteit van het Nederlandse proefschrift ondermijnt.
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