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COR visie op aanpak promotierendement 

 

Doel van dit document 

In de loop van 2012 zal de Adviescommissie Organisatie en Personeelsbeleid (ACOP) starten. Een COR-

lid zal uitgenodigd worden om zitting te nemen in deze commissie en het promotierendement zal 

terugkomen op de agenda van de ACOP. Om de ACOP input mee te geven ten aanzien van het 

promotierendement binnen FOM heeft de COR Commissie Wetenschap en Structuur (CWS) nagedacht 

over mogelijke aandachts- en verbeterpunten voor het terugbrengen van de promotieduur van 

promovendi. De punten die door de commissie CWS zijn geïnventariseerd staan in dit document 

samengevat.  

 

Achtergrond 

Stichting FOM heeft twee primaire doelstellingen ten aanzien van promovendi: realisatie van de promotie 

in vier jaar en aansluiting met de arbeidsmarkt. FOM heeft in 2010 de discussie rondom het 

promotierendement aangezwengeld wat al geleid heeft tot een aantal acties om de gemiddelde 

promotieduur terug te brengen. Zo heeft AMOLF nu het 3P (PhD Project Planning) programma. 

 

Belangen 

De commissie CWS heeft de verschillende belangen bekeken die bij een promotieonderzoek een rol 

spelen. Om er achter te komen waardoor vertragingen ontstaan, kan een blik op de verschillende 

belangen meer inzicht geven. De belanghebbenden zijn door CWS geïdentificeerd als: 

 De promovendus; 

 De begeleider;  

 De Stichting FOM.  

De verschillende belangen die spelen zijn samengevat in tabel 1. Een + markeert de belangen die gebaat 

zijn bij een promotie binnen vier jaar, een – geeft aan welke belangen tot een vertraging kunnen leiden en 

+/- indiceert dat een belang voor de duur van de promotie niet zo relevant is.  



COR-2012-159 

Het belang reputatie van de begeleider is op dit moment meer afhankelijk van de hoeveelheid en de 

kwaliteit van het onderzoek dat zijn promovendi doen dan dat zijn promovendi binnen 4 jaar klaar zijn met 

hun onderzoek. 

 

 

Promovendus Begeleider FOM 

+/- Verkrijgen van PhD +/- Doen van onderzoek + Promotie in vier jaar 

(rendement / 

kwaliteitscriterium) 

- Leuk onderzoek doen met 

interessante resultaten 
+ Reputatie (kwaliteit werk en 

aantal promovendi) 
+ Meer promovendi voor 

minder geld 

+/- Persoonlijke ontwikkeling - Later in het promotietraject 

verbetert de productiviteit 
+/- Effect op kwaliteit 

onderzoek 

+/- Toekomstperspectief 

(promotieduur en resultaten) 
- Werk dat niet gericht is op 

het proefschrift 
+ uitkeringslasten 

+ Promotie voor betaling stopt   

Tabel 1. Belanghebbenden en belangen binnen een promotieonderzoek. 

 

 

Invloeden op promotieduur 

De promotieduur van een promovendus wordt gedurende het gehele traject beïnvloed door een groot 

aantal factoren. Dit begint al bij het de selectie van kandidaten voor een oio positie. Dit zijn volgens CWS 

de belangrijkste aandachtspunten per stadium van de promotie, voorzien van de mening van CWS over 

deze punten. 

 

Bij de selectie van kandidaten spelen de volgende punten: 

 Kwaliteit afstudeerscriptie; op basis van de scriptie kan een inschatting worden gemaakt van de 

competenties van een kandidaat. Hieruit komt naar voren in welke mate experimentele technieken 

worden beheerst, in welke mate de kandidaat theoretisch onderlegd is en hoe het gesteld is met 

de vaardigheden in schriftelijke presentatie.  
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 Referenties; om een beeld te krijgen van hoe een kandidaat dagelijks functioneert en waar 

eventueel extra aandachtspunten liggen, kunnen referenties worden geraadpleegd. Het 

raadplegen van een eerdere begeleider kan hierbij bijzonder waardevol zijn. 

 Persoonlijkheid assessment; dit kan een beeld geven van meer en minder sterke kanten van een 

kandidaat. Aangezien een dergelijke assessment een momentopname is die de te verwachten 

persoonlijkheidsontwikkeling niet kan voorspellen en er daarnaast heel specifieke eisen aan 

promovendi in de fysica zijn, ziet de commissie dit niet als een eenvoudig of aan te bevelen 

middel. 

 Achtergrond / vakinhoudelijk; in hoeverre een kandidaat relevante kennis al bezit is van invloed op 

hoeveel tijd er nodig zal zijn om op gang te komen. Er kan worden gekeken welke trainingen of 

extra opleiding de kandidaat ten goede zullen komen. Een aantal subpunten: 

o Hoe is het gesteld met de kennis van buitenlandse kandidaten ten opzichte van 

Nederlandse kandidaten? Dit is een aandachtspunt omdat opleidingen per land kunnen 

verschillen. 

o Schrijf- en presentatievaardigheden; wanneer tijdig opgemerkt, kan de oio hierin extra 

worden getraind om in een later stadium problemen te voorkomen. Regelmatig binnen de 

eigen werkgroep presenteren helpt bij de ontwikkeling van de presentatie vaardigheden. 

 Affiniteit met onderwerp onderzoek; een grote affiniteit met het onderzoek is van (positieve) 

invloed op de motivatie van de oio. 

 Scouting (actief op zoek naar talent); studenten die binnen werkgroepen goed presteren kunnen 

gescout of binnen een netwerk aanbevolen worden bij andere groepen. 

 Culturele verschillen; de culturele achtergrond kan een belangrijke factor zijn in het dagelijkse 

werk. Hier kan op worden ingespeeld door dagelijkse begeleiders wanneer deze goed zijn 

geïnformeerd.  

 

We onderscheiden de volgende punten bij de voortgang van het onderzoek: 

 Projectplan: Een wetenschappelijk project kan in meer of mindere mate lastig realiseerbaar zijn. 

Dit kan er toe leiden dat er vertraging opgelopen wordt. Door bij aanvang van het project een 

projectplan op te stellen is al in een vroeg stadium te zien of er vertraging ontstaat en waar er 
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moet worden bijgestuurd om toch binnen 4 jaar klaar te zijn. Dit kan een kwestie zijn van 

prioriteiten of van aanpassing van het projectplan. 

 Planning en tijdspad: Kwaliteitseisen / -normen kunnen van invloed zijn op de voortgang. Er zal 

een afweging gemaakt moeten worden tussen de kwantiteit en de kwaliteit. Het is wenselijk dat er 

samen met de begeleider een back-up traject wordt opgesteld en dat dit, indien nodig, tijdig wordt 

ingezet.  

 Jaarplan evaluatie: Het belang van de evaluatie onderstrepen en controleren op de uitvoering 

ervan. De aanwezigheid van een derde persoon bij de jaarlijkse evaluatie kan een positieve 

bijdrage leveren. Zo kan deze persoon onder andere de kwaliteit van de begeleiding en de 

wederzijdse verwachtingen beoordelen. 

 ‘Go – No Go’ na 1 jaar: Na 1 jaar besluiten of het project voortgezet kan worden. Waar toegepast 

zo houden en introduceren waar dit nog niet gebeurt.  

 Motivatie: Er zijn veel factoren die de motivatie kunnen beïnvloeden. Iedereen heeft wel eens een 

motivatiedip. Collega’s kunnen motiveren, maar ook demotiveren. Ook de werksfeer binnen de 

groep kan van invloed zijn op de motivatie. Aansluiting bij een groep van meerdere promovendi 

kan positief werken. 

 Cultuur / persoonlijkheid: Betrokkenheid van collega’s is belangrijk. 

 Begeleiding: Om een promotie binnen 4 jaar af te kunnen ronden is het noodzakelijk dat de 

begeleider zich hier ook voor inzet en zijn of haar verantwoordelijkheid neemt in het bewaken van 

het tijdspad.  

  

De volgende punten spelen mee bij de start en afsluiting van het promotieonderzoek.  

 Huisvesting: De zoektocht naar woonruimte bij aanvang van de promotie kan bij (buitenlandse) 

oio’s leiden tot demotivatie, omdat ze hier relatief veel tijd mee kwijt kunnen zijn. Dit is sterk 

locatie afhankelijk. 

 De aanvraag van een promotie duurt erg lang, 4 tot 5 maanden, van aanvraag tot daadwerkelijke 

promotie. 

 Aansluiting bij arbeidsmarkt: De promovendus moet aan het einde van het traject aansluiting bij 

de arbeidsmarkt zien te vinden. Dat kost tijd en kan ten koste gaan van het werk voor de 

promotie.  
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Conclusie 

Het valt op dat de promovendus weinig gebaat lijkt te zijn bij een promotie binnen vier jaar en dat er ook 

voor de begeleider weinig noodzaak is om zich hiervoor in te zetten. Om toch aan de doelstelling van 

FOM te kunnen voldoen is het noodzakelijk om de planning van het onderzoek erg goed in de gaten te 

houden. Daar ligt een belangrijke taak voor de begeleider en deze zal sterk gemotiveerd moeten worden 

om deze taak uit te voeren. 

 

 


