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OPINIE TEKST   PAUL HERFS BEELD TYPETANK

Oud-
vertrouwenspersoon 

Paul Herfs maakt 
zich zorgen om de 

bijzonder afhankelijke 
positie van promovendi 

aan de Nederlandse 
universiteiten. De 

uitval is groot. Een 
ombudsfunctionaris 
kan uitkomst bieden.

Afhankelijkheid  
nekt promovendi

nder de Nederlandse beroepsbe-
volking zijn er per 1000 mensen 
slechts 6,6 gepromoveerd. Dit is 
lager dan het gemiddelde in de 

vijftien oorspronkelijke eu-landen (7,5 gepro-
moveerden per 1000) en de Scandinavische 
referentiegroep (12,0). Deze achterstand wordt 
alleen maar groter. Promovendi zijn binnen 
het universitaire bestel de wetenschappelijk 
medewerkers met de zwakste positie. Ze werken 
gemiddeld vijf jaar aan hun proefschriften, 
terwijl ze aangesteld zijn voor vier jaar. Eén 
op de vier promovendi valt uit. Meestal omdat 
er een slechte chemie is tussen promotor en 
promovendus. Ook kan een promotietraject erg 
lijden onder een slechte dagelijkse begeleiding. 
Promovendi hebben bijna altijd een tijdelijke 
aanstelling en zijn buitengewoon afhankelijk 

van hun promotoren. Die afhankelijke posi-
tie en de hoge eisen die aan de promovendus 
gesteld worden, zorgen ervoor dat promovendi 
dikwijls onder grote spanning moeten werken.
Gelukkig biedt de cao van de Nederlandse 
universiteiten de mogelijkheid tot verlenging 
van de aanstelling als een promovendus op 
grond van langdurige ziekte vertraging heeft 
opgelopen. Helaas melden zieke promovendi 
dat lang niet altijd, omdat ze ervan uit gaan 
dat verlenging van de aanstelling toch niet zal 
worden gegeven. Dat komt inderdaad voor met 
als argument dat er geen middelen zijn om ver-
lenging van de aanstelling te realiseren.
Ook zijn er nog steeds hoogleraren die na afloop 
van de vier-jaars termijn adviseren om het 
proefschrift af te ronden met gebruikmaking 
van een uwv-uitkering. Dat is aanzetting tot 
fraude, want iemand die een uitkering aan-
vraagt moet in principe beschikbaar zijn voor 
de arbeidsmarkt. Een promovendus die zijn 
proefschrift moet afronden, is niet beschikbaar 
voor de arbeidsmarkt.
Nagedacht moet worden hoe de gevolgen van 
vertraging kunnen worden aangepakt, bijvoor-
beeld door het inrichten van een fonds van 
waaruit verlenging van aanstelling geregeld 
kan worden. Tijdige besluiten over verlenging 
zorgen voor vermindering van stress.
Ook zou het goed zijn als er een promovendi- 
volgsysteem ontwikkeld wordt. Lang niet alle 
promovendi zijn bekend bij de graduate schools. 
Dat heeft te maken met de verschillende aan-
stellingsvormen van promovendi. Promovendi 
met een aanstelling zijn eenvoudig vindbaar 
in personeelsbestanden. Maar promotiebursa-
len en buiten-promovendi zijn lang niet altijd 
vindbaar in universitaire administraties. Dat 
moet veranderen. Van de promovendi kan 
bijgehouden worden hoeveel er op schema lig-
gen, hoeveel er vertraagd zijn (en waardoor) en 
hoeveel promovendi zijn afgehaakt (na hoeveel 
jaar). Bij voortijdig vertrek van promovendi 
moeten exit-gesprekken gevoerd worden, zodat 
het zicht op onvolkomenheden toeneemt.  
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Actieve herinnering
Ze hebben het er maar druk mee in Den Haag. Blijft Rutte? En gaat hij dan 
wat minder lijden aan geheugenverlies? Wie wil er met hem in het kabinet 
zitten? En wat worden dan de speerpunten van het beleid? 
Wat dat laatste betreft heb ik wel een suggestie. Want er is een dubbele crisis 
gaande in het onderwijs. Allereerst vanwege corona. Het online onderwijs en 
– later – het simultaan onderwijs (de helft van de leerlingen in de klas en de 
andere helft thuis): het haalt het niet bij gewoon goed onderwijs in de klas of, 
voor het vervolgonderwijs, in een collegezaal. 
Maar de crisis dateert al van voor corona. Want tijdens corona moesten 
bijvoorbeeld de schoolramen open omdat er in veel klassen geen goed  
ventilatiesysteem is. En dat komt weer doordat scholen al jaren te weinig 
geld krijgen voor onderhoud. En verder, belangrijker nog, is er een te hoge 
werkdruk, zijn er te veel flexcontracten en veel te weinig leraren.  
Maar goed, er is nu extra geld voor het onderwijs. En geen klein bedrag: maar 
liefst 8,5  miljard. Dat is veel geld. Maar het is eenmalig, dus we kunnen er 
geen collega’s van in vaste dienst nemen. En als dat geld op is, gaan we weer 
terug naar ‘normaal’. Wat wil zeggen: terug naar te weinig. Terug naar te  
weinig geld voor onderwijs, naar een te hoge werkdruk, naar geen vaste  
contracten en een groot lerarentekort. 
Daarom zeg ik: zorg voor structureel extra geld. Zodat we eindelijk kunnen 
doen wat nodig is: zorgen dat genoeg leraren in goede lokalen, met minder 
leerlingen per klas  en tegen een behoorlijk salaris , het beste onderwijs kun-
nen geven dat de leerlingen zo hard nodig hebben.  
Gelukkig hebben aardig wat politieke partijen structureel extra geld voor het 
onderwijs opgenomen in hun verkiezingsprogramma’s. Ik hoop maar dat 
deze partijen daar straks in het nieuwe kabinet nog een actieve herinnering 
aan hebben.
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AMBTSGEHEIM
In de gesprekken die ik voer met promovendi 
blijkt regelmatig dat zij erg huiverig zijn om 
hun problemen te bespreken met een PhD- 
mentor of PhD-vertrouwenspersoon uit de eigen 
faculteit of zelfs uit het eigen departement. Ze 
vermoeden dat de melding direct na hun vertrek 
besproken wordt met de promotor. Vandaar 
dat het in geval van problemen wenselijk is dat 
promovendi kunnen terugvallen op de onder-
steuning van een onafhankelijke en onpartijdi-
ge ombudsfunctionaris. Deze kan bemiddelen 
bij het verbeteren van arbeidsomstandigheden, 
bij het verlengen van de promotietrajecten, het 
beslechten van conflicten tussen promotor en 
promovendus en het bewerkstelligen van op-
lossingen die tijdig, fair en humaan zijn. Het ligt 
veel meer voor de hand om bij bemiddeling over 
de precaire positie van promovendi een om-
budsfunctionaris in te schakelen, dan dit over te 
laten aan de afdeling human resources, die veel 
meer als ondersteuning van het management 
dient. Uiteraard kan human resources wel be-
trokken worden bij de uitvoering van verlen-
gingen en de voorlichting aan hoogleraren over 
het onjuiste beroep op uwv-uitkeringen door 
promovendi die hun proefschrift niet binnen de 
vier jaar gereed hebben. Maar voor een kwetsba-
re promovendus is een hr-adviseur niet de meest 
adequate vraagbaak. 
Helaas weten veel promovendi niet van het 
bestaan van een vertrouwenspersoon/ombuds-
functionaris. Terwijl alle universiteiten volgens 
recente cao-afspraken medio 2021 moeten be-
schikken over zo’n functionaris. Leg promoven-
di uit dat ombudsfunctionarissen onafhanke-
lijk, onder ambtsgeheim en op centraal niveau 
werken. Zij kunnen veel voor hen betekenen.
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Promovendi moeten 
dikwijls onder grote 

spanning werken


