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Algemene inleiding1 

 

Dit onderzoeksrapport is opgebouwd uit twee delen. Deel 1 presenteert de 

resultaten van een vragenlijstonderzoek bij pre-doctorale onderzoekers die op 

het moment van de bevraging (november 2008) werkzaam waren (en dus 

mogelijk nog steeds zijn) aan de Universiteit Antwerpen. Het onderzoek heeft tot 

doel inzicht te verkrijgen in het profiel van jonge onderzoekers aan de UA en hun 

visie betreffende doctoreren, de doctoraatsopleiding, internationale mobiliteit, 

onderzoek en tewerkstelling aan de UA in kaart te brengen. 

 

In deel 2 worden de resultaten gepresenteerd van een tweede 

vragenlijstonderzoek dat in januari 2009 plaatsvond bij alle niet vastbenoemde 

onderzoekers die de afgelopen vier jaar de Universiteit Antwerpen verlieten. In 

dit onderzoek werd het profiel van deze uitgestroomde UA-onderzoekers nader in 

kaart gebracht en werd gevraagd naar hun visie op doctoreren, op het verrichten 

van onderzoek aan de UA en op de (eventuele) samenwerking met andere 

sectoren. Daarnaast werd hun loopbaan na het verlaten van de UA in kaart 

gebracht en werd gepolst naar toekomstige professionele ambities. 

 

Beide enquêtes konden plaatsvinden dankzij de participatie van de UA in het 

inter-associatieve Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring 

(ECOOM). De specifieke opdracht van de UA in het Expertisecentrum bestaat erin 

het Vlaams Academisch Bibliografisch bestand voor de Sociale en Humane 

Wetenschappen (VABB-SHW) op te bouwen. Daarnaast participeert de UA aan de 

werkpakketten toegekend aan andere participerende instellingen, in het 

bijzonder de werkpakketten omtrent Bibliometrie, Technometrie en 

                                            
1 Voor de uitvoering van het onderzoek en de totstandkoming van dit rapport was de inbreng van 

Sabine De Moor, Jetje De Groof, Koen Pepermans en Eric Spruyt onontbeerlijk. De auteurs 

danken hen van harte. Tevens danken wij de collega’s van ECOOM-UGent voor hun 

ondersteuning bij de aanpassing van de vragenlijsten aan de Antwerpse situatie en voor de 

programmering van de surveys in Lime (cf infra). 
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Innovatiestudies van de K.U.Leuven en het werkpakket omtrent Doctoreren en 

mobiliteit toegewezen aan de UGent. Het is in het kader van de participatie aan 

laatstgenoemd werkpakket dat de hier gerapporteerde enquêtes plaatsvonden.  

 

De doelstellingen van ECOOM omtrent doctoreren en mobiliteit bestaan erin (1) 

een geïntegreerde database van alle aan Vlaamse instellingen verbonden 

onderzoekers uit te bouwen die het mogelijk maakt kerngegevens over 

doctoreren in Vlaanderen te genereren, (2) het proces van doctoreren beter te 

begrijpen door monitoring van de tevredenheid van opeenvolgende cohorten van 

doctorandi, inclusief uitgestroomde doctorandi, en (3) het in kaart brengen van 

intersectoriële en internationale mobiliteit van aan Vlaamse instellingen 

verbonden onderzoekers. De hier gerapporteerde enquêtes werden afgenomen in 

het kader van de tweede en derde doelstelling. 

 

De in deel 1 gerapporteerde cross-sectionele enquête bij alle pre-doctorale 

onderzoekers die op 31/10/2008 in dienst waren bij de UA vond in het najaar van 

2008 eveneens plaats aan de UGent, de UHasselt en de VUB. Specifiek voor de 

enquête aan de UA is echter dat de gelegenheid te baat werd genomen om een 

aantal bijkomende vragen over de doctoraatsopleiding te stellen. De 

doctoraatsopleiding is immers een belangrijk element in het proces van 

doctoreren. De in deel 2 gerapporteerde exit-survey werd verzonden aan alle niet 

vastbenoemde onderzoekers wiens periode van aanstelling aan de UA tussen 

1/9/2004 en 31/10/2008 ten einde liep. Aan andere Vlaamse universiteiten 

vinden in de loop van 2009 gelijkaardige enquêtes plaats.  

 

Voor de UA kunnen de resultaten van deze enquêtes een belangrijk element zijn 

in het realiseren van de beleidsdoelstelling om het aantal doctoraten te verhogen 

tot 160 per jaar. Een dergelijke verhoging zal allicht gepaard moeten gaan met 

een verhoogde slaagkans en een verkorte doctoraatsduur. In dit rapport wordt 

nagegaan hoe het proces van doctoreren kan worden geoptimaliseerd, teneinde 

mogelijk bij te dragen tot het behalen van het beoogde aantal jaarlijks 

verdedigde doctoraten.      
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Als achtergrondinformatie geeft Tabel 1 het overzicht van het aantal doctorandi 

en het aantal aan de UA verdedigde doctoraten voor de academiejaren 2003-

2004 tot en met 2007-2008.     

 



Tabel 1 Aantal doctorandi en doctoraten per opleiding 

Opleiding 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 Totaal 
  dri dr dri dr dri dr dri dr dri dr dri dr 
Geschiedenis 11 1 14 0 16 4 24 4 2 37 92 12 
Pedagogische wetenschappen 
(onderwijskunde) 0 0 2 1 1 0 3 1 9 1 15 3 
Politieke & sociale wetenschappen 61 1 74 6 70 6 65 8 77 6 347 27 
Rechten 39 2 42 3 45 5 40 0 63 5 229 15 
Taal- en letterkunde 78 9 70 8 65 3 75 6 80 14 368 40 
Toegepaste economische 
wetenschappen 91 7 103 3 120 10 115 3 130 9 559 32 
Wijsbegeerte 3 0 5 1 10 0 11 1 14 1 43 3 
Sociale en humane 
wetenschappen 283 20 310 22 327 28 333 23 400 39 1653 132 
Biologie 119 18 111 11 128 17 127 13 142 12 627 71 
Informatica 29 2 35 0 43 2 50 2 61 7 218 13 
Natuurkunde 52 11 52 7 59 7 60 5 69 14 292 44 
Scheikunde 72 12 75 10 64 16 55 11 61 8 327 57 
Toegepaste biologische 
wetenschappen 3 0 4 1 3 2 2 0 6 0 18 3 
Wiskunde 39 4 37 3 36 3 22 2 19 1 153 13 
Natuurwetenschappen 314 47 314 32 333 47 316 33 358 42 1635 201 
Biochemie 31 8 22 7 20 6 15 5 11 2 99 28 
Biomedische wetenschappen 73 2 83 3 95 6 109 13 109 14 469 38 
Diergeneeskunde 0 0 2 0 3 0 4 0 6 0 15 0 
Farmaceutische wetenschappen 30 9 26 4 26 3 27 7 27 6 136 29 
Geneeskunde 141 22 148 19 158 17 164 16 165 21 776 95 
(bio)medische wetenschappen 275 41 281 33 302 32 319 41 318 43 1495 190 
Architectuur 0 0 0 0 1 0 2 0 6 0 9 0 
Audiovisuele en beeldende kunst 0 0 0 0 2 0 7 0 8 2 17 2 
Productontwikkeling 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 5 0 
Muziek en podiumkunsten 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 6 0 
Nautische wetenschappen 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 
Totaal 872 108 905 87 966 107 982 97 1098 126 4823 525 



DEEL 1    PRE-DOCTORALE ONDERZOEKERS AAN DE UA 

 



1 Methodologie 

Het onderzoek naar (jonge) onderzoekers werkzaam aan de UA werd uitgevoerd 

met behulp van een online websurvey. Om de enquête te programmeren kon 

beroep worden gedaan op de expertise van de ECOOM-collega’s van de 

Universiteit Gent. De enquête werd afgenomen met behulp van Lime. De 

steekproef bestond uit alle onderzoekers met een pre-doctoraal statuut, op 

30/10/2008 werkzaam aan de Universiteit Antwerpen.  

 

Deze groep onderzoekers omvat zowel de huidige doctorandi, de onderzoekers 

die nog niet als doctoraatsstudent zijn ingeschreven en een groep onderzoekers 

die recent gedoctoreerd is. Zowel onderzoekers met de Belgische nationaliteit als 

met een buitenlandse nationaliteit werden in het onderzoek opgenomen. De 

enquête werd dientengevolge zowel in het Nederlands als in het Engels 

opgesteld.  

 

De verzendingslijst werd aangemaakt op basis van de personeelsdatabank. 

Onderzoekers met volgende statuten werden opgenomen in de mailinglijst: 

mandaatassistent (AAP), FWO-aspirant, IWT-bursaal, doctoraatsbursaal (inclusief 

buitenlands doctoraatsbursaal), praktijkassistent, wetenschappelijk medewerker 

(navorser, pedagogisch medewerker, VIB wetenschappelijk medewerker) 
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2 Responsanalyse en profiel van de respondenten  

2.1. Algemene respons  

In totaal werden 1097 onderzoekers per e-mail uitgenodigd om deel te nemen 

aan het onderzoek. Van deze 1097 aangeschreven onderzoekers beantwoordden 

er 516 de vragenlijst volledig en 89 respondenten werkten de enquête niet 

volledig af. De volledig en niet-volledig ingevulde vragenlijsten (n=605) werden 

opgenomen in het databestand. De respons rate bedroeg 55,1%. Dit is een 

aanvaardbaar percentage als we vergelijken met andere online bevragingen. Na 

uitzuivering van de data (i.e. verwijdering van de respondenten die nauwelijks 

een vraag beantwoord hebben) werd een bestand behouden van 583 

respondenten. De antwoorden van deze 583 respondenten worden gebruikt in de 

hiernavolgende analyses.  

 

2.1. Socio-demografisch profiel 

Er zijn ongeveer evenveel mannen als vrouwen in de steekproef: 49,6% van de 

respondenten is man, 50,4% van de respondenten is vrouw. De gemiddelde 

leeftijd bij zowel de mannen als de vrouwen bedraagt 27 jaar. De jongste 

onderzoeker op het moment van de bevraging was 21 jaar oud, de oudste 54 

jaar.  

 

De meeste onderzoekers zijn alleenstaand of samenwonend zonder kinderen. 

Slechts 15,4% van de onderzoekers (n=90) heeft kinderen. Dat heeft uiteraard 

met de betrekkelijk jonge gemiddelde leeftijd van de steekproef te maken. De 

onderzoekspopulatie is in hoofdzaak een Belgische populatie: slechts 24,2% van 

de respondenten (n=141) heeft een andere nationaliteit dan de Belgische. 4,3% 

van deze buitenlandse onderzoekers heeft de Nederlandse nationaliteit, 1,5% 

heeft de Chinese nationaliteit.  
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2.2. Studieverleden 

Het behalen van het eerste licentiaats- of masterdiploma reflecteert opnieuw de 

lage gemiddelde leeftijd van de populatie. Bijna de helft van de respondenten 

(48,6%) behaalde het eerste licentiaats- of masterdiploma tussen 2000 en 2005. 

42,2% van de onderzoekers behaalde het diploma tussen 2006 en 2008.  

 

Tabel 2  Instelling eerste licentiaats/masterdiploma 

  N % 

UGent 55 9,7 

KUL 54 9,5 

VUB 21 3,7 

UA 335 58,9 

UHasselt 3 0,5 

Waalse universiteit 4 0,7 

Buitenlandse universiteit 74 13,0 

Vlaamse hogeschool 20 3,5 

Buitenlandse hogeschool 3 0,5 

 

De onderzoekers zijn veelal oud-studenten van de instelling. In 59% van de 

gevallen komt men van de Universiteit Antwerpen. Een aanzienlijk aandeel 

(13%) onderzoekers behaalde het eerste masterdiploma aan een buitenlandse 

universiteit. Opvallend is ook dat 4% van de onderzoekers het eerste diploma 

aan een hogeschool behaalde.  

 

Tabel 3 geeft de verdeling van de diploma’s weer naar wetenschapsgebied. De 

grootste groep onderzoekers in deze studie behaalde het eerste 

licentiaats/masterdiploma in de Sociale en Humane wetenschappen. Daarna 

volgen de Natuur- en Ingenieurswetenschappen en de (Bio-) Medische 

wetenschappen.  
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Tabel 3 Studiegebied van het eerste licentiaats/masterdiploma (N=583) 

  N % 

Sociale en humane wetenschappen 243 41,7 

Natuur- en ingenieurswetenschappen 213 36,5 

(Bio-)Medische wetenschappen 95 16,3 

Andere 32 5,5 

 

 

De meeste onderzoekers (75%) studeerden af met (grote) onderscheiding. Het 

aantal onderzoekers dat met grote onderscheiding afstudeerde ligt 10% hoger 

dan het aantal afgestudeerden met een gewone onderscheiding, met name 43% 

tegenover 33%. Een kleine 10% behaalde grootste onderscheiding. Slechts een 

kleine minderheid van bijna 4% behaalde geen graad.  

 

Tabel 4  Behaalde graad eerste licentiaats/masterdiploma 

  N % 

Voldoening 21 3,6 

Onderscheiding 190 32,9 

Grote onderscheiding 247 42,7 

Grootste onderscheiding 56 9,7 

Grootste onderscheiding met felicitaties van de jury 9 1,6 

Buitenlands diploma, graad niet equivalent 55 9,5 

Totaal 578 100 
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2.3. Faculteit 2 

Tabel 5 Respons naar faculteit en geslacht (N=583)geeft een overzicht van de 

onderzoekers die uitgenodigd werden voor deelname aan het onderzoek en de 

responsrate per faculteit. Van de onderzoekers die werden uitgenodigd behoort 

het grootste aandeel (29,1%) tot de faculteit WET, gevolgd door de faculteiten 

GEN (12,1%) en FBD (11,9%). In de faculteit RECH is het aantal aangeschreven 

onderzoekers het kleinst (7%). De responsrate in de faculteiten PSW (63,4%), 

WET (58,7%) en LW (55,8%) is het grootst. De laagste respons vinden we in de 

culteit RECH (37,2%).  

Tabel 5 Respons naar faculteit en geslacht (N=583) 

genodig espon
naar lteit 

anne uwen 

fa

 

 Uit d R s 
Respons 

facu
M n Vro

 N % N % % N % N % 

WET 320 29,1 188 32,2 58,7 124 42,9 64 21,8 

PSW 123 11.2 78 13,4 63,4 39 13,5 39 13,3 

FBD 130 11.9 71 12,2 54,6 24 8,3 47 15,9 

TEW 123 11.2 66 11,3 53,6 31 10,7 35 11,9 

LW 111 10.1 62 10,6 55,8 30 10,4 32 10,9 

GEN 133 12.1 54 9,3 40,6 17 5,9 37 12,6 

INST 79 7,2 35 6,0 44,3 14 4,8 21 7,1 

RECH 78 7.1 29 4,9 37,2 10 3,5 19 6,5 

1097 100,0 583 100,0 53,1 289 100,0 294 100,0 Totaal 

 

De steekproef toont een ongelijke verdeling van de respondenten over de 

verschillende faculteiten. De grootste groep respondenten vinden we terug in de 

                                            
2 De faculteiten worden als volgt afgekort: Wetenschappen (WET), Politieke en Sociale 

Wetenschappen (PSW), Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen 

(FBD), Toegepaste Economische Wetenschappen (TEW), Letteren en Wijsbegeerte (LW), 

Geneeskunde (GEN), Rechten (RECH).   Onder de algemene noemer Instituten (INST) hebben 

we volgende Instituten geplaatst: het Instituut voor Milieu & Duurzame Ontwikkeling (IMDO, 

n=2), het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB, n=20),  het Instituut voor 
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faculteit WET (32%). Minder talrijk zijn de faculteiten PSW, FBD, TEW en LW. De 

faculteiten GEN en RECH en de Instituten zijn het minst sterk vertegenwoordigd 

met elk minder dan 10% van de onderzoekers die aan de studie deelnamen. 

Deels is deze vertegenwoordiging een afspiegeling van de tewerkstelling aan de 

instelling, deels heeft dit met een selectieve non respons naar faculteit te maken.  

rouwen zijn 

an weer opvallend sterker aanwezig in de faculteiten FBD en GEN.  

 

2.4. Statuut 

rbeidsovereenkomst (21%). Het minst vertegenwoordigd zijn de IWT-bursalen.  

Tabel 6 Overzicht van uitgenodigde onderzoekers versus respons naar statuut 

 Uitgenodigde onderzoekers espons Respons/statuut 

   

In de meeste faculteiten is er een evenwicht tussen vrouwelijke en mannelijke 

onderzoekers. Een meer mannelijk bevolkte faculteit is WET. De v

d

Doctoraatsbursalen (37%) maken het grootste aandeel uit van de uitgenodigde 

onderzoekers, gevolgd door de projectmedewerkers met een 

a

 

R

 N % N % % 

FWO-aspirant 116 10,5 89 14,7 76,7 

Mandaatassistent 177 16,1 141 23,3 79,7 

Doctoraatsbursaal 406 37,0 231 38,2 56,9 

IWT bursaal 81 7,4 44 7,3 50,0 

Wet. Medewerker 231 21,1 83 13,7 35,9 

Praktijkassistent  86 7,8 17 2,8 19,8 

Totaal 1097 100,0 605 100,0 55,2 

 

 

Wat betreft het statuut waarin men werkzaam is - Assisterend Academisch 

Personeel (AAP) of Bijzonder Academisch Personeel (BAP) – zien we dat  

                                                                                                                      

Onderwijs- en Informatiewetenschappen (IOIW, n=56), en het  Centrum Pieter Gillis (CPG, 

n=1).  
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ongeveer twee derde van de onderzoekers in de steekproef tot het Bijzonder 

Academisch Personeel en 23% tot het Assisterend Academisch Personeel 

behoren. 7% van de onderzoekers (n=43) brengt zichzelf onder in de categorie 

‘Andere’. Gaan we na wat deze respondenten onder ‘Andere’ verstaan, dan zien 

we dat vrijwel al deze onderzoekers zichzelf beschrijven als doctoraatsstudent, 

Dehoussebursaal, Phd-student,… Wanneer we de open antwoorden uit de 

categorie ‘Andere’ corrigeren door deze in de juiste categorie onder te brengen 

(meestal gaat het hier om BAP-onderzoekers), dan behoort 23,5% (n=137) tot 

et AAP en 76,5% (n=446) tot het BAP.   

uut van de respondente

h

 

Tabel 7 Stat n 

 N % 

AAP 137 23,5 

BAP 446 76,5 

583 100,0 Totaal 

 

 

Kijken we in Tabel 8 naar het soort statuut dat men heeft als lid van het BAP, 

dan zien we dat bijna de helft van alle BAP’ers houder is van een doctoraatsbeurs 

(Dehousse). Het minst vertegenwoordigd zijn de onderzoekers met een IWT-

specialisatiebeurs. Onder de categorie BAP-andere hebben we alle respondenten 

opgenomen die zichzelf plaatsen onder BAP, maar niet verduidelijkt hebben tot 

welke BAP-categorie ze behoren of zichzelf plaatsen onder BAP-andere zonder dit 

verder te preciseren.3  

                                            
3 Voor de verdere analyses waarin het specifieke statuut wordt opgenomen laten we de categorie 

AP Andere/niet ingevuld (n=59) buiten beschouwing.   

 

B
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Tabel 8 Gedetailleerde onderverdeling van de BAP-onderzoekers (N=446) 

  N % 

BAP Mandaathouder   

FWO-aspirant 88 19,7 

IWT-bursaal 41 9,2 

BAP projectmedewerker   

Doctoraatsbursaal (Dehousse) 181 40,6 

Contractueel wetenschappelijk personeel 77 17,3 

BAP Andere/niet ingevuld 59 13,2 

 

Mannen hebben iets vaker een Dehoussemandaat en vrouwen iets vaker een 

IWT-beurs of een gewone arbeidsovereenkomst, maar deze verschillen zijn niet 

significant.  

 

De faculteit RECH heeft, in vergelijking met de andere faculteiten, het grootste 

aandeel respondenten dat tot het AAP behoort. Een groot aandeel AAP’ers 

vinden we ook bij de respondenten in de faculteit TEW (44,8%) en de Instituten 

(42,4%). De faculteiten LW (13,2%) en PSW (16,2%) hebben de kleinste 

aandelen AAP’ers onder hun respondenten. Beide faculteiten scoren het hoogst 

op het aandeel Dehousse-bursalen. De Instituten hebben het grootste aandeel 

wetenschappelijk medewerkers met een arbeidsovereenkomst (46%). De 

faculteit met het hoogste aandeel FWO’ers is de faculteit LW, op enige afstand 

gevolgd door de faculteit FBD.  
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Tabel 9 Statuut van de respondenten naar faculteit (N=524) 

(kolompercentages) 

 FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST 

AAP 28,6 23,4 13,2 16,2 51,7 44,8 20,2 42,4 

BAP Mandaathouder         

FWO-aspirant 20,6 14,9 32,1 12,2 13,8 13,8 17,3 3,0 

IWT-bursaal 22,2 2,1        15,5   

BAP projectmedewerker         

Bursaal (Dehousse) 23,8 42,5 45,3 45,9 20,7 27,6 38,1 6,1 

Contractueel WP  4,8 17,0 9,4 25,7 10,3 13,8 8,9 48,5 

 

Bekijken we de categorieën AAP en wetenschappelijk medewerkers met een 

arbeidsovereenkomst, dan zien we dat hun aandeel stijgt naarmate de leeftijd 

van de onderzoekers toeneemt. In de leeftijdscategorie 20-25 jaar bedraagt het 

aandeel AAP’ers en wetenschappelijk medewerkers met een 

arbeidsovereenkomst respectievelijk 18% en 8,6%, waar dit aandeel in de 

leeftijdscategorie 31-35 jaar is toegenomen tot respectievelijk 34% en 22%. Een 

omgekeerde beweging zien we bij de Dehousse-bursalen: dit aandeel neemt af 

naarmate de leeftijd van de onderzoekers stijgt. Deze evolutie geeft duidelijk een 

carrièreontwikkeling weer doorheen de statuten. De jonge onderzoekers komen 

de universiteit vaak binnen met een Dehoussebeurs en groeien in een later 

stadium (meestal na afloop van de maximumtermijn van 4 jaar) door naar 

andere posities. 

 

Met deze vaststelling besluiten we de eerste profielschets van de onderzoekers. 

In het volgende hoofdstuk bekijken we hoe het doctoreren aan de UA verloopt 

en hoe dit geëvalueerd wordt. 
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3 Doctoreren aan de UA  

Naast het verrichten van onderzoek is één van de ambities van heel wat 

onderzoekers het behalen van een doctoraat. In wat volgt gaan we dieper in op 

het doctoraatsgebeuren aan de Universiteit Antwerpen. We schetsen een 

overzicht van wie (niet) doctoreert en gaan vervolgens na welke de 

beweegredenen zijn om al dan niet een doctoraat aan te vangen. Verder gaan 

we dieper in op de diverse aspecten van het doctoraatsproces en staan we 

uitgebreid stil bij (de werking en het aanbod van) de doctoraatsopleiding. De UA 

is steeds een voorloper geweest in de uitbouw van de doctoraatsopleiding. In het 

kader van dit onderzoek willen we nagaan in welke mate deze investeringen hun 

vruchten afwerpen.  

3.1 Wie doctoreert?  

83,2% van de respondenten zegt bezig te zijn met een doctoraat. Van deze 

doctorandi is 36% werkzaam in de faculteit WET. Deze faculteit wordt, wat 

betreft het aantal doctorandi, op grote afstand gevolgd door de faculteit FBD. 

Het kleinste aantal doctorandi vinden we terug in de Instituten en de faculteit 

RECH.  

 

Het aandeel mannelijke doctorandi (n=250 of 51,5%) ligt iets hoger dan het 

aandeel vrouwelijke doctorandi (n=235 of 48,5%), maar het verschil is dermate 

klein dat we hier niet verder blijven bij stilstaan. Het aandeel vrouwen dat geen 

intentie heeft om te doctoreren ligt beduidend hoger dan bij de mannen, evenals 

het aandeel vrouwen dat wel de intentie heeft om een doctoraatstraject aan te 

vangen, maar nog niet gestart is.   
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Tabel 10 Stand van zaken van het doctoraat naar geslacht en faculteit  

  
Man Vrouw FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST Tot 

Bezig  250 235 68 45 56 46 28 49 177 16 485 

Gedaan  15 7 3 1 3   5 7 3 22 

Gestopt 1 3   1 2  1   4 

Geen 

intentie  
2 16  3  4  1 2 8 18 

Wel intentie  12 21  5 1 13 1 9 1 3 31 

Onbeslist  9 12   1 13  1 1 5 21 

Totaal 289 294 71 54 62 78 29 66 188 35 583 

 

 

De faculteit PSW is koploper inzake het aandeel onderzoekers dat zich in dubio 

bevindt rond het al dan niet aanvangen van een doctoraat. Hier vinden we 

tevens het grootste (hoewel slechts 2,7%) aandeel onderzoekers dat vroegtijdig 

met het doctoraat is gestopt en (voorlopig?) nog werkzaam is aan de instelling.  

 

Een kleine groep (3,8%, n=22) van de onderzoekers heeft zijn/haar proefschrift 

neergelegd. Van deze onderzoekers heeft bijna 32% het doctoraat minder dan 

zes maanden geleden behaald. 22% behaalde het doctoraat meer dan twee jaar 

geleden. Het hoogste aantal gedoctoreerden (n=7) treffen we aan in de faculteit 

WET, gevolgd door de faculteit TEW (n=5). De faculteiten PSW en RECH tellen in 

deze studie geen onderzoekers die een doctoraat behaald hebben. 

3.1.1 Motieven om te starten met een doctoraat 

Aan de onderzoekers die (ooit) met een doctoraat gestart zijn of de intentie 

hebben om (ooit) een doctoraat aan te vangen, werd gevraagd naar de 

drijfveren die cruciaal waren of zullen zijn bij deze beslissing. De respondenten 

kregen 23 items voorgelegd waarop ze konden reageren met een 

antwoordenschaal van helemaal onbelangrijk (1) tot heel belangrijk (6). Met 

behulp van een exploratieve factoranalyse onderzochten we welke structuur ten 
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grondslag ligt aan de 23 items in de vragenlijst. De factoranalyse resulteerde in 7 

factoren waarvan we er drie behouden hebben. De drie factoren bevatten 11 van 

de originele items en verklaren 31% van de totale variantie. Om de 

betrouwbaarheid van de factoren te testen, berekenden we een Cronbach’s alfa. 

Wanneer de alfa een waarde heeft boven 0.70, dan spreken we van een 

betrouwbare schaal. Enkel factor 1 is in grote mate betrouwbaar, de twee andere 

factoren hebben een alfa lager dan 0.70 en moeten bijgevolg met enige 

omzichtigheid benaderd worden. Na de factoranalyse werd voor elke factor een 

(gemiddelde) somschaal berekend. Deze somschalen werden vervolgens 

aangewend om verschillende groepen respondenten met elkaar te vergelijken. 

 

Volgende factoren werden weerhouden in de verdere analyses: 

 

Factor 1 (PROMOTOR): Motieven verbonden aan de promotor of diens onderzoeksgroep 

 (Alpha: 0.78; Percentage verklaarde variantie: 13,9%) 

Factor 2 (ONDERZOEK): Motieven gerelateerd aan onderzoek(sonderwerp)  

 (Alpha: 0.57; Percentage verklaarde variantie: 10,2%) 

Factor 3 (STATUS): Statusgerelateerde motieven  

 (Alpha = 0.64; Percentage verklaarde variantie: 7,1%)  

 

De eerste analyse in Tabel 11 bekijkt de motieven om te doctoreren naar 

geslacht en de thuissituatie. We vinden geen significante verschillen tussen de 

diverse redenen naar geslacht. Voor zowel mannen als vrouwen situeren de 

belangrijkste redenen om een doctoraat aan te vangen zich op het niveau van 

onderzoek en/of het onderzoeksonderwerp. Statusgerelateerde motieven zijn het 

minst belangrijk. De gezinssituatie beïnvloedt deze motieven niet.  
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Tabel 11 t-toets van motieven om voor een doctoraat te kiezen naar geslacht 

en gezinssituatie (score 1 = helemaal onbelangrijk en score 6 = heel 

belangrijk) 

 Vrouw Man Sig. Geen kinderen Kinderen Sig. 

Promotor 4,10 4,01 ns 4,04 4,16 ns 

Onderzoek 5,07 5,01 ns 5,03 5,15 ns 

Status  3,10 2,98 ns 3,02 3,19 ns 

* < 0.05; ** < 0.01; *** < 0.001 

 

Naast geslacht en gezinssituatie keken we ook of de motieven om voor een 

doctoraat te kiezen anders zijn naargelang de leeftijd van de respondent. We 

moeten hierbij wel voorzichtig zijn omdat de oudere doctorandi vaker al bezig 

zijn met het doctoraat of het doctoraat reeds beëindigd hebben. Hun redenen 

zijn in deze dus mogelijk gekleurd door de ervaring van het doctoreren zelf.  

 

Tabel 12 ANOVA-analyse van motieven om voor een doctoraat te kiezen naar 

leeftijd (score 1 = helemaal onbelangrijk en score 6 = heel belangrijk). 

 20-25 26-30 31-35 36+ Sig. 

Promotor 4,11 3,99 4,13 4,07 ns 

Onderzoek 5,01 4,99 5,26 5,24 * 

Status  3,07 3,05 2,89 3,23 ns 

* < 0.05; ** < 0.01; *** < 0.001 

 

Een Anova met post-hoc analyse toont aan dat er significante verschillen zijn op 

factor 2 (onderzoekgebonden motieven). De wat oudere onderzoekers hechten 

significant meer belang aan motieven die te maken hebben met het 

onderzoeks(onderwerp). Zoals gezegd kan de vertrouwdheid met het eigen 

doctoraatsonderwerp hiervoor een verklarende factor zijn.  

 

De onderzoekers die de intentie hebben om aan een doctoraat te beginnen 

hechten meer belang aan motieven verbonden aan de promotor dan de 

onderzoekers die bezig zijn met een doctoraat. 
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Tabel 13 ANOVA-analyse van motieven om voor een doctoraat te kiezen naar 

situatie van het doctoraat (score 1 = helemaal onbelangrijk en score 6 = heel 

belangrijk).4 

 Afgewerkt Bezig Intentie Onbeslist Sig. 

Promotor 4,16 4,00 4,63 4,56 ns 

Onderzoek 5,02 5,00 5,36 5,49 *** 

Status  3,16 3,02 3,19 3,21 ns 

* < 0.05; ** < 0.01; *** < 0.001 

 

De significante verschillen op factor 2 situeren zich tussen de onderzoekers die 

bezig zijn en de intentie hebben om aan een doctoraat te beginnen, en de 

onderzoekers die bezig zijn en onbeslist zijn: de onderzoekers die de intentie 

hebben en zij die onbeslist zijn, hechten nog meer belang aan motieven 

verbonden aan onderzoek(sonderwerp) dan degenen die bezig zijn.  

 

Tot slot moeten we ook vaststellen dat er geen verschil is in motieven om voor 

een doctoraat te kiezen tussen de faculteiten aan de UA. Dezelfde 

beweegredenen komen terug over de verschillende faculteiten heen.  

 

 

                                            
4 Omdat de groep die gestopt is dermate klein is, werd deze niet in deze analyses opgenomen. De 

onderzoekers zonder intentie om te doctoreren werden evenmin in de analyse opgenomen aangezien zij de 

vraag niet dienden te beantwoorden 
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Tabel 14 ANOVA-analyse van motieven om voor een doctoraat te kiezen naar 

faculteit (score 1 = helemaal onbelangrijk en score 6 = heel belangrijk). 

 FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INSTIT Sig. 

Promotor 4,02 4,07 4,10 4,12 4,09 4,16 4,00 3,94 ns 

Onderzoek 4,94 5,12 5,12 5,12 5,07 4,97 5,01 5,19 ns 

Status  2,82 3,06 2,95 3,09 3,59 3,18 2,97 3,25 ns 

* < 0.05; ** < 0.01; *** < 0.001 

 

Plaatsen we, ter verheldering, in Tabel 15 alle motieven om een doctoraat aan te 

vangen in volgorde van belangrijkheid, dan vinden we helemaal bovenaan de 

interesse voor het onderwerp (98%) en de interesse in onderzoek (96%). Andere 

belangrijke factoren zijn de zelfstandigheid van het werk (93%), de intellectuele 

vrijheid (89%) en de mogelijkheid tot specialisatie (88%).  
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Tabel 15 Motieven om (eventueel) te starten met een doctoraat 

(kolompercentages van antwoorden ‘eerder belangrijk’ tot ‘heel belangrijk’) 

Interesse voor het onderwerp  98,2 

Interesse in onderzoek  95,6 

Zelfstandigheid van het werk  92,6 

Intellectuele vrijheid  89,3 

Mogelijkheid tot specialisatie  88,2 

Doctoreren ligt me  83,3 

Stimulerende werkomgeving 82,4 

Het vinden van een onderwerp  76,1 

Behalen van een doctoraatsdiploma  67,6 

Persoon(lijkheid) van promotor 67,4 

Stimulans van professoren 67,3 

Buitenlandse congressen 63,2 

Het werd aangeboden  63,1 

Combinatie doctoraat en privé 59,3 

Ambitie academische carrière  58,9 

Interesse in onderwijs  54,1 

Arbeidsmogelijkheden van doctoraat 53,3 

Reputatie onderzoekseenheid  48,6 

Kroon op reeds geleverde onderzoekswerk  41,1 

Geen andere aanbieding op de arbeidsmarkt  26,0 

Aanzien 24,7 

Het voldoen aan verwachtingen  23,9 

Verlenging van de studententijd 21,8 
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3.1.2 Motieven om te stoppen of niet te starten  

Minstens even belangrijk als het bestuderen van de motieven van doctorandi, is 

het bekijken van de motieven van mensen die begonnen zijn, maar plots stopten 

of mensen die niet met het doctoraat gestart zijn. Aan de respondenten die 

gestopt, nog niet begonnen of onbeslist zijn of niet de intentie hebben om te 

doctoreren, werd gevraagd welke factoren van belang waren/zijn bij de 

beslissing om te stoppen of om (nog) niet te beginnen. Beide groepen kregen 

dezelfde uitspraken voorgelegd. 

 

Opnieuw voerden we een exploratieve factoranalyse uit die nu resulteerde in 4 

factoren.5 Deze factoren verklaren samen 60,2 % van de totale variantie en 

omvatten 19 van de 23 uitspraken die voorgelegd werden. Alle schalen hebben 

een aanvaardbaar betrouwbaarheidsniveau (Alpha > 0.70). 

 

Factor 1 (AMBITIE): Motieven verbonden aan capaciteiten of ambitie 

 (Alpha: 0.90; Percentage verklaarde variantie: 15.5%) 

Factor 2 (PROMOTOR): Motieven verbonden aan promotor en/of onderzoeksgroep   

 (Alpha: 0.83; Percentage verklaarde variantie: 15.4%) 

Factor 3 (ONDERZOEK): Onderzoekgerelateerde motieven 

 (Alpha: 0.78; Percentage verklaarde variantie: 11.5%) 

Factor 4 (FINANCIERING): Motieven gerelateerd aan financiering en/of contract 

 (Alpha: 0.76; Percentage verklaarde variantie: 6.6%) 

 

De factoren die gevonden worden komen in grote mate overeen met de 

motieven om te doctoreren. De redenen om niet te doctoreren of om te stoppen 

met doctoreren vormen op die manier een spiegelbeeld van de eerste groep. 

Opvallend is wel dat de meeste overeenstemming (en de hoogste verklaarde 

variantie) in deze groep niet de promotor of het doctoraatsonderwerp is, maar 

ambitie, of beter het gebrek aan ambitie om een doctoraat te starten. Op de 

vierde plaats vinden we een nieuwe factor die te maken heeft met geld. 

                                            
5 Zie bijlagen voor gedetailleerde schaal   
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Sommige doctorandi zijn niet aan een doctoraat bezig omdat hun contract het 

niet toelaat of omdat de financiële middelen hiervoor ontoereikend zijn.  

 

Tabel 16 t-toets van motieven om niet aan een doctoraat te werken naar 

geslacht en gezinssituatie (score 1 = helemaal onbelangrijk en score 6 = heel 

belangrijk) 

 Vrouw Man Sig. Geen kinderen Kinderen Sig. 

Ambitie 3,09 2,33 ** 2,69 3,12 ns 

Promotor 2,20 2,40 ns 2,24 2,36 ns 

Onderzoek 2,47 2,43 ns 2,49 2,36 ns 

Financiering 2,38 2,42 ns 2,30 2,58 ns 

*p < 0.05; ** p < 0,01; *** p < 0.001 

 

Het niet starten met een doctoraat vanuit ambitie-overwegingen komt significant 

meer voor bij de vrouwelijke onderzoekers. Voor vrouwen scoort deze reden het 

hoogst, voor mannen het laagst. Wat de 3 andere factoren betreft, zijn er geen 

significante verschillen tussen vrouwen en mannen. Ook zien we geen 

uitgesproken verschillen tussen respondenten met en zonder kinderen. 

Onderzoekers die reeds kinderen hebben scoren allemaal hoger op de schalen 

dan de kinderloze onderzoekers, maar nergens is het verschil significant. 

Hetzelfde kunnen we zeggen naar leeftijd (tabel niet getoond). Jonge en oudere 

onderzoekers geven in gelijke mate motieven op om niet aan een doctoraat te 

starten of om een doctoraat vroegtijdig te beëindigen.  
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Tabel 17 ANOVA-analyse van motieven om niet aan een doctoraat te werken 

naar faculteit (score 1 = helemaal onbelangrijk en score 6 = heel belangrijk) 6 

 GEN PSW TEW WET INSTIT Sig. 

Ambitie 3,23 2,62 2,11 3,08 3,41 ** 

Promotor 2,72 2,34 1,91 1,40 2,06 ns 

Onderzoek 1,75 2,58 1,58 2,60 2,76 ns 

Financiering 2,25 2,58 2,78 1,00 1,78 ns 

* < 0.05; ** < 0.01; *** < 0.001 

 

 

De faculteit PSW en TEW wijken af van de andere faculteiten omdat motieven 

gerelateerd aan ambitie als verklaring voor het niet aanvangen van een doctoraat 

hier veel minder sterk aanwezig zijn dan in de andere faculteiten. De 

onderzoekers uit de faculteiten GEN, WET en de Instituten schuiven deze 

motieven veel sterker naar voor. Bij de andere motieven is er geen significant 

verschil, al moeten we wel vaststellen dat het ontbreken van financiering een 

sterker probleem is binnen PSW en TEW dan bijvoorbeeld in de WET.  

 

Tot slot maken we in Tabel 18 een opdeling van motieven naar de situatie waarin 

het doctoraat zich bevindt. Daarbij krijgen we een opdeling naar (1) 

onderzoekers die gestart waren met het doctoraat en er onderweg mee gestopt 

zijn, (2)  onderzoekers die geen intentie hebben om te doctoreren, (3) 

onderzoekers die nog niet begonnen zijn, maar wel de intentie hebben om ooit te 

                                            
6 De faculteit FBD is niet in deze tabel opgenomen omdat we hier alleen respondenten terugvinden 

die bezig zijn aan een doctoraat of die het proefschrift reeds hebben neergelegd. De routing in de 

vragenlijst maakt dat deze onderzoekers de vragen over het niet werken aan een doctoraat niet 

moesten invullen waardoor er geen antwoorden zijn uit de faculteit FBD. Daarnaast is een analyse 

van de faculteiten RECH en LW weinig zinvol aangezien in deze faculteiten telkens slechts 1 

respondent aanwezig is. De enige vergelijkingen die we kunnen maken, zijn die tussen de 

faculteiten GEN, PSW, TEW en de Instituten.  
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starten en (4) onderzoekers die nog twijfelen of over het al dan niet aanvangen 

van een doctoraat. De verschillen tussen deze vier groepen zijn groot en 

significant. De onderzoekers zonder intentie om te doctoreren hechten significant 

meer belang aan de motieven die te maken hebben met (het ontbreken van) 

ambitie om te doctoreren. Wie het doctoraat heeft stopgezet, hecht significant 

meer belang aan motieven m.b.t. de onderzoeksgroep en de promotor dan 

degenen die geen intentie hebben of wel intentie hebben, maar nog niet 

begonnen zijn. Mogelijk is het niet voleindigen van een doctoraat effectief te 

wijten aan factoren gelegen bij de promotor of het thema, al is de realiteit 

wellicht genuanceerder. Het is alleszins wel duidelijk dat in de perceptie van deze 

groep respondenten noch de eigen carrière of ambitie noch de financiering of het 

contract een rol spelen. Een gebrek aan financiering is nauwelijks een motief om 

een aangevangen doctoraat stop te zetten.  

 

Dit is enigszins anders bij de respondenten met een intentie om te doctoreren. 

De reden waarom zij niet met doctoreren begonnen zijn, heeft in vele gevallen 

wel te maken met de financiering. Wanneer de promotor of de onderzoeksgroep 

de gepaste middelen zou vinden, dan zou een doctoraat gestart worden. De 

promotor of het onderzoeksthema zijn hier geen reden om een doctoraat niet 

aan te vangen.  

 

Bij de onderzoekers die onbeslist zijn, is het patroon minder duidelijk. De vier 

groepen van motieven worden in min of meerdere mate aangedragen als reden. 

Aangezien de diversiteit aan redenen om nog niet beslist te hebben te doctoreren 

groot is, kunnen we hieruit geen eenduidige conclusies trekken.  
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Tabel 18 ANOVA-analyse van motieven om niet aan een doctoraat te werken 

naar stand van zaken van het doctoraat (score 1 = helemaal onbelangrijk en 

score 6 = heel belangrijk) 

 Gestopt Geen intentie Intentie Onbeslist Sig. 

Ambitie 2,57 4,33 2,14 2,67 *** 

Promotor 3,79 1,96 1,92 2,59 ** 

Onderzoek 2,24 3,04 1,69 3,12 ** 

Financiering 1,00 1,22 3,03 1,67 ** 

* < 0.05; ** < 0.01; *** < 0.001 

 

 

Zetten we, voor alle groepen respondenten, de motieven om het doctoraat niet 

aan te vangen of stop te zetten op een rij, dan blijken de voornaamste redenen 

die algemeen worden aangegeven het beperkte nut van een doctoraatsdiploma 

voor de eigen carrière (62%), het ontbreken van de zin om steeds met hetzelfde 

onderwerp bezig te zijn (47%) en het gevoel niet geschikt te zijn om te 

doctoreren (41%).   

3.2 Heeft een doctoraat een meerwaarde op de arbeidsmarkt ?  

Er heerst een zeer grote mate van unanimiteit bij de onderzoekers inzake de 

meerwaarde van een doctoraatsdiploma in een universitaire omgeving. 99% van 

de respondenten is overtuigd dat een doctoraatsdiploma een meerwaarde biedt 

voor ieder die een academische carrière ambieert. Eveneens redelijk eensgezind, 

zij het in mindere mate, zijn de onderzoekers van de meerwaarde van een 

doctoraatsdiploma in een niet-universitaire onderwijssetting of bij de overheid.  

 

Deze meerwaarde wordt voor de meeste onderzoekers twijfelachtig in de non-

profit sector. Slechts 38% van de onderzoekers ziet in deze sector een 

meerwaarde van het doctoraat. Enkel in de faculteit PSW is iets meer dan de 

helft van de respondenten van mening dat een doctoraatsdiploma een 

toegevoegde waarde kan hebben in de non-profit sector.  Deze doctorandi 

hebben echter een relatief hogere kans om in die sectoren terecht te komen. Dat 
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zij collega-doctorandi naar die sector zien vertrekken, verklaart wellicht waarom 

zij positiever staan ten opzichte van de valorisatie van hun proefschrift in de non-

profit sector. De faculteit WET is de enige waar meer dan de helft van de 

onderzoekers (55%) in de nijverheidssector een doctoraatsdiploma bruikbaar 

acht. Ook de respondenten uit de faculteiten FBD en TEW staan redelijk positief 

ten aanzien van de waarde van een doctoraatsdiploma in de nijverheidssector. 

De onderzoekers uit de faculteit TEW geloven het sterkst dat een doctoraat een 

toegevoegde waarde kan hebben in de dienstensector, gevolgd door de 

onderzoekers uit de faculteit RECH en WET. Een doctoraatsdiploma wordt 

algemeen het minst bruikbaar geacht in de primaire sector.  

 

Tabel 19 Geloof in meerwaarde van doctoraatsdiploma in bepaalde sectoren 

(kolompercentages van antwoorden “eerder wel” en “wel”) naar faculteit 

 FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST Tot 

Universiteit 100,0 100,0 100,0 98,7 100,0 100,0 99,5 97,1 99,5 

Niet-universitaire 87,3 82,3 83,6 89,3 92,9 85,7 85,9 82,3 86,1 

Overheid 70,4 78,4 75,4 96,0 85,7 84,1 78,4 82,3 80,6 

Non-profit 45,1 39,2 34,4 52,0 32,1 46,0 30,3 26,5 37,8 

Nijverheidssector 46,5 35,3 16,4 17,3 25,0 41,3 55,1 11,8 37,5 

Vrij beroep 25,3 17,6 24,6 33,3 57,1 36,5 29,2 35,3 30,3 

Dienstverlenende 

sector 
21,1 25,5 11,5 21,3 32,1 46,0 31,9 20,6 27,3 

Primaire sector 25,3 17,6 9,8 5,3 10,7 22,2 24,9 2,9 17,8 

 

Er zijn geen noemenswaardige verschillen tussen mannen en vrouwen inzake de 

beeldvorming met betrekking tot de meerwaarde van een doctoraat, al staan 

mannen wel positiever ten aanzien van deze meerwaarde in de minder evidente 

sectoren zoals de non-profit sector, de dienstverlenende sector,…   

 

Bekijken we de onderzoekers op basis van hun doctoraatssituatie, dan kunnen 

we twee groepen onderscheiden: zij die bezig zijn, gedaan hebben of de intentie 

hebben om te beginnen (groep 1) en zij die gestopt zijn, geen intentie hebben 

om te doctoreren of nog onbeslist zijn (groep 2). Vergelijken we beide groepen 
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met betrekking tot hun perceptie over de meerwaarde van een 

doctoraatsdiploma, dan valt op dat groep twee bij de diverse sectoren beduidend 

minder (steeds ongeveer 10% minder) overtuigd is van de meerwaarde dan de 

respondenten uit groep 1. Enkel wat de meerwaarde voor de universitaire sector 

en de non-profit sector betreft, is er een redelijke mate van unanimiteit. Dat 

betekent dat wie twijfelt of het doctoreren opgegeven heeft, tegelijk het 

ontbreken van een meerwaarde als reden ziet om een doctoraat niet te starten 

of niet af te maken. Enkel wie nog vol goede moed aan het doctoraat werkt of 

wil gaan werken, gelooft in gestegen kansen op de arbeidsmarkt.  

3.3 De planning van het doctoraat  

In deze paragraaf gaan we na in welke mate doctorandi een planmatige weg 

naar een doctoraat volgen. We vroegen hen op welke termijn zij verwachten dat 

hun doctoraat beëindigd zal zijn en in welke mate zij van mening zijn dat aan de 

UA doctoraten al dan niet planmatig uitgewerkt worden.   

 

Van de doctorandi die momenteel bezig zijn met een proefschrift is de grote 

meerderheid (84%) gestart tussen 2005 en 2009. Ongeveer de helft van de 

doctorandi (56%) denkt het doctoraat binnen de twee tot vier jaar te kunnen 

beëindigen. 15,6% van de doctorandi verwacht het doctoraat te kunnen 

afronden binnen het jaar. 

 

Tabel 20 Planning afronding doctoraat  naar startjaar doctoraat (%) 

 1997-2001 2001-2005 2005-2009 Tot 

< 1 jaar 100 62,2 6,7 15,6 

1 - 2 jaar  28,4 16,7 18,5 

2 - 3 jaar  6,8 31,5 27,6 

3 - 4 jaar  2,7 34,7 29,7 

> 4 jaar   10,2 8,6 

 

Van de doctorandi die met het doctoraat gestart zijn tussen 2005 – 2009 bevindt 

de meerderheid (64%) zich in de uitvoeringsfase. Een kwart van deze doctorandi 
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bevindt zich nog in de planningsfase en 8% zegt zich in de afwerkingsfase te 

bevinden. Van de doctorandi gestart in 2001-2005 bevindt 46% zich in de 

afwerkingsfase en 30% in de rapporteringsfase.  

 

De meeste doctorandi hadden bij aanvang van hun doctoraatsonderzoek ofwel 

enkel een richting (31,5%) ofwel een beknopt onderzoeksvoorstel (41,2%) dat 

nog verder diende te worden uitgewerkt. Ook bij de groep onderzoekers die het 

doctoraat behaalde, had de meerderheid bij aanvang van het doctoraat enkel 

een richting (35%) of een beknopt onderzoeksvoorstel (40%). Een kleine 13% 

van de huidige doctorandi moest het stellen zonder onderzoeksvoorstel of 

richting en moest nog volledig uitzoeken welke richting men uitwilde met het 

doctoraat. Opvallend is dat slechts 14,5% een volledig uitgewerkt 

onderzoeksvoorstel klaar had, inclusief een werkplanning, methoden van 

onderzoek, theoretisch kader en dergelijke. Dat doctorandi geen 

onderzoeksvoorstel of richting hebben, zien we het vaakst bij de doctorandi uit 

de faculteit RECH en de Instituten. In de faculteit GEN komt dit het minst vaak 

voor. De faculteit LW heeft het grootste aandeel doctorandi met een volledig 

uitgewerkt onderzoeksvoorstel. De faculteit FBD is de enige faculteit waar meer 

dan de helft van de doctorandi bij aanvang van het doctoraat een uitgewerkte 

planning had. De Instituten scoren hierin opvallend laag: slechts 6% van de 

doctorandi had een uitgewerkte planning.      
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Tabel 21 Aanwezigheid van onderzoeksvoorstel bij de aanvang van 

doctoraatsonderzoek naar faculteit (%) 

 FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST Tot 

Geen onderzoeksvoorstel of 

richting 
7,0 2,4 6,8 10,4 40,7 17,6 12,8 29,4 12,7 

Geen onderzoeksvoorstel, wel 

richting 
26,8 23,8 16,9 35,4 14,8 31,4 38,9 58,8 31,5 

Een beknopt 

onderzoeksvoorstel 
53,5 54,8 47,5 47,9 40,7 39,2 32,8 11,8 41,2 

Een uitgewerkt 

onderzoeksvoorstel 
12,7 19,0 28,8 6,2 3,7 11,8 15,6  14,5 

Uitgewerkte Planning  56,5 39,0 32,1 37,0 36,0 45,7 47,6 5,9 43,0 

 

Van de groep doctorandi die denkt het doctoraat te kunnen afronden binnen het 

jaar, had 16% bij aanvang van het doctoraat een uitgewerkt voorstel. De meeste 

van deze doctorandi (38%) hadden geen onderzoeksvoorstel, maar wel een 

richting of een beknopt voorstel (34%). 11% van deze doctorandi is aan het 

doctoraat begonnen zonder iets: noch een voorstel noch een richting.  

 

Het uitwerken van een planning of stappenplan gebeurt in bijna de helft van de 

doctoraten. Bij 43% van de huidige doctorandi werd, bij aanvang van het 

doctoraat, in samenwerking met de promotor of een andere begeleider een 

duidelijke planning uitgewerkt. Van de doctorandi die aanvankelijk geen planning 

hadden, heeft 28% momenteel nog steeds geen planning. De stijl van 

begeleiding bij de aanvang van het doctoraat bepaalt dus in zekere mate of er 

planmatig gewerkt wordt of niet.  

 

Van de doctorandi die momenteel een planning hebben, zegt 55% dat ze op 

schema zijn met deze planning. Een klein aantal doctorandi (2,5%) staat voor op 

schema, maar een aanzienlijk aantal doctorandi (42%) loopt vertraging op. Tabel 

22 geeft een overzicht van de redenen die opgegeven worden voor de 

achterstand. Deze redenen zijn heel divers en leggen de oorzaak van de 

vertraging zowel bij de persoon van de doctorandus als bij externe factoren.  
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Tabel 22 Redenen voor achterstand (kolompercentages van antwoorden ‘ja’)  

 Bezig aan doctoraat 

Ik heb veel praktische tegenslagen gekend  5,2 

Ik krijg onvoldoende begeleiding  4,9 

Mijn planning is te ambitieus  4,3 

Mijn project is te groot 4,1 

Ik heb me niet aan mijn planning gehouden  3,5 

Mijn promotor blijft maar nieuwe thema’s toevoegen aan mijn project 3,3 

Ik heb te veel tijd verloren met lesgeven  3,1 

Ziekte of persoonlijke redenen  2,5 

Ik zit helemaal vast 1,4 

Zwangerschap  1,2 

 

3.4 Tijdsinvestering in een doctoraat 

Een doctoraat is niet enkel een arbeidsintensieve, maar ook een tijdsintensieve 

aangelegenheid. Een periode van vier tot zes jaar is in de meeste gevallen een 

modeltraject. Zo zien we bv. dat 47% van de doctorandi die gestart zijn tussen 

2006 – 2007 denkt het doctoraat te kunnen afwerken binnen twee tot drie jaar.  

 

Om binnen een tijdsbestek van vier tot zes jaar het proefschrift af te werken, 

werkt een doctorandus 26 tot 60 uur per week aan het doctoraat. Aan dat 

gemiddelde zijn uitschieters langs beide zijden. Een kleine 2% werkt meer dan 

60 uur per week aan het doctoraat. 12% meent de doctoraatsklus te kunnen 

klaren met een tijdsinvestering van 11 tot 25 uur per week en een bijzonder klein 

aandeel (3%) zegt minder dan 10 uur aan het doctoraat te werken. 48% van de 

doctorandi werkt echter 41 tot 60 uur per week aan het doctoraat wat meer is 

dan de werkweek waarvoor zij betaald worden. De andere groep (35%) werkt 26 

tot 40 uur per week aan het doctoraat waarbij we geen significante verschillen 

vaststellen naar geslacht of naar leeftijdsgroep.  
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De familiale situatie maakt wel een verschil: doctorandi zonder kinderen werken 

vaker meer uren per week aan hun doctoraat dan doctorandi met kinderen. 

Doctorandi met kinderen (45,3%) werken gemiddeld 26 tot 40 uur aan het 

doctoraat, waar de meeste doctorandi zonder kinderen (49,3%) 41 tot 60 uur 

per week aan het doctoraat spenderen. Hierbij dient wel vermeld te worden dat 

er duidelijke verschillen zijn tussen mannelijke en vrouwelijke doctorandi met 

kinderen: waar 58,3% van de vrouwelijke doctorandi 26 tot 40 uur per week aan 

het doctoraat werkt, is dit bij de mannelijke doctorandi 34,5%. Een groot 

aandeel mannelijke doctorandi met kinderen (41,4%) werkt wekelijks 41 tot 60 

uur aan het doctoraat, waar dit bij vrouwen 25% is.  

 

Bekijken we het aantal uren dat per week aan het doctoraat besteed wordt naar 

faculteit, dan zien we dat de faculteit FBD het grootste aandeel onderzoekers 

heeft dat 41 tot 60 uur per week aan het doctoraat werkt.  De faculteit PSW en 

de Instituten hebben het grootste aandeel onderzoekers dat 0 tot 10 uur per 

week aan het doctoraat werkt. 

 

Tabel 23 Aantal uur per week gespendeerd aan het doctoraat naar faculteit 

 FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST Tot 

0 – 10 1,4  3,4 12,5  2,0 1,1 11,1 2,8 

11 – 25 4,2 11,9 8,5 20,8 40,7 15,7 6,1 38,9 12,1 

26 – 40 7,0 33,3 37,3 43,8 44,4 47,1 39,2 27,8 35,0 

41 – 60 84,5 50,0 50,8 22,9 14,8 35,3 50,3 16,7 47,9 

> 60  2,8 4,8     3,3 5,6 2,2 

 

 

De overgrote meerderheid van de doctorandi (78,2%) vindt de tijd die ze per 

week aan hun doctoraat spenderen voldoende (om het doctoraat tijdig rond te 

krijgen). Van deze doctorandi werkt 52% 41 tot 60 uur per week aan het 

doctoraat. Slechts 10% van deze doctorandi werkt minder dan 26 uur per week 

aan het doctoraat. Bekijken we de groep van doctorandi die vindt dat ze te 
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weinig tijd hebben, dan zien we dat het aandeel doctorandi dat minder dan 26 

uur per week aan het doctoraat werkt, bij deze groep aanzienlijk hoger ligt (nl. 

33% versus 10%) en het aantal doctorandi dat 41 tot 60 uur werkt aanzienlijk 

lager (m.n. 33% versus 52%). Hieruit kunnen we voorzichtig concluderen dat 

doctorandi die meer dan 40 uur per week aan hun doctoraat werken, dat 

inschatten als een ritme dat leidt naar een succesvol beëindigen van de taak. 

Halftijds of minder dan halftijds werken aan een doctoraat wordt door de 

meesten als te weinig ingeschat. Hierbij moeten we wel de nuance maken dat 

deze cijfers niet aan het traject gekoppeld kunnen worden. Dat AAP’ers, in 

vergelijking met BAP’ers, beduidend vaker 11 tot 25 uur (35%) aan het doctoraat 

werken,  kan wellicht verklaard worden door het feit dat AAP’ers maximaal 50% 

van hun werktijd mogen besteden aan onderwijstaken waardoor zij wekelijks 

minder tijd kunnen vrijmaken voor hun doctoraat.  Verder heeft een AAP’er ook  

zes jaar de tijd om het doctoraat te maken, terwijl een Dehousse-bursaal slechts 

vier jaar heeft.  

 

Tabel 24 Aantal uren per week aan doctoraat naar statuut 

  AAP BAP 

0 - 10 uur  3,4 2,6 

11 - 25 uur 34,7 5,0 

26 - 40 uur 30,5 36,4 

41 - 60 uur 30,5 53,3 

> 60 uur 0,8 2,6 

Totaal 100 100 

 

 

De voornaamste reden die wordt opgegeven voor het onvoldoende tijd kunnen 

besteden aan het doctoraat zijn de onderwijstaken aan de universiteit. De helft 

van de doctorandi geeft dit op als reden voor het gebrek aan tijd. Ook 

administratieve taken aan de universiteit vormen een belangrijke reden voor het 

gebrek aan tijd. 22% van de doctorandi duidt de combinatie werk-gezin aan als 

een verklaring voor het gebrek aan tijd.  
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Tabel 25 Redenen waarom men onvoldoende tijd heeft om aan het doctoraat 

te werken naar geslacht en faculteit (kolompercentages van antwoorden ‘ja’) 

 Man Vrouw FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST Tot 

Werk - gezin 25,8 16,7 25,0 42,9 18,7 21,4  37,5 19,4 25,0 21,8 

Administratieve 

taken UA 
43,5 35,4 25,0 57,1 43,7 21,4 66,7 37,5 38,9 50,0 40,0 

Onderwijstaken 43,5 58,3 50,0 42,9 43,7 28,6 66,7 50,0 55,6 62,5 50,0 

Andere reden 38,7 41,7 33,3 57,1 43,7 64,3 22,2  44,4 25,0 40,0 

 

Andere redenen die worden opgegeven voor het hebben van onvoldoende tijd 

zijn o.m. het afdwalen van de aandacht naar andere interessante projecten,  

bijkomende engagementen (redactiewerk voor tijdschrift, congressen bijwonen, 

voordrachten geven, opleidingen,…), meerdere lopende onderzoeksprojecten, 

een (tijdelijk) gebrek aan motivatie, klinische taken, te veel ideeën, te weinig 

prioriteiten, een slecht opgezet onderzoek en te weinig ondersteuning. 

3.5 De doctoraatscommissie 

Het doctoraatsreglement UA stelt dat (1) de doctoraatscommissie (samen met de 

promotor) verantwoordelijk is voor de begeleiding van het doctoraatswerk en in 

geval van problemen zo nodig dient te bemiddelen en (2) de 

doctoraatscommissie ieder jaar kennis neemt van het verloop van het 

doctoraatswerk van de doctorandus op basis van een verslag en eventueel een 

persoonlijk contact. Veelal wordt de doctoraatscommissie dan ook aanzien als 

een academische begeleidingscommissie die van aan de zijlijn de 

werkzaamheden tijdens het doctoraatstraject opvolgt. Afhankelijk van de 

geldende facultaire regelgeving wordt de doctoraatsommissie ingesteld 

omstreeks het moment dat de onderzoeker officiële toelating verkregen heeft tot 

het starten van een doctoraat.  90% van de onderzoekers zegt over een 

doctoraatscommissie te beschikken. In de faculteiten PSW en RECH is het 

aandeel doctorandi met een doctoraatscommissie kleiner dan in de andere 
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faculteiten. In de Instituten zegt slechts 57% van de doctorandi over een 

doctoraatscommissie te beschikken.  

 

Tabel 26 Beschikken over een doctoraatscommissie naar faculteit  

 FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST Tot 

Nee 3,1 2,6 3,8 30,0 23,1 15,0 4,5 42,9 9,7 

Ja 96,9 97,4 96,2 70,0 76,9 85,0 95,5 57,1 90,3 

 

 

Bij de doctorandi die door een doctoraatscommissie begeleid worden, blijkt er 

weinig consensus te bestaan over welke nu precies de opdrachten zijn van deze 

commissie. We legden diverse mogelijke taken voor aan de respondenten met de 

vraag of zij zelf vinden dat een doctoraatscommissie deze taak hoort uit te 

voeren én of hun eigen doctoraatscommissie zich hier mee bezig houdt.  

 

Het meest unaniem zijn de doctorandi wat betreft het waken over de voortgang 

van het doctoraat. Bijna 93% van de doctorandi is van mening dat dit tot het 

takenpakket van de doctoraatscommissie behoort. Ook over het beschikbaar zijn 

en tussenkomen ingeval van problemen zijn de meeste doctorandi het eens dat 

dit een opdracht is van de doctoraatscommissie. Wanneer het gaat over de meer 

inhoudelijke aspecten van het doctoraat, dan zijn beduidend minder doctorandi 

(hoewel nog steeds meer dan de helft) van mening dat hier een taak voor de 

doctoraatscommissie is weggelegd. Minder dan de helft van respondenten vindt 

dat het een taak is van de commissie om tips te geven over opleidingen en 

congressen.  
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Tabel 27 Taken doctoraatscommissie (kolompercentages van antwoorden ‘ja’) 

 Taak van 
commissie? 

Commissie doet 
dit 

Waken over de voortgang van het doctoraat 92,7 79,1 

De theoretische aspecten van het doctoraat controleren 55,2 75,8 

De methodologische aspecten van het doctoraat controleren 61,7 69,5 

Tips geven over opleidingen en congressen 41,6 62,5 

Beschikbaar zijn bij problemen met de promotor 86,2 73,7 

Tussenkomen bij problemen met de promotor 81,2 73,3 

 

Bekijken we de tweede kolom, dan stellen we vast dat er toch een niet geringe 

discrepantie bestaat tussen wat de doctorandi vinden dat een 

doctoraatscommissie moet doen (=verwachtingen) en wat ze volgens de 

doctorandi effectief doet, en dit in twee richtingen. Hoewel 93% van de 

doctorandi van mening is dat de commissie moet waken over de voortgang van 

het doctoraat, vindt 80% van de doctorandi dat de commissie dit ook effectief 

doet. Hetzelfde geldt voor de taken van de commissie ingeval van problemen. 

Ook hier is het aandeel doctorandi dat vindt dat de commissie haar 

verantwoordelijkheden opneemt  kleiner dan het aandeel doctorandi dat vindt 

dat dit tot haar takenpakket behoort. Omgekeerd zien we dan weer dat taken die 

voor de doctorandi minder vanzelfsprekend deel uitmaken van de 

verantwoordelijkheden van de commissie wel vaker gedaan worden.  

 

Vrouwen vinden meer dan mannen dat de commissie de theoretische kant van 

zaken moet controleren en tips moet geven over opleidingen en congressen.  

Zowel mannen als vrouwen vinden het een taak van de commissie om 

beschikbaar te zijn bij en tussen te komen ingeval van problemen met de 

promotor. Opvallend is wel dat het aandeel vrouwen dat vindt dat de commissie 

dit ook effectief doet, beduidend kleiner is dan het aandeel mannen.  
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Tabel 28  Taken van doctoraatscommissie (kolompercentages van antwoorden 

‘ja’) naar geslacht 

 Is taak van commissie Commissie doet dit 

 Man vrouw Man vrouw 

Waken over de voortgang van doctoraat  90,3 95,1 82,5 76.0 

De theoretische kant van zaken controleren 50,3 60,2 77,6 74,3 

De methodologische kant van zaken controleren 60,2 63,2 70,8 68,4 

Tips geven over opleidingen en congressen 36,2 47,2 76,9 50.0 

Beschikbaar zijn bij problemen met promotor 86,7 85,6 86,8 60,5 

Tussenkomen bij problemen met promotor 81,2 81,2 92,6 57,6 

 

 

De beeldvorming ten aanzien van het takenpakket van de doctoraatscommissie is 

redelijk gelijkaardig in alle faculteiten en de Instituten.  In de faculteiten FBD en 

WET zijn doctorandi beduidend minder dan in de andere faculteiten en de 

Instituten de mening toegedaan dat de commissie de theoretische en 

methodologische kant van het doctoraat moet controleren. De doctorandi in de 

faculteit TEW vinden dan weer opvallend vaker (72%) dat de 

doctoraatscommissie tips moet geven over opleidingen en congressen. In de 

faculteit PSW is men het minst van mening dat het een opdracht is van de 

commissie om problemen met de promotor te verhelpen.   
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Tabel 29 Taken van doctoraatscommissie (kolompercentages van antwoorden 

‘ja’) naar faculteit 

 FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST 

Is taak van commissie 

Waken over de voortgang van doctoraat 96,6 91,9 98,0 84,6 100,0 93,9 89,9 87,5 

De theoretische kant controleren 48,2 51,4 68,2 92,3 100,0 70,0 33,9 85,7 

De methodologische kant controleren 56,6 63,9 70,8 88,9 100,0 84,4 40,5 75,0 

Tips geven over opleidingen en congressen 34,5 37,8 47,8 36,0 55,6 71,9 36,2 28,6 

Beschikbaar zijn bij problemen met promotor 83,6 90,6 93,0 57,1 87,5 90,0 87,8 80,0 

Tussenkomen bij problemen met promotor 78,4 87,1 82,5 52,6 73,3 80,8 86,5 80,0 

Commissie doet dit  

Waken over de voortgang van doctoraat 74,4 81,8 75,6 77,8 94,1 88,9 73,8 100,0

De theoretische kant controleren 78,6 77,8 69,6 80,0 92,9 85,0 56,5 80,0 

De methodologische kant controleren 58,8 83,3 69,2 78,9 85,7 79,2 43,5 66,7 

Tips geven  over opleidingen en congressen   50,0 66,7 75,0 50,0 92,3 56,3 100,0

Beschikbaar zijn bij problemen met promotor 50,0 66,7 80,0 100,0 50,0 88,9 71,4 100,0

Tussenkomen bij problemen met promotor 57,1 80,0 81,8 100,0 50,0 71,4 69,6 100,0

 

 

 

3.6 De doctoraatsopleiding 

Naast het schrijven aan een doctoraat zelf, moet de doctorandus ook een 

doctoraatsopleiding (DOCOP) volgen. Elke faculteit aan de UA bepaalt zelf de 

regels en de inhoud van de opleiding. De faculteiten en het departement 

onderwijs ondersteunen de doctoraatsopleiding.  

 

Van de onderzoekers die bezig zijn aan een doctoraat, zegt 87,4% ingeschreven 

te zijn voor de doctoraatsopleiding. Als we steunen op de administratieve 

gegevens zien we dat 3% van de onderzoekers die ingeschreven zijn als 

doctoraatsstudent (i.e. inschrijvingsgeld hebben betaald) aangeeft dat ze niet 

ingeschreven zijn voor de doctoraatsopleiding. Een kleine 2% van deze groep 
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weet niet of men al dan niet is ingeschreven voor de doctoraatsopleiding. Dat 

verschillende respondenten wel inschrijvingsgeld betaald hebben, maar zeggen 

niet ingeschreven te zijn voor de doctoraatsopleiding – of niet weten of ze al dan 

niet ingeschreven zijn – wijst er op dat meerdere onderzoekers niet op de hoogte 

zijn van het feit dat een inschrijving als doctoraatsstudent automatisch geldt als 

inschrijving voor de doctoraatsopleiding. Dat is op zich niet erg ware het niet dat 

het mogelijk als gevolg heeft dat men minder deelneemt aan DOCOP-activiteiten.  

3.6.1 Activiteiten van de doctoraatsopleiding 

De meeste onderzoekers die ingeschreven zijn (geweest) in de 

doctoraatsopleiding hebben zowel deelgenomen aan disciplinaire (aangeboden 

door faculteit/departement) als aan niet-disciplinaire (centraal aangeboden) 

activiteiten. In de faculteiten PSW (54%) en RECH (64%) ligt het aandeel 

onderzoekers dat deelgenomen heeft aan disciplinaire activiteiten beduidend 

lager dan in de andere faculteiten en de Instituten. Mogelijk heeft dit te maken 

met het beperktere aanbod van opleidingen en activiteiten in deze faculteiten. 

Het aandeel respondenten dat deelgenomen heeft aan niet-disciplinaire 

activiteiten ligt opvallend lager in de faculteiten TEW (43%) en opnieuw PSW 

(64%) dan in andere faculteiten. Een mogelijke verklaring hiervoor is het niet-

verplichtend karakter van de niet-disciplinaire activiteiten in beide faculteiten.  

 

Tabel 30 Deelname aan activiteiten DOCOP naar faculteit (kolompercentages 

van antwoorden ‘ja) 

 FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST Tot 

Disciplinaire 

activiteiten 
76,7 69,2 72,0 54,0 64,0 73,0 76,0 71,4 72,0 

Niet-disciplinaire 

activiteiten  
80,6 76,9 72,0 63,9 92,0 42,9 83,2 100,0 76,7 
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De respondenten werd gevraagd om de (niet-)disciplinaire activiteiten te 

beoordelen op hun kwantiteit en kwaliteit. De onderzoekers blijken in hoge mate 

tevreden te zijn over zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de activiteiten. Wel 

ligt de tevredenheid over de kwaliteit beduidend hoger dan de tevredenheid over 

de kwantiteit.  Dit is het geval in alle faculteiten. 

 

Tabel 31 Evaluatie kwantiteit en kwaliteit (niet-)disciplinaire activiteiten (%) 

 Slecht Eerder slecht Eerder goed Goed 

Disciplinair     

Kwantiteit aanbod  6,3 19,6 34,7 39,3 

Kwaliteit aanbod  2,1 5,7 38,9 53,4 

Niet-disciplinair     

Kwantiteit aanbod  3,2 11,3 31,1 54,4 

Kwaliteit aanbod   1,0 6,3 34,7 58,1 

 

 

Vergelijken we de mannelijke en de vrouwelijke doctorandi, dan stellen we vast 

dat de vrouwelijke doctorandi zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de 

activiteiten positiever beoordelen dan de mannelijke doctorandi. De beoordeling 

van de opleidingsonderdelen wijzigt in zekere mate naar faculteit, maar in elke 

faculteit is er een ruime meerderheid van doctorandi die tevreden is met zowel 

de kwantiteit als de kwaliteit van het aanbod. De enige trend die uit Tabel 32 

duidelijk naar voor komt, is dat men minder tevreden is over de kwantiteit van 

disciplinegebonden activiteiten. Hier is duidelijk ruimte voor een uitbreiding van 

het activiteitenaanbod.  
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Tabel 32 Evaluatie kwantiteit en kwaliteit (niet-)disciplinaire activiteiten 

(kolompercentages van antwoorden ‘eerder goed’ en ‘goed’) naar faculteit  

 FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST Tot 

Disciplinair          

Kwantiteit aanbod  76,2 70,4 75,0 70,0 81,2 84,6 73,3 50,0 74,6 

Kwaliteit aanbod  93,0 92,3 91,7 90,0 87,5 84,6 95,7 80,0 92,4 

Niet-disciplinair          

Kwantiteit aanbod  88,0 86,7 86,1 90,5 91,3 93,3 82,3 83,3 85,8 

Kwaliteit aanbod   95,8 93,3 88,6 89,5 95,4 93,3 93,3 85,7 92,9 

 

 

De cursus die (Tabel 33) helemaal bovenaan het lijstje prijkt van meest 

waardevolle cursussen is de cursus ‘Engelse schrijfvaardigheden’. Het is de enige 

cursus die door meer dan de helft van de respondenten waardevol wordt 

bevonden. Eveneens bruikbaar, zij het reeds voor minder dan de helft van de 

doctorandi is de cursus Engelse presentatievaardigheden. We hebben geen zicht 

op het feit of iemand daadwerkelijk deze cursus gevolgd heeft en dus met kennis 

van zaken een oordeel kan uitspreken. We moeten deze cijfers dan ook eerder 

als een algemene inschatting van doctorandi beschouwen dan als concrete 

waardeoordelen over een bepaalde cursus of lesgever.  
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Tabel 33 Meest bruikbare of waardevolle cursussen voor doctoraatsstudenten 

naar respondenttype (kolompercentages van antwoorden ‘waardevol’)  

Engelse schrijfvaardigheden  53,2 LaTeX  13.0 

Engelse presentatievaardigheden  36,9 Vergadertechnieken  12,6 

Statistiek voor onderzoeksdoeleinden 30,5 Stress management  11,3 

Statistische software  25,2 Programmeertalen  9,5 

Presentatievaardigheden  24,9 Engels voor onderwijsdoeleinden  8,9 

Microsoft Office  22,9 Filosofie van onderzoek 8,9 

Time management  21,9 Inleiding in de bedrijfskunde  8,7 

Communicatievaardigheden voor een 

breed publiek  
20,8 

Technologie transfers, spinoffs, 

onderzoeksvalorisatie  
8,5 

Kwalitatieve onderzoekstechnieken  19,6 Sollicitatietechnieken  7,8 

Kwantitatieve onderzoekstechnieken  19,6 Ethische aspecten van onderzoek 7,6 

Internetbronnen voor onderzoekers 16,5 Linux  7,4 

Schrijfvaardigheden  14,6 Aspecten van intellectuele eigendom  6,8 

Data managementsoftware (Access) 14,4 Introductie in patenten  6,8 

Snellezen  13,2 Onderzoeksdeontologie  6,4 

Technieken voor creatief denken  13.0 Onderhandelen  6,2 

 

3.6.2 Administratieve doctoraatsprocedures 

De meeste respondenten zijn relatief positief over de administratieve procedures 

die gepaard gaan met het doctoraatsproces en de doctoraatsopleiding. 

Doctorandi in alle faculteiten, behalve in PSW, RECH en TEW, vinden dat het 

invullen van de voortgangsrapporten te veel tijd in beslag neemt. Ondanks het 

feit dat deze voortgangsrapporten als een tijdrovende bezigheid worden 

gepercipieerd, zijn de meeste doctorandi wel overtuigd van het nut van deze 

voortgangsrapporten. Men is ook van mening dat de procedure voor het indienen 

van deze voortgangsrapporten efficiënt verloopt. 

 

Het minst overtuigd zijn de respondenten uit de faculteit WET waar slechts 59%  

van de respondenten het nut inziet van de voortgangsrapportering. In de 

faculteiten LW en WET vindt een kleine meerderheid van de onderzoekers de 
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jaarlijkse voortgangsrapportering een bron van ergernis. Iets meer mannen 

(60%) dan vrouwen (53,7%) vinden dat het invullen van de 

voortgangsrapporten te veel tijd in beslag neemt en voor 53,6% van de mannen 

vormt het een bron van ergernis, waar dit slechts voor 44% van de vrouwen het 

geval is. 

 

Tabel 34 Beoordeling administratieve procedures van het doctoraatsproces 

naar faculteit (kolompercentages van antwoorden ‘eerder eens’ en ‘eens’)  

  FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST Tot 

Procedure indiening van 

voortgangsrapporten verloopt 

efficiënt  

75,5 82,1 72,5 73,9 88,2 77,3 74,2 75,0 75,9 

Invullen van voortgangsrapporten 

neemt te veel tijd in beslag  
61,5 62,1 64,3 37,5 17,6 33,3 63,9 75,0 56,9 

Ik zie het nut van de 

voortgangsrapporten duidelijk in  
75,4 85,7 71,4 80,8 94,7 73,1 59,1 75,0 70,7 

De jaarlijkse voortgangsrapportering 

is een bron van ergernis  
44,4 41,9 60,0 45,8 12,5 44,0 54,9 50,0 48,9 

 

 

65% van alle respondenten vindt zichzelf (eerder) goed geïnformeerd over de 

procedure voor het indienen van de voortgangsrapporten. Dit is beduidend 

minder het geval met betrekking tot de procedure voor de aanvraag van 

opleidingskredieten en de contactpersonen bij klachten: 64% van alle 

onderzoekers voelt zich slecht geïnformeerd over deze procedure en 60% van de 

doctorandi weet niet bij wie ze terecht kunnen ingeval van klachten. De 

overgrote meerderheid (81%) van de doctorandi vindt zich (eerder) goed 

geïnformeerd over het activiteitenaanbod van de docop. We zien hierin weinig 

verschil tussen de verschillende faculteiten noch naar geslacht.  
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3.6.3 De DOCOP-website 

De overgrote meerderheid van de doctorandi (54,5%) bezoekt de website eerder 

zelden (dat is minder dan één keer per maand). 32% van de doctorandi bezoekt 

de website van de DOCOP op maandelijkse basis. Een kleine 10 percent zegt de 

website nooit te bezoeken. Van deze doctorandi bevindt het grootste aandeel 

zich in de faculteit PSW waar 18% van de doctorandi nooit de website bezoekt. 

De faculteit FBD heeft het kleinste aandeel ‘nooit-bezoekers’. Van de faculteit 

GEN bezoekt de meerderheid van de doctorandi de website maandelijks.  

 

De structuur en inhoud van de website zijn eerder kritisch beoordeeld. Minder 

dan de helft van de respondenten (39,7%) vindt probleemloos de gezochte 

informatie op de website. 52% van de doctorandi heeft moeite om de info te 

vinden en bijna 9% van de doctorandi vindt de gezochte info niet.  

3.6.4 Evaluatie van de doctoraatsopleiding  

Tot slot bekijken we de globale beoordeling van de doctoraatsopleiding aan de 

UA. De meerwaarde van de doctoraatsopleiding blijkt duidelijk uit de cijfers: 47% 

van het totale aantal doctorandi percipieert de doctoraatsopleiding als een 

verrijking. Hoewel zowel de mannelijke als de vrouwelijke doctorandi de 

doctoraatsopleiding overwegend verrijkend vinden, stellen we toch vast dat de 

mannen algemeen minder positief zijn: waar bij de vrouwen meer dan de helft 

de doctoraatsopleiding verrijkend vindt, is dit bij de mannen 41%. Het aandeel 

mannen dat de doctoraatsopleiding een last (7%), een noodzakelijk kwaad 

(13%) of nutteloos (5%) vindt, ligt ook beduidend hoger dan bij de vrouwelijke 

doctorandi. 
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Tabel 35 Globale evaluatie van de doctoraatsopleiding naar geslacht en 

leeftijd (%) 

  Man Vrouw 20-25 26-30 31-35 36+ 

Verrijking 40,9 53,5 53,4 42,5 35,7 80,0 

Neutraal 34,9 32,9 30,4 36,5 42,9  

Noodzakelijk kwaad 12,6 8,0 10,8 10,0 11,9 10,0 

Last 7,0 3,8 4,7 6,5 4,8  

Nutteloos 4,6 1,9 0,7 4,5 4,8 10,0 

 

 

Kijken we naar de faculteiten, dan stellen we vast dat de faculteiten FBD (61%) 

en GEN (62%) het grootste aandeel doctorandi hebben die de 

doctoraatsopleiding als verrijkend zien. De faculteit PSW staat het vaakst 

neutraal (46%), maar heeft ook een relatief groot aandeel doctorandi die de 

opleiding nutteloos of een noodzakelijk kwaad vinden. Voor de doctorandi uit de 

Instituten en de faculteit LW is, meer dan voor de doctorandi uit de andere 

faculteiten, de doctoraatsopleiding een last of een noodzakelijk kwaad. 

 

Tabel 36 Globale evaluatie van de doctoraatsopleiding naar faculteit (%) 

  FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST Tot 

Verrijking 61,2 62,2 34,7 32,4 48,0 44,7 46,4 28,6 47,1 

Neutraal 23,9 27,0 34,7 45,9 32,0 36,8 36,3 28,6 33,9 

Noodzakelijk kwaad 7,5 5,4 18,4 10,8 4,0 13,2 9,5 28,6 10,3 

Last 6,0 5,4 8,2 2,7 4,0 5,3 4,8 14,3 5,4 

Nutteloos 1,5   4,0 8,1 12,0   3,0   3,3 
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Op basis van de open antwoorden kunnen we globaal drie groepen 

onderscheiden m.b.t. de evaluatie van de doctoraatsopleiding.   

 

GROEP 1: De doctoraatsopleiding is een verrijking (47%): de doctorandi die de 

doctoraatsopleiding als een verrijking ervaren, spreken van een ‘unieke kans’: 

een kans om (volledig kosteloos!) het blikveld te verruimen, nieuwe kennis (ook 

uit andere disciplines) te vergaren en andere mensen te ontmoeten. De 

doctoraatsopleiding is zowel geestelijk als sociaal verrijkend. Ze biedt de 

mogelijkheid om over de grenzen van het eigen onderzoeksveld heen te kijken, 

sociale netwerken uit te bouwen en nieuwe vaardigheden aan te leren. De 

doctoraatsopleiding zet de doctorandi aan zichzelf te ontwikkelen tot veelzijdige 

en breeddenkende (“zonder oogkleppen”) wetenschappers. Deze persoonlijke 

evolutie achten de doctorandi niet enkel belangrijk voor hun kansen op de 

arbeidsmarkt, maar tevens voor het verdere persoonlijke leven.  

 

GROEP 2: Neutraal (34%) :  de doctorandi die neutraal staan ten aanzien van de 

opleiding zien zowel de positieve als de negatieve kanten van de opleiding. Men 

ervaart de aangeboden opleidingen (doorgaans) als nuttig en verrijkend, maar 

het tijdrovende en verplichtende karakter van de doctoraatsopleiding vormt voor 

velen een probleem. Een beduidend aantal respondenten in deze groep is net 

aan het doctoraat begonnen en heeft zich nog geen gefundeerde mening kunnen 

vormen.  
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GROEP 3: De doctoraatsopleiding is nutteloos, een noodzakelijk kwaad of een 

last  (19%) : de doctorandi behorende tot deze groep percipiëren de 

doctoraatsopleiding voornamelijk als een extra werkbelasting met een uiterst 

minimale meerwaarde. Het doctoraatsonderzoek is prioritair, het verplicht 

karakter van de doctoraatsopleiding (“de plicht tot zelfverrijking”) en de 

bijhorende procedures (puntentabel) maakt deze tot een bijkomende ballast en 

onttrekt kostbare tijd aan het eigenlijke doctoraatsonderzoek. Dit zorgt voor 

bijkomende stress en druk. Men staat erg negatief ten aanzien van het 

puntensysteem dat ertoe leidt dat doctorandi cursussen gaan volgen die mogelijk 

niet interessant zijn, louter in functie van het behalen van credits. De DOCOP 

schiet hiermee haar doel voorbij én het is tijdsverlies voor de doctorandi zelf. 

Men is verder de mening toegedaan dat, indien een doctoraat verloopt zoals het 

hoort, men automatisch ruimschoots voldoende symposia, cursussen en 

congressen zal bijwonen en hiertoe niet verplicht hoeft te worden. Verder vindt 

men dat de opleiding te weinig is aangepast aan de individuele noden van de 

doctorandus en vaak ook weinig relevant is voor de eigen discipline.  
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4 Onderzoek aan de UA 

In dit deel van het rapport verruimen we onze blik naar het onderzoek in het 

algemeen. Naast doctorandi zijn immers veel (jonge en minder jonge) 

onderzoekers bezig met het uitvoeren van onderzoek. Sommigen combineren het 

onderzoek met een doctoraat, anderen hebben enkel hun onderzoek of enkel het 

doctoraat. Dit hoofdstuk wil dieper ingaan op de ruime context van de perceptie 

over het uitvoeren van onderzoek aan de UA.   

4.1 Settings van onderzoek 

De helft van de onderzoekers werkt in een modale (5 tot 11 onderzoekers) of 

grote (> 12 onderzoekers) onderzoeksgroep. 22% van deze onderzoekers werkt 

in een groep van 12 of meer vorsers. Bijna een derde van de onderzoekers werkt 

individueel, met frequente of sporadische input van professoren.  

 

In de faculteiten PSW en WET werkt telkens meer dan een derde van de 

respondenten in een onderzoeksgroep van 12 of meer vorsers. In de faculteiten 

LW, RECH en TEW zegt de helft of meer van de respondenten individueel te 

werken. In de faculteiten RECH en TEW werkt meer dan een op drie 

respondenten individueel met slechts sporadische input van een professor.  
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Tabel 37 Settings van onderzoek naar faculteit (%) 

 FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST Tot 

Grote groep (>12) 17,1 6,4 15,2 38,7 11,1 8,6 33,9 6,1 22,6 

Modale groep (5-11) 41,4 36,2 22,0 22,7 18,5 12,1 23,3 51,5 26,8 

Kleine groep (2-4) 25,7 34,0 11,9 12,0 11,1 13,8 20,6 21,2 19,1 

Individueel met frequente input 

van professor(en) 
2,9 10,6 28,8 10,7 14,8 29,3 6, 12,1 12,6 

Individueel met sporadische 

input van professor(en) 
12,9 12,8 22,0 16,0 44,4 36,2 15,6 9,1 18,9 

 

4.2 Factoren die onderzoek bemoeilijken  

Het verrichten van onderzoek verloopt vaak niet van een leien dak. Er kunnen 

zich onderweg heel wat obstakels en moeilijkheden voordoen. Op de vraag aan 

de respondenten of zij soms moeilijkheden ondervinden tijdens hun  onderzoek, 

antwoordt de helft van de onderzoekers bevestigend. Dit geldt in vrijwel gelijke 

mate voor mannen (51,4%) als voor vrouwen (48,6%). De faculteit GEN heeft 

het grootste aandeel onderzoekers dat vindt dat het onderzoek bemoeilijkt 

wordt. Bijna 57% van het totale aantal onderzoekers werkzaam in deze faculteit 

zegt moeilijkheden te ervaren. Enkel in de faculteiten FBD, RECH en de Instituten 

ervaart minder dan de helft van de onderzoekers moeilijkheden.  

 

Onderzoekers die doctoreren (51,5%) ervaren beduidend meer moeilijkheden 

dan onderzoekers die niet met een doctoraat bezig zijn (42,3%).  
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Tabel 38 Factoren die onderzoek bemoeilijken (alle respondenten) 

 % 

Gebrek aan begeleiding 17,5 

Te veel tijd moeten besteden aan niet- onderzoeksgebonden aangelegenheden 16,0 

Uitblijven van resultaten 12,5 

Tijdsgebrek 10,3 

Gebrek aan werkingsmiddelen 9,8 

Combinatie werk en privé 9,6 

Gebrek aan onderzoeksplan 9,3 

Gebrek aan onderzoeksvaardigheden  8,7 

Gebrek aan werkinstrumenten of documentatie 8,4 

Belemmerende werksfeer 7,9 

Wisseling van promotor/ onderwerp  4,8 

Contract te korte duur 4,8 

Te specifiek onderwerp  3,6 

Zwangerschap en ouderschap  3,3 

 

Bekijken we de onderzoekers in hun totaliteit (Tabel 38), dan zien we dat er een 

rangorde kan opgesteld worden van factoren die in hun perceptie het onderzoek 

bemoeilijken. Helemaal bovenaan de lijst van moeilijkheden prijkt ‘een gebrek 

aan begeleiding’ (17,5%), op de voet gevolgd door ‘te veel tijd moeten besteden 

aan niet-onderzoekgerelateerde aangelegenheden’ (16%).  Er is weinig verschil 

in de rangorde bij mannelijke en vrouwelijke onderzoekers. Waar bij de 

vrouwelijke onderzoekers het gebrek aan begeleiding helemaal bovenaan staat 

met 18%, vinden we dit bij mannen op de tweede plaats (17%) en is voor hen te 

veel tijd moeten besteden aan niet onderzoeksgebonden aangelegenheden het 

grootste probleem (18%). Het uitblijven van resultaten is voor zowel mannen als 

vrouwen een bemoeilijkende factor (mogelijk demotiverend). Voor vrouwen zijn 

(zwangerschap en) ouderschap en de combinatie werk en privé iets vaker dan bij 

mannen een probleem, maar al bij al nog bijzonder beperkt.  
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Tabel 39 Factoren die (doctoraats)onderzoek bemoeilijken naar geslacht en 

faculteit  (kolompercentages van antwoord ‘ja’)7 

 Man Vrouw FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST Tot 

Gebrek aan begeleiding 17 18 19,7 22,2 14,5 19,2 10,3 12,1 19,7 11,4 17,5 

Te veel tijd aan niet-

onderzoek 
18 13,6 14,1 24,1 17,7 14,1 24,1 15,1 12,8 20,0 16,0 

Uitblijven van resultaten 13,5 11,6 22,5 9,3 11,3 6,4 3,4 9,1 17,0 2,9 12,5 

Tijdsgebrek 11,8 8,8 8,4 13,0 12,9 14,1 13,8 4,5 8,0 17,1 10,3 

Gebrek aan 

werkingsmiddelen 
9,7 9,9 14,1 13,0 9,7 5,1  6,1 12,8 5,7 9,8 

Combinatie werk en privé 9 10,2 5,6 1,8 16,1 12,8 13,8 7,6 10,1 8,6 9,6 

Gebrek aan 

onderzoeksplan 
9,7 8,8 8,4 14,8 9,7 10,3 3,4 9,1 10,1  9,3 

Gebrek aan 

onderzoeksvaardigheden  
7,6 9,9 14,1 14,8 8,1 7,7 6,9 12,1 5,3 5,7 8,7 

Gebrek aan 

werkinstrumenten of 

documentatie 

9,0 7,8 8,4 5,6 16,1 6,4 3,4 10,6 8,5 2,9 8,4 

Belemmerende werksfeer 8,0 7,8 11,3 13,1 4,8 7,7 3,4 6,1 8,5 2,9 7,9 

Wisseling van promotor/ 

onderwerp 
5,5 4,1 1,4 5,6 1,6 1,3 3,4 4,5 8,0 8,6 4,8 

Contract  korte duur 5,5 4,1 5,6 1,8 4,8 9,0  9,1 3,2 2,9 4,8 

Te specifiek onderwerp 4,5 2,7 2,8 1,8 1,6 5,1 6,9  5,3 2,9 3,6 

Zwangerschap en 

ouderschap 
2,4 4,1  3,7 4,8 7,7 3,4 3,0 2,7  3,3 

 

 

Voor onderzoekers met kinderen staat de combinatie werk – privé bovenaan de 

lijst van moeilijkheden (22,2%) tegenover 7,3% bij onderzoekers zonder 

kinderen. Andere bemoeilijkende factoren die genoemd worden, zijn o.m. de 

                                            
7 Langdurige ziekte, huwelijk/relatie of job van de partner worden nooit aangegeven als factoren die het 

(doctoraats)onderzoek bemoeilijken  
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woon-werk afstand, een tijdelijk gebrek aan motivatie, een moeilijke 

samenwerking met lokale partners, een moeilijke relatie met de promotor, 

taalproblemen, stroef verlopende interculturele communicatie, gebrek aan 

gespecialiseerde feedback (promotor die niet vertrouwd is met het onderwerp), 

het bekomen van proefdieren en/of proefpersonen, te weinig ervaring met 

onderzoek aan een academiserende hogeschool, … 

4.3 Begeleiding van het onderzoek 

65,5% (n=382) van de onderzoekers wordt begeleid door een promotor. 43,4% 

van de onderzoekers zegt begeleid te worden door iemand anders. Van deze 

groep krijgt 58,5% ook begeleiding van een promotor. 10,5% (n=61) zegt geen 

begeleiding te hebben. Mannen moeten het vaker zonder begeleiding stellen dan 

vrouwen: 14,2% van de mannelijke onderzoekers heeft geen begeleiding 

tegenover 8,2% van alle vrouwelijke onderzoekers.  

 

De Instituten tellen het grootste aandeel onderzoekers (op het totale aantal 

onderzoekers daar werkzaam) dat het zonder begeleiding moet stellen, m.n. 

17,1%. De faculteit GEN telt het kleinst aantal onderzoekers dat het zonder 

begeleiding moet stellen.  

 

Tabel 40 Personen die het (doctoraats)onderzoek begeleiden naar faculteit 

(kolompercentages)  

 FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST Tot 

Promotor 63,4 53,7 82,3 71,8 86,2 69,7 58,0 60,0 65,5 

Eén 75,6 69,0 62,7 83,9 80,0 76,1 75,9 60 74,2 

Meerdere 24,4 31,0 37,2 16,1 20,0 23,9 24,1 40 25,8 

Andere  52,1 64,8 33,9 33,3 10,3 37,9 48,9 40,0 43,4 

Eén  69,4 25,7 66,7 46,1 33,3 52,0 68,5 42,9 56,7 

Meerdere 30,6 74,3 33,3 53,8 66,7 48,0 31,5 57,1 43,2 

Niemand 9,9 5,6 8,1 9,0 6,9 13,6 11,7 17,1 10,5 
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Kijken we enkel naar de onderzoekers die begeleiding krijgen, dan zien we dat 

de Instituten en de faculteit LW het grootste aandeel onderzoekers heeft met 

meerdere promotoren. In de faculteit PSW treffen we het grootste aandeel 

onderzoekers met 1 promotor: 84% van de onderzoekers met een promotor 

heeft daar 1 promotor. Bijna de helft van de onderzoekers heeft meerdere keren 

per maand tot eens per week een gesprek met de begeleiding over het 

onderzoek. 15% van de onderzoekers spreekt de begeleiding minder dan 1 maal 

per maand en 20% spreekt de begeleiding een paar keer per week.  

 

Tabel 41 Frequentie bespreking onderzoek met begeleiding naar stand van 

zaken doctoraat (%) 

 Bezig Gedaan Geen intentie Intentie Onbeslist 

Minder dan één keer per maand 13,5 28,6 40,0 11,1 18,8 

Eens per maand 16,2 7,1 10,0 14,8 31,2 
Een paar keer per maand 28,5 21,4 20,0 22,2 31,2 
Eens per week 20,3 14,3 20,0 33,3 18,8 
Een paar keer per week 21,5 28,6 10,0 18,5  

 

Verder zien we dat onderzoekers die bezig zijn met een doctoraat frequenter de 

begeleiding spreken dan de onderzoekers die geen doctoraat maken. Bij de 

gedoctoreerden is de situatie dan weer dubbel: een derde werkt heel zelfstandig 

en krijgt weinig verdere begeleiding. Een ander derde krijgt juist veel meer 

begeleiding dan de andere groepen van onderzoekers. De eerste groep heeft 

mogelijk minder begeleiding nodig omdat ze veel zelfstandiger werkt. De tweede 

groep heeft mogelijk sneller toegang tot de begeleiding omdat ze assertiever zijn 

in het vragen van hulp aan de promotor. 

 

Er zijn weinig verschillen tussen de faculteiten naar de frequentie van 

begeleiding. De faculteit GEN heeft het grootste aantal onderzoekers dat een 

paar keer per week een onderhoud heeft met de begeleiding. In de faculteiten 

PSW en RECH spreekt slechts 4% van de onderzoekers de begeleiding meer dan 
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eens per week. De faculteiten RECH en PSW hebben ook het grootste aandeel 

onderzoekers dat de begeleiding minder dan 1 maal per maand spreekt.  

 

Tabel 42 Frequentie bespreking onderzoek met begeleiding naar faculteit (%) 

 FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST Tot 

Minder dan één keer 

per maand 
8,1 6,7 15,1 23,5 28,0 12,0 13,5 19,2 14,6 

Eens per maand 11,3 13,3 22,6 22,1 24,0 16,0 10,3 30,8 16,2 

Een paar keer per 

maand 
29,0 11,1 24,5 33,8 32,0 30,0 31,0 19,2 27,9 

Eens per week 24,2 31,1 22,6 16,2 12,0 24,0 19,3 15,4 20,8 

Een paar keer per 

week 
27,4 37,8 15,1 4,4 4,0 18,0 25,8 15,4 20,6 

 

Mannen spreken de begeleiding op meer regelmatige basis dan vrouwen. 27% 

van de mannen spreekt de begeleiding meermaals per week, waar dit aandeel bij 

de vrouwen slechts 14% is. 17,5 % van de vrouwen heeft minder dan 1 keer per 

maand een onderhoud met de begeleiding, waar dit percentage bij mannen 12% 

bedraagt. Naar leeftijd zijn er geen duidelijke verschillen. 23,9% van de 

onderzoekers uit de leeftijdgroep 31-35 spreekt de begeleiding minder dan één 

maal per maand, terwijl dit aandeel in de leeftijdsgroep 20-25 slechts 7,5% 

bedraagt. 

 

De meeste onderzoekers zijn tevreden over zowel de frequentie als de inhoud 

van de begeleiding, al is de tevredenheid over de inhoud (80%) wel net iets 

groter dan de tevredenheid over de frequentie van de bijeenkomsten (75%). 
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Tabel 43 Tevredenheid over de frequentie en inhoud van de begeleiding naar 

faculteit (kolompercentages antwoorden ‘eerder eens ‘ en ‘helemaal eens’) 

 FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST Tot 

Frequentie 79,7 75,6 84,6 71,9 65,2 81,2 72,8 68,0 75,4 

Inhoud 72,9 77,8 94,2 76,9 78,3 83,3 81,7 79,2 80,8 

 

4.3.1 Samenwerkingsrelatie met de promotor 

De respondenten kregen 29 uitspraken voorgelegd die peilden naar de 

samenwerkingsrelatie met de promotor en een antwoordenschaal van helemaal 

niet akkoord (1) tot helemaal akkoord (6). Omdat enkele items omgekeerd 

geformuleerd waren, werden alle items voor de analyse gehercodeerd in dezelfde 

richting8. We voerden een exploratieve factoranalyse uit die resulteerde in drie 

factoren. Deze drie factoren verklaren samen 51% van de totale variantie en 

omvatten 22 van de 29 uitspraken die voorgelegd werden. Alle schalen hebben 

een aanvaardbaar betrouwbaarheidsniveau (Alpha > 0.70). 

 

Factor 1 (GOEDE PROMOTOR):  weet te enthousiasmeren, staat kritisch constructief ten 

aanzien van het werk, helpt bij de voorbereiding van presentaties en publicaties en is 

voldoende beschikbaar,…  

 (Alpha: 0.92; Percentage verklaarde variantie: 34.6%) 

 

Factor 2 (HULP BIJ NETWERKING): stimuleert congressen en buitenlandse 

studieverblijven, helpt professionele contacten te leggen,…  

 (Alpha: 0.87; Percentage verklaarde variantie: 11,0%) 

 

Factor 3 (DWINGENDE PROMOTOR): dringt eigen visie op, zijn wil is wet, denkt altijd 

beter te weten, laat onvoldoende vrijheid, laat onderzoeker aan lot over,… 

 (Alpha: 0.82; Percentage verklaarde variantie: 5.4%) 

                                            
8 Het betreft hier voornamelijk items van de schaal “Dwingende promotor”. Om die reden moet 

deze schaal als volgt geïnterpreteerd worden: hoe hoger de schaal, hoe minder dwingend de 

promotor gevonden wordt. 
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Tabel 44  T-toets van samenwerkingsrelatie met promotor naar geslacht en 

gezinssituatie (score 1: helemaal niet akkoord tot score 6: helemaal akkoord) 

 Man Vrouw Sig. 

Goede promotor 4,51 4,38 ns 

Hulp bij netwerking 4,47 4,40 ns 

Dwingende promotor 5,36 5,33 ns 

*p < 0.05; ** p < 0,01; *** p < 0.001 

 

Er zijn geen significante verschillen naar geslacht op de drie factoren. Zowel 

mannen als vrouwen vinden hun promotor een goed promotor die hulp biedt bij 

de uitbouw van professionele netwerken. Ze zijn niet tot helemaal niet akkoord 

met het feit dat hun promotor een dwingende promotor is.  

 

Tabel 45 Anova-analyse van samenwerkingsrelatie met promotor naar 

faculteit (score 1: helemaal niet akkoord tot score 6: helemaal akkoord) 

 FBD GEN 

 

LW 

 

 

PSW 

 

RECH

 

TEW 

 

WET 

 

INST 

 

Sig. 

Goede promotor 4,27 4,51 4,66 4,20 4,60 4,80 4,40 4,28 * 

Hulp bij netwerking 4,33 4,39 4,55 4,33 4,46 4,76 4,34 4,66 ns 

Dwingende promotor 5,08 5,48 5,75 5,55 5,62 5,10 5,18 5,57 * 

*p < 0.05; ** p < 0,01; *** p < 0.001 

 

 

De onderzoekers uit de faculteit TEW staan het meest positief ten aanzien van de 

promotor, de onderzoekers uit de faculteit PSW het minst. De onderzoekers uit 

de faculteiten FBD, PSW en WET zijn in vrijwel gelijke mate akkoord dat de 

promotor hulp biedt bij netwerking. De onderzoekers uit de faculteit LW zijn 

vaker niet akkoord met de stelling dat hun promotor een dwingend begeleider is 

dan de onderzoekers uit de faculteiten FBD, TEW en WET (cfr. voetnoot 8). Er 

 

 

61



zijn geen significante verschillen naar de doctoraatssituatie (bezig, neergelegd, 

intentie/geen intentie, onbeslist) (tabel niet bijgevoegd). Naar leeftijdsgroep 

(tabel niet bijgevoegd) zien we wel significante verschillen: de onderzoekers uit 

leeftijdsgroep 36+ staan iets positiever (5,02) ten aanzien van hun promotor dan 

hun collega’s uit de leeftijdsgroep 26-30 (4,33). Dit verschil is significant tot op 

het 0.05-niveau.  

 

Tabel 46 Score kwaliteit van totale supervisie bij uw (doctoraats)onderzoek 

(score 1= zeer slecht en score 10=excellentie) 

 N % 

Score een 2 0,3

Score twee 5 0,9

Score drie 8 1,4

Score vier 16 2,7

Score vijf 31 5,3

Score zes 53 9,1

Score zeven 122 20,9

Score acht 131 22,4

Score negen 80 13,7

Score tien 25 4,3

 

Het gemiddelde ligt op 7,28 wat betekent dat de gemiddelde tevredenheid m.b.t. 

de supervisie onder de onderzoekers vrij hoog is. Ook van de mediaan kan 

hetzelfde afgeleid worden: de helft van de respondenten heeft categorie 7 

aangeduid of hoger. Verder is de spreiding van de antwoorden ook niet heel 

sterk: de standaardafwijking bedraagt 1,6. Uit de frequentietabel lezen we af dat 

70% van de respondenten een tevredenheidsscore heeft aangeduid die boven de 

helft ligt. Zowel uit de frequentietabel als uit de kengetallen kunnen we 

concluderen dat er vrij weinig UA onderzoekers ontevreden zijn over de kwaliteit 

van de totale supervisie. Mannen zijn significant meer tevreden over de totale 

supervisie dan vrouwen. Eerder zagen we al dat vrouwen ook kritischer zijn over 

de inhoud van de begeleiding die ze krijgen dan mannen. Mogelijk reflecteert dit 

ook in hun algemene evaluatiescore.  
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Tabel 47  t-test score kwaliteit totale supervisie naar geslacht (score 1= zeer 

slecht en score 10=excellentie) 

 Man Vrouw Sig 

Gemiddelde score totale supervisie 7,52 7,06 ** 

*p < 0.05; ** p < 0,01; *** p < 0.001  

 

Tabel 48 Anova-analyse van de score totale supervisie naar faculteit (score 1= 

zeer slecht en score 10=excellentie) 

 FBD GEN 
 

LW 
 

 
PSW 

 
RECH

 
TEW 

 

 
WET 

 

 
INST 

 

 
Sig 

Gemiddelde score 
supervisie 7,38 7,29 7,54 6,91 7,21 7,57 7,34 6,61 

 
* 

 *p < 0.05; ** p < 0,01; *** p < 0.001  

 

 

De onderzoekers uit de Instituten en de faculteit PSW scoren de totale supervisie 

het laagst, deze uit de faculteiten LW en TEW scoren het hoogst. Verder zijn er 

geen significante verschillen in de score van de totale supervisie naar de stand 

van zaken van het doctoraat of de leeftijdsgroep (tabellen niet bijgevoegd).  

 

De commentaren van de onderzoekers laten toe om de evaluatie verder te 

verfijnen naar de hoogte van de score die gegeven werd. De doctorandi die de 

scores 9 en 10 gegeven hebben zijn in grote mate tevreden over de begeleiding 

bij het doctoraatsonderzoek. De begeleiding maakt tijd vrij, biedt alle hulp die 

nodig is en volgt het werk op in elke fase van het traject. Hij/zij doet 

constructieve suggesties en geeft sturing, maar laat de doctorandus toch 

voldoende vrijheid om de eigen weg te bewandelen. Er zijn frequente positieve 

discussies over resultaten en planning. De doctorandus voelt zich als gelijke 

behandeld. De begeleiding is betrokken, heeft voldoende ervaring en kennis over 

het onderwerp en de toegepaste methodologie en deelt het enthousiasme voor 

het onderwerp. De begeleiding bestaat uit een goede combinatie van motivatie, 

vrijheid, sturing en ondersteuning.  
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Bij de scores 8 tot 7 blijft de evaluatie overwegend (heel) positief, maar duiken 

er hier en daar - heel voorzichtig - toch enkele minpuntjes en irritaties op: de 

begeleiding is soms onvoldoende streng, heeft soms onvoldoende tijd, is soms te 

drukbezet, oefent soms iets te weinig controle uit, heeft soms iets te weinig 

inbreng, zou soms iets meer feedback of suggesties mogen geven,…                                                

 

Vanaf score 6 treden de minpunten duidelijk op de voorgrond: de begeleiding is 

afwezig, de opvolging van het werk gebeurt onvoldoende frequent, de 

begeleiding heeft onvoldoende tijd of is onvoldoende geïnteresseerd, … 

 

Hoewel de doctorandi bij score 6 en 5 naast de overwegend negatieve zaken, 

ook nog positieve kanten aan de begeleiding zien, is dit nauwelijks nog het geval 

eens de score onder 5 zakt. Vanaf score 4 worden de commentaren van de 

doctorandi opvallend negatief: “Dehousse betekent in de praktijk zoveel als 

goedkope onderzoekers”, “sympathieke mensen, maar zeer weinig begeleiding: 

trek je plan” , “begeleiding is een formaliteit” ,  “amper opvolging en interesse in 

mijn onderzoek”,… 

 

 

Er zijn duidelijke verschillen in de beoordeling van de kwaliteit van de supervisie 

naar de grootte van de onderzoeksgroep waartoe men behoort. Het meest 

tevreden (score 7,73) over de supervisie zijn de onderzoekers die individueel 

werken, met frequente input van een professor. De onderzoekers werkzaam in 

een modale onderzoeksgroep zijn eveneens in hoge mate tevreden over de 

supervisie (score 7,58). Het minst tevreden (6,32) zijn de onderzoekers die 

individueel werken en slechts sporadisch begeleiding van een professor krijgen. 

De verschillen in mate van teveredenheid met de supervisie tussen de 

verschillende onderzoeksgroepen zijn significant (F=9.368 p<0.001).   
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Tabel 49 Gemiddelde score kwaliteit supervisie naar grootte onderzoeksgroep 

 Gemiddelde score 
kwaliteit supervisie 

N Mediaan 

Individueel met sporadische input van professor 6,32 75 7 
Individueel met frequente input van professor 7,73 66 8 
Kleine onderzoeksgroep 7,22 91 7 
Modale onderzoeksgroep 7,58 127 8 
Grote onderzoeksgroep 7,38 114 8 

Totaal 7,28 473 7 
 

 

 

4.4 Samenwerking met andere sectoren  

Bekijken we met welke sector de respondenten tijdens hun onderzoek het meest 

samenwerken, dan stellen we vast dit voor bijna 40% van de onderzoekers een 

andere universiteit is. 29% van de onderzoekers zegt niet met een externe sector 

samen te werken. Mannen (43%) werken iets vaker samen met andere 

universiteiten dan vrouwen (36%). Vrouwen (10%) werken dan weer vaker 

samen met de non-profit sector dan mannen (4%). De andere sectoren waar 

onderzoekers veelal mee samenwerken zijn farmaceutische bedrijven, 

onderzoekscentra (buiten de universiteit, o.m. VITO), spin off’s,… 
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Tabel 50 Sector waar men als onderzoeker het meest mee samenwerkt tijdens 

het huidig onderzoek naar faculteit (kolompercentages van antwoorden ‘ja’) 

 FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST Tot 

Geen samenwerking 27,3 19,1 33,3 23,0 46,1 37,5 31,6 10,7 29,2 

Andere universiteiten 48,5 40,4 38,0 33,8 19,2 21,4 50,0 21,4 39,4 

Overheidssector 3,0 2,1 1,7 23,0 11,5 8,9 3,4 14,3 7,4 

Non-profit sector 10,6 19,1 8,8 9,5 15,4 5,4 0,6 3,6 7,0 

Niet-universitaire 

onderwijsinstelling 
1,5 

  
5,3 4,0 

  
1,8 2,3 28,6 3,8 

Nijverheidssector 1,5 4,3       3,6 2,9 7,1 2,3 

Dienstverlenende sector     1,7     8,9 2,9   2,1 

Vrije beroepen   6,4             0,6 

Andere 7,6 8,5 10,5 6,8 7,7 12,5 6,3 14,3 8,3 

 

De samenwerking is duidelijk faculteitsgebonden. Sommige 

samenwerkingsverbanden worden slechts in enkele faculteiten teruggevonden 

(bv. de samenwerking met vrije beroepen in de faculteit GEN). De overheid 

treffen we vaker aan in de faculteit PSW en een samenwerkingsverband met de 

non-profit sector komt vaker voor in de faculteiten RECH en GEN.   

 

Worden de onderzoekers gevraagd met welke andere sectoren ze nog 

samenwerken, dan zegt 25% slechts met 1 sector samen te werken. Deze sector 

is in 51% van de gevallen een andere universiteit. Werkt men met meer dan 1 

sector samen, dan is de bijkomende sector in 20% van de gevallen een andere 

universiteit. De primaire sector en de vrije beroepen worden nooit genoemd als 

tweede sector waarmee men samenwerkt. 

 

De meest voorkomende vormen van samenwerking zijn het uitwisselen van 

kennis en het verzamelen van data. Ook de uitbouw van netwerken is een vaak 

voorkomende vorm van samenwerking. We zien hierin niet zoveel verschil naar 

geslacht. Bij vrouwelijke onderzoekers lijkt de samenwerking iets meer in het 
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teken te staan van dataverzameling (43%) dan bij mannen (38%), maar verder 

zijn de verschillen naar geslacht verwaarloosbaar. Tabel 51 geeft een overzicht 

van de aard van de samenwerking naar faculteit. 

 

Tabel 51 Externe samenwerkingsvormen naar faculteit (kolompercentages van 

antwoord ‘ja’) 

 FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST Tot 

Kennisuitwisseling 45,1 46,3 53,2 48,7 34,5 28,8 51,6 45,7 46,3 

Dataverzameling 43,7 51,8 35,5 53,8 24,1 37,9 33,5 48,6 40,3 

Uitbouw netwerk 33,8 37,0 43,5 38,5 37,9 33,3 35,6 31,4 36,4 

Gebruik labos, 

werktuigen 
33,8 29,6 4,8 1,3 3,4 7,6 27,1 5,7 17,7 

Contractonderzoek 12,7 20,4 4,8 28,2 6,9 18,2 17,5 22,9 17,2 

Vorming volgen 9,9 7,4 14,5 7,7 10,3 4,5 7,4 8,6 8,4 

Vorming geven 4,2 7,4 6,4 10,3 17,2 4,5 3,2 11,4 6,3 

Productontwikkeling 2,8 3,7 3,2   3,0 8,5 5,7 4,5 
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5 Internationale mobiliteit  

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de ervaringen en de plannen die 

onderzoekers maken om eventueel een buitenlands verblijf te ondernemen.  Het 

internationaal uitwisselen wordt hoog aangeslaan in het universitaire discours, al 

is de praktische realisatie van het aantal uitwisselingen duidelijk een heel ander 

verhaal.  

5.1 Verblijven in het buitenland 

Ongeveer een derde van de onderzoekers (n=162 of 28%) bracht reeds tijdens 

zijn masteropleiding één maand of meer door in het buitenland.  

 

Bekijken we de internationale mobiliteit tijdens de huidige tewerkstelling aan de 

UA, dan stellen we vast dat, algemeen genomen, onderzoekers aan de UA 

relatief weinig voor langere tijd in het buitenland verblijven. Slechts 12% van alle 

onderzoekers (64 op een totaal van 530) verbleef tijdens de aanstelling aan de 

UA gedurende minstens een maand in het buitenland voor 

onderzoeksdoeleinden. Van deze 64 onderzoekers zijn er 30 vrouw en 34 man. 

27 van deze onderzoekers verbleven meer dan eén maal in het buitenland. De 

meeste onderzoekers (88%) verbleven (nog) niet langer dan een maand in het 

buitenland, een beeld dat redelijk gelijkaardig is voor alle faculteiten 

 

De meeste onderzoekers die reeds in het buitenland verbleven, bleven hier  een 

tot drie maanden. Onder deze onderzoekers vinden we iets meer vrouwen (51%) 

dan mannen (49%). Drie onderzoekers (4,8%) verbleven gedurende meer dan 

een jaar in het buitenland. 
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Tabel 52 Verblijf in buitenland van meer dan één maand tijdens tewerkstelling 

aan UA naar geslacht en faculteit (kolompercentages) 

 Man Vrouw FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST Tot 

Ja, één 
keer 8,0 6,0 7,6 4,3 14,0 5,4 7,7 3,6 7,9  7,0 

Ja, meer 
dan één 
keer 

5,0 5,2 1,5 4,3 7,0 2,7  7,1 4,5 21,4 5,1 

Neen 87,0 88,8 90,9 91,5 79,0 91,9 92,3 89,3 87,5 78,6 87,9 

 

 

Zijn er kinderen, dan wordt er minder naar het buitenland gegaan dan wanneer 

er geen kinderen zijn. Bij de mannen zijn deze verschillen iets minder duidelijk 

dan bij de vrouwelijke onderzoekers.  

 

Verblijft men toch in het buitenland, dan is dat in 42% (n=26) van de gevallen in 

Europa. De Europese landen waar men het meest verblijft zijn Nederland, 

Frankrijk, Zwitserland en Duitsland. Naast Europa zijn ook Noord-Amerika 

(Verenigde Staten en Canada) en Afrika ‘populaire’ bestemmingen. De meeste 

studieverblijven in het buitenland worden gefinancierd met een FWO-reiskrediet 

of via projectgelden (Tabel 53).  
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Tabel 53 Financiering (laatste) verblijf in het buitenland naar faculteit  

 FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST Tot

FWO reiskrediet 2 0 3 1 2 0 3 0 11 

VLIR reisbeurs-BTC-DGDC 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Federaal Wetenschapsbeleid 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Bilaterale of multilaterale 

overeenkomst  
1 0 0 0 0 0 2 0 3 

Vlaamse Overheid 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Financiering van een project 0 3 3 1 0 3 5 1 16 

Financiering van de 

faculteit/vakgroep 
2 0 0 1 0 1 0 0 4 

Beurs ander land 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Financiering eigen beurs 0 1 2 1 0 0 4 0 8 

Persoonlijke financiering 0 0 1 1 0 1 1 1 5 

 

5.2 Evaluatie van internationale mobiliteit  

De onderzoekers die langere tijd in het buitenland verbleven, evalueren dit 

verblijf doorgaans in grote mate positief. Het verblijf in het buitenland heeft de 

kennis over het onderzoeksdomein verbreed en nieuwe inzichten en 

onderzoeksvragen opgeleverd. Men heeft zijn internationaal netwerk kunnen 

uitbreiden en ervaart deze nieuwe contacten en kennis als erg belangrijk voor 

het verdere onderzoek. Het verblijf in het buitenland wordt in sterke mate 

beschouwd als een meerwaarde voor de verdere carrière als onderzoeker. De 

meeste onderzoekers voelen zich ook verrijkt op persoonlijk vlak. ‘Slechts’ 64% 

van de respondenten zegt de opgedane kennis in het buitenland te hebben 

kunnen overbrengen naar de onderzoeksgroep (Tabel 54). 
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Tabel 54 Gevolgen van internationale mobiliteit (kolompercentages van 

antwoorden eerder akkoord, akkoord, helemaal akkoord) 

 N % 

Mijn buitenlands verblijf heeft mijn kennis over mijn 

onderzoeksonderwerp verbreed 
60 96,8 

Mijn buitenlands verblijf is een meerwaarde voor mijn verdere carrière 

als onderzoeker 
59 95,2 

Mijn buitenlands verblijf heeft mij op persoonlijk vlak verrijkt 58 93,5 

Mijn buitenlands verblijf heeft mij nieuwe inzichten en/of 

onderzoeksvragen verschaft 
57 91,9 

Mijn buitenlands verblijf heeft mijn internationaal netwerk uitgebreid 55 88,7 

Mijn buitenlands verblijf heeft van mij een meer volwassen onderzoeker 

gemaakt 
55 88,7 

Door mijn verblijf in het buitenland heb ik belangrijke contacten en 

kennis opgedaan 
54 87,1 

Mijn buitenlands verblijf heeft mijn taalvaardigheid verbeterd 53 85,5 

Mijn promotor en/of collega’s waren geïnteresseerd in mijn opgedane 

kennis tijdens mijn verblijf in het buitenland 
49 79,0 

Ik heb tijdens mijn verblijf in het buitenland ervaring opgedaan in een 

onderzoeksinstelling met een goede wetenschappelijke reputatie 
46 74,2 

Ik heb de opgedane kennis kunnen overbrengen naar mijn eigen 

onderzoeksgroep 
40 64,5 

 

5.3 Plannen voor buitenlandse verblijven 

Bekijken we de groep onderzoekers in zijn/haar totaliteit, dan zien we dat 78% 

van de onderzoekers (n=333) tijdens de aanstelling aan de UA graag voor één 

maand naar het buitenland zou gaan. 9% van deze onderzoekers (n=38) heeft 

hiervoor reeds concrete plannen. De bereidheid om naar het buitenland te gaan 

verschilt niet opvallend tussen de faculteiten. In alle faculteiten is het aandeel 

onderzoekers dat naar het buitenland wil gaan, maar hiervoor nog geen plannen 

heeft, het grootst. Het grootste aandeel onderzoekers dat niet bereid is om voor 

langere tijd naar het buitenland te gaan, vinden we terug in de faculteit TEW, op 

korte afstand gevolgd door de faculteiten GEN en PSW. Het grootste aandeel 

bereidwilligen treffen we aan de in faculteit  FBD.  
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Tabel 55 Bereidheid verblijf in het buitenland van eén maand naar faculteit 

(kolompercentages)  

 Man  Vrouw FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST Tot 

Neen 16,7 27,5 14,0 28,6 23,4 26,2 15,0 31,2 18,4 20,8 21,8 

Ja, geen 

plannen 
73,9 64,2 84,0 65,7 59,6 57,4 70,0 62,5 75,9 66,7 69,2 

Ja, reeds 

plannen 
9,5 8,3 2,0 5,7 17,0 16,4 15,0 6,2 5,7 12,5 8,9 

 

Mannen en vrouwen verschillen aanzienlijk in hun bereidheid om naar het 

buitenland te vertrekken. Het aandeel vrouwen dat niet bereid is om naar het 

buitenland te gaan bedraagt 27,5%, waar dit bij mannen 16,7% is. Kijken we 

naar de gezinssituatie, dan zien we dat, ingeval de onderzoeker kinderen heeft, 

deze opvallend minder bereid is om naar het buitenland te gaan (56,8%) dan 

wanneer deze geen kinderen heeft (82,2%), al moet hierbij meteen vermeld dat 

kinderen doorgaans geen echte belemmering lijken te vormen voor een langer 

verblijf in het buitenland. De meerderheid van de onderzoekers met kinderen 

(57%) toont zich immers bereid om voor langere tijd naar het buitenland te gaan 

(Tabel 56).  Wel is het zo dat tweederde van deze bereidwillige onderzoekers 

met kinderen mannen zijn. De meeste vrouwen met kinderen zijn niet bereid tot 

een langdurig (> 1 maand) buitenlands verblijf. Hieruit maken we op dat gender 

een cruciale rol speelt eens er kinderen in het gezin zijn.  Waar moeders 

opmerkelijk terughoudend worden ten aanzien van buitenlandse avonturen, 

vormt de gezinssituatie voor vaders zelden een belemmering. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is dat mannen meer bereid zijn en/of mogelijkheden zien om 

alleen naar het buitenland te gaan of met het gezin naar het buitenland te 

verhuizen.  
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 Tabel 56 Bereidheid verblijf in het buitenland van eén maand naar geslacht, 

indien kinderen in gezin aanwezig  (kolompercentages)  

 Man Vrouw Tot 

Neen 25,0 64,5 43,3 

Ja, geen plannen 66,7 29,0 49,2 

Ja, reeds plannen 8,3 6,4 7,5 

 

Er zijn geen noemenswaardige verschillen merkbaar inzake de bereidheid om 

naar het buitenland te gaan naar doctoraatssituatie (i.e. al dan niet doctoreren) 

noch naar leeftijd.   

 

5.4 Waarom wil men wel op buitenlands verblijf ? 

Aan de 333 respondenten die eerder hadden aangegeven geïnteresseerd te zijn 

in een buitenlands verblijf van minstens 1 maand, werden 13 uitspraken 

voorgelegd in verband met deze interesse. Zij konden deze items plaatsen op 

een schaal van helemaal onbelangrijk (1) tot heel belangrijk (6). Met behulp van 

een exploratieve factoranalyse hebben we onderzocht welke structuur ten 

grondslag ligt aan deze voorgelegde 13 items. De exploratieve factoranalyse 

resulteerde in 2 factoren. Deze 2 factoren verklaren samen 37% van de variantie 

van de variabelen en omvatten 10 van de 13 items. Factor 2 is minder 

betrouwbaar dan factor 1 (Alpha factor 2 < 0.70).   

 

Volgende factoren werden weerhouden in de verdere analyses: 

 

Factor 1 (PROFESSIONELE ONTWIKKELING): 

(Alpha: 0.83; Percentage verklaarde variantie: 31,7 %) 

Factor 2 (NIEUWE ERVARINGEN): 

(Alpha: 0.68; Percentage verklaarde variantie: 5,9%) 

 

De somschalen die we afleiden uit de items, worden in eerste instantie 

vergeleken naar geslacht. Dat maakt duidelijk dat professionele motieven bij 
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mannen en vrouwen even vaak voorkomen. Vrouwen scoren hoger als het gaat 

om het opdoen van nieuwe ervaringen.  

 

Tabel 57 T-test van motieven voor een tijdelijk verblijf in het buitenland naar 

geslacht (score 1 = helemaal onbelangrijk en score 6 =heel belangrijk) 

 Man Vrouw Sig 

Professionele ontwikkeling 4,93 5,05 ns 

Nieuwe ervaringen 4,35 4,68 * 

* < 0.05; ** < 0.01; *** < 0.001 

 

Tabel 58 Anova-analyse van motieven voor een tijdelijk verblijf in het 

buitenland naar faculteit (score 1 = helemaal onbelangrijk en score 6 =heel 

belangrijk) 

 FBD GEN 

 

LW 

 

 

PSW 

 

RECH

 

TEW 

 

 

WET 

 

INST 

 

Sig  

Professionele ontwikkeling 5,15 5,04 5,01 4,99 4,88 4,95 4,95 4,77 * 

Nieuwe ervaringen 4,66 4,75 4,17 4,43 4,60 4,50 4,57 4,06 * 

* < 0.05; ** < 0.01; *** < 0.001 

 

 

De onderzoekers uit de faculteiten FBD en GEN hechten gemiddeld significant 

meer belang aan motieven m.b.t. professionele ontwikkeling dan de 

onderzoekers uit de faculteit LW. De onderzoekers uit de faculteiten RECH, FBD, 

GEN en WET vinden het opdoen van nieuwe (onderzoeks)ervaringen gemiddeld 

significant belangrijker dan de onderzoekers uit de instituten.  

 

De belangrijkste redenen voor een interesse in een buitenlands 

onderzoeksverblijf zijn de mogelijkheid tot het opdoen van nieuwe, inspirerende 

kennis over het onderzoeksonderwerp en het opbouwen van netwerken met 

buitenlandse collega’s. Worden eveneens belangrijk bevonden: de mogelijkheid 
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tot samenwerken met belangrijke onderzoekers binnen het vakgebied en de 

meerwaarde die een buitenlands verblijf biedt voor het onderzoek (Tabel 59).  

 

Tabel 59 Redenen voor interesse in een tijdelijk verblijf in het buitenland 

(kolompercentages van antwoorden eerder belangrijk, belangrijk en heel 

belangrijk)  

 Man Vrouw FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST Tot 

Nieuwe kennis 97,3 97,3 100,0 96,0 100,0 95,6 100,0 100,0 94,8 100,0 97,3

Netwerking  98,4 95,3 97,7 96,0 94,4 95,6 94,1 100,0 99,1 89,5 97,0

Samenwerken 95,7 96,6 97,7 100,0 100,0 95,6 88,2 96,9 93,9 100,0 96,1

Meerwaarde voor 

onderzoek 
92,4 97,3 97,7 100,0 88,9 95,6 100,0 96,9 93,1 89,5 94,6

Vaardigheden 

verbeteren 
92,5 94,6 100,0 96,0 91,7 91,1 94,1 81,8 95,7 89,5 93,4

Meerwaarde voor 

carrière 
92,9 93,9 97,7 96,0 91,7 93,3 94,1 84,8 93,9 94,7 93,4

Onderzoekservaring 

opdoen 
89,2 89,9 95,3 96,0 86,1 91,1 100,0 90,9 88,8 63,2 89,5

Persoonlijke verrijking 84,3 89,9 90,7 92,0 80,6 82,2 88,2 90,9 85,3 94,7 86,8

Data verzamelen 79,5 86,6 97,7 80,0 69,4 73,3 100,0 81,8 82,8 84,2 82,6

Training en opleiding 72,4 86,6 90,7 84,0 50,0 77,8 82,3 78,8 81,9 78,9 78,7

Onderzoeksinfrastructuur 66,5 76,5 81,4 72,0 61,1 68,9 88,2 54,5 77,6 42,1 71,0

Taalvaardigheid 

verbeteren 
66,8 72,0 62,8 88,5 75,0 75,6 94,4 48,5 65,8 63,2 69,1

Onderdeel project 49,2 53,7 44,2 56,0 36,1 53,3 76,5 39,4 52,6 73,7 51,2

 

De onderzoekers die de intentie hebben om voor minstens één maand naar het 

buitenland te gaan, werd gevraagd in welke mate men moeilijkheden of 

belemmeringen verwacht  voor, tijdens of na een verblijf in het buitenland. De 

meeste problemen worden verwacht op het vlak van financiering van het 

studieverblijf in het buitenland (80%). Hier nauw mee samenhangend zien we 

dat een groot aantal onderzoekers een gebrek aan informatie (77%) over de 
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mogelijkheden en financieringskanalen voor een onderzoeksverblijf in het 

buitenland eveneens als een belangrijke potentiële belemmering zien. Eveneens 

opmerkelijk is dat 43,8% van de respondenten die een verblijf in het buitenland 

plannen belemmeringen verwacht tengevolge van een gebrek aan toestemming 

van de promotor. Het minst problemen worden verwacht op vlak van 

taalvaardigheid. Slechts 31,8% van de onderzoekers verwacht hier problemen 

mee.  

 

Tabel 60 Mogelijke belemmeringen of moeilijkheden voor, tijdens of na verblijf 

in buitenland (percentages van antwoorden ‘beetje’ tot ‘veel’) 

Financiering  79,7 

Gebrek aan informatie 77,1 

Partner 75,9 

Gebrek aan professioneel netwerk  66,1 

Tijdsdruk  65,9 

Regelgeving en administratie  62,8 

Uitbetaling loon, onkosten  56,1 

Huisvesting 48,3 

Kinderen 46,2 

Gebrekkige erkenning buitenlandse ervaring  44,5 

Toestemming promotor 43,8 

Taalvaardigheid  31,8 

 

5.5 Drempels voor een buitenlands verblijf 

De 93 onderzoekers die eerder aangaven niet naar het buitenland te willen gaan, 

werd gevraagd welke factoren (on)belangrijk zijn/waren bij deze beslissing. Er 

werden hen 14 items voorgelegd die ze konden plaatsen op een schaal van 

helemaal onbelangrijk (1) tot heel belangrijk (6). Met behulp van een 

exploratieve factoranalyse hebben we onderzocht welke structuur ten grondslag 

ligt aan deze  items. De exploratieve factoranalyse resulteerde in 1  factor die  

51,9% van de variantie van de variabelen verklaart. De schaal is in hoge mate 

betrouwbaar met een Alpha van 0.94.  
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Volgende factor werd weerhouden in de verdere analyses: 

 

Factor 1 (PRAKTISCHE BELEMMERINGEN): 

(Alpha: 0.94; Percentage verklaarde variantie: 51,9 %) 

 

Er zijn geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen op vlak van 

praktische belemmeringen. Ook als de onderzoeker al kinderen heeft, scoort hij 

niet significant hoger op de factor dan wanneer hij of zij geen kinderen heeft.  

 

Naar faculteit zijn evenmin significante verschillen terug te vinden. Dat wil 

zeggen dat het aanhalen van praktische belemmeringen als reden om niet naar 

het buitenland te gaan in al deze categorieën in gelijke mate voorkomt.  

 

Omdat slechts één factor naar voor komt, geven we toch enig detail over de 

eigenlijke redenen die aangekruist werden bij het beantwoorden van deze items. 

De belangrijkste redenen om niet naar het buitenland te gaan zijn de partner en 

kinderen. Niet enkel de gezinssituatie en in casu de partner wordt als een 

hinderpaal voor internationale mobiliteit gezien, ook (het ontbreken van) de 

toestemming van de promotor speelt een belangrijke rol: 32,5% van de 

respondenten ervaart dit als een belemmering.   
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Tabel 61 Belang van onderstaande redenen voor het gebrek aan interesse in 

een tijdelijk verblijf in het buitenland (frequenties antwoorden ‘belangrijk’ tot 

‘heel belangrijk’ 

Partner 94,3 

Kinderen 84,0 

Financiering  50.0 

Tijdsdruk  50.0 

Gebrek aan professioneel netwerk  45,2 

Geen meerwaarde onderzoek 43,9 

Gebrek aan informatie 43.0 

Geen meerwaarde carrière 34,6 

Toestemming promotor 32,5 

Uitbetaling loon, onkosten  25,9 

Huisvesting 23,5 

Regelgeving en administratie  20,2 

Taalvaardigheid   17,4  

Gebrekkige erkenning buitenlandse ervaring   15,9 
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6 Werken aan de UA 

Het laatste hoofdstuk van deze studie behandelt het werken aan de UA. Niet 

alleen doctoreren er mensen aan de UA of doen zij hier onderzoek. Alle 

doctorandi of onderzoekers zijn tegelijk ook werknemers van de instelling. Dat 

betekent dat er een werkklimaat geschapen wordt waarin men zich thuis kan 

voelen of niet. Dit werkklimaat heeft zowel te maken met de inhoud van de job 

als met de werkomgeving. Om een zicht te krijgen op de bredere context van het 

werken aan de Antwerpse Universiteit werd in de enquête een aparte module 

naar werkomstandigheden en arbeidstevredenheid ingelast.  

6.1 Arbeidsverleden  

Voor de meerderheid van de onderzoekers (n=357 of 61%) is de huidige 

tewerkstelling aan de UA de eerste job. 17% van de respondenten (n=102) had 

reeds één job (met een minimum duurtijd van een maand) voor de huidige 

tewerkstelling, 21% oefende reeds twee of meer jobs uit. Voor vrouwen (63,3%) 

is de huidige tewerkstelling iets vaker de eerste dan voor mannen (59,2). De 

faculteiten RECH en WET hebben het grootste aandeel onderzoekers voor wie de 

tewerkstelling aan de UA de eerste is. Het kleinste aandeel ‘starters’ treffen we 

aan in de Instituten waar slechts voor 31,4% van de respondenten de huidige 

tewerkstelling de eerste is.  
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Tabel 62 Aantal jobs voor huidige tewerkstelling op UA naar faculteit 

 Man Vrouw FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST Tot 

0 59,2 63,3 73,2 55,6 53,2 52,6 68,9 43,94 75,0 31,4 61,2 

1 19,4 15,3 18,3 18,5 24,2 16,7 13,8 21,2 12,2 25,7 17,3 

2 10,7 10,5 5,6 11,1 12,9 12,8 13,8 19,7 6,4 14,3 10,6 

3 5,9 5,4 2,8 11,1 6,4 7,7 3,4 3,0 3,2 17,1 5,7 

>= 4 4,8 5,4  3,7 3,2 10,3  12,1 3,2 11,4 5,1 

 

Vergelijken we de verschillende leeftijdsgroepen met elkaar, dan stellen we 

(logischerwijze) vast dat voor de meerderheid van de 20 tot 30-jarige 

onderzoekers de tewerkstelling aan de UA de eerste echte (i.e. geen 

studentenbaan) tewerkstelling is. Bij de 20 tot 25-jarige onderzoekers is de 

huidige tewerkstelling voor bijna 88% de eerste job, bij de  26 tot 30-jarigen is 

dit voor 54% het geval. Het aandeel respondenten voor wie de huidige 

tewerkstelling de eerste is, daalt drastisch in de leeftijdsgroepen boven 30 jaar. 

Binnen deze leeftijdsgroepen hebben de meeste respondenten reeds één andere 

tewerkstelling achter de rug. De leeftijdsgroep 36+ heeft het grootste aandeel 

respondenten (20,8%) dat 4 of meer jobs achter de rug heeft.  

 

Heeft men een job uitgeoefend voor de tewerkstelling aan de UA, dan was dat 

veelal in een andere universiteit (24%) of in een niet-universitaire 

onderwijsinstelling (18%). Eerdere tewerkstellingen in de nijverheidssector en de 

primaire sector komen weinig voor, evenmin als de vrije beroepen. De 

respondenten die eerder in een ‘andere’ sector werkten, deden dit veelal in de 

horeca, internationale organisaties, omroep,… Mannen komen vaker van een 

andere universiteit en uit de nijverheidssector dan vrouwen. Vrouwen komen op 

hun beurt vaker uit de overheidssector of een vrij beroep. Kijken we naar de 

faculteiten, dan zien we dat in de faculteiten GEN en RECH een relatief klein 

aandeel onderzoekers voordien aan een andere universiteit gewerkt heeft.  
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Tabel 63 Sector van voorgaande tewerkstelling naar geslacht en faculteit  

 Man Vrouw FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST Tot 

Andere 

universiteit 
29,3 18,9 27,8 4,2 17,9 27,8 11,1 32,4 30,4 25,0 24,3 

Niet-universitaire 

onderwijs-

instelling 

17,2 18,9 27,8 20,8 32,1 2,8  13,5 21,7 20,8 18,0 

Overheidssector 6,0 12,3 5,6 4,2 7,1 13,9  13,5 4,3 16,7 9,0 

Non-profit sector 11,2 12,3 16,7 33,3 3,6 22,2  2,7 2,2 16,7 11,7 

Dienstverlenende 

sector 
16,4 16,9 5,6 4,2 25,0 13,9  29,7 21,7 8,3 16,7 

Nijverheidssector 9,5 2,8 5,6  3,6 5,6 11,1 2,7 13,0 8,3 6,3 

Primaire sector  0,9    2,8     0,5 

Vrij beroep 5,2 10,4 5,6 20,8 7,1 5,6 77,8    7,7 

Andere 5,2 6,6 5,6 12,5 3,6 5,6  5,4 6,5 4,2 5,9 

 

56% van de onderzoekers had in de vorige job geen onderzoeksfunctie. 19% 

verrichtte deels onderzoek en 26% van de onderzoekers had voordien 

hoofdzakelijk een onderzoeksfunctie. Vrouwen (62%) deden vaker geen 

onderzoek dan mannen (50%). 

 

Tabel 64 Soort functie voorgaande tewerkstelling naar faculteit  

 Man Vrouw FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST Tot 

Hoofdzakelijk 

onderzoek 
26,3 25,0 52,6 8,3 13,8 24,3 11,1 21,6 36,2 29,2 25,7 

Gedeeltelijk 

onderzoek 
23,7 13,0 10,5 8,3 13,8 27,0 11,1 29,7 25,5  18,6 

Geen 

onderzoek 
50,0 62,0 36,8 83,3 72,4 48,6 77,8 48,6 38,3 70,8 55,8 

 

De meeste respondenten ( 51%) bleven tussen de zes maanden en twee jaar op 

de vorige job.  19,5 % van de respondenten (n=44) bleef minder dan zes 

maanden op de vorige job en 10% bleef meer dan vijf jaar.   
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Tabel 65 Duurtijd laatste job naar geslacht en leeftijd  

 Man Vrouw 20-25 26-30 31-35 36+ 

Minder dan 6 mnd 19,5 19,4 41,7 18,8 17,0 4,7 

6 mnd - 1 jaar 28,8 30,6 37,5 32,5 26,4 19,0 

1 jaar - 2 jaar 18,6 25,0 16,7 29,9 7,5 14,3 

2 jaar - 5 jaar 22,9 14,8 4,2 12,8 35,8 19,0 

Meer dan 5 jaar 10,2 10,2   6,0 13,2 42,9 

 

De grote meerderheid van de respondenten (66,7%) oefende de vorige job in 

België uit. 16,7% was tewerkgesteld in een land binnen de Europese Unie. 

Slechts vijf respondenten werkten buiten Europa.  

6.2 Arbeidstevredenheid 

Bekijken we de onderzoekers in hun totaliteit, dan zien we dat 91% over het 

algemeen eerder tevreden tot zeer tevreden is over de huidige baan. Deze hoge 

graad van tevredenheid vinden we eveneens terug met betrekking tot het loon 

dat men ontvangt. Slechts 51 onderzoekers (9,8%) zeggen ontevreden te zijn 

over het loon dat ze ontvangen. Van deze 51 onderzoekers behoren er 41 tot het 

BAP en 10 tot het AAP. Van de 41 ontevreden BAP-ers hebben er 25 een 

Dehousse-statuut. Doctoraatsbursalen blijken dus verhoudingsgewijze even vaak 

ontevreden dan andere BAP’ers. Iets ‘minder’ tevreden (85%) zijn de 

onderzoekers over de materiële omstandigheden in hun job (Tabel 66).  

 

Tabel 66 Tevredenheid over huidige baan naar geslacht en faculteit 

(kolompercentages van antwoorden “eerder tevreden” tot “zeer tevreden”)  

 Man Vrouw FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST Tot 

Algemeen 89,6 92,5 87,7 93,5 91,2 91,9 96,1 94,5 88,0 100,0 91,1 

Loon 87,5 92,8 89,1 91,1 84,2 91,9 88,5 90,7 90,8 96,4 90,2 

Materieel 84,9 84,5 76,6 73,3 84,2 90,5 88,5 96,3 82,3 96,4 84,7 
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Er zijn weinig verschillen naar geslacht inzake de tevredenheid over het werk. 

Hoewel zowel mannen als vrouwen in hoge mate tevreden zijn, zien we dat  

vrouwen (93%) doorgaans net iets meer tevreden zijn over het loon dat ze 

ontvangen dan mannen (88%). Naar statuut zijn de doctorandi in een Dehousse-

en in een IWT-statuut het minst tevreden.  

 

Tabel 67 Tevredenheid over huidige baan naar statuut (kolompercentages van 

antwoorden “eerder tevreden” tot “zeer tevreden”)  

 AAP Dehousse FWO IWT 
Arbeids-

overeenkomst 
Tot 

Algemeen 93,4 89,6 92,8 87,8 91,0 91,2 

Loon 90,1 84,8 95,2 97,5 95,5 90,5 

Materiële omstandigheden  88,4 84,8 86,7 77,5 85,1 85,5 

 

De tevredenheid lijkt ook te dalen met de lengte van de carrière. Zo zien we dat 

wie het doctoraat afgewerkt heeft iets minder tevreden is met het loon (82%). 

Ook groeit bij die groep de ontevredenheid met de materiële omstandigheden 

waarin men moet werken (78%). Die trend weerspiegelt zich ten dele ook in de 

tevredenheidcijfers over de leeftijden heen: hoewel de algemene tevredenheid 

toeneemt, daalt de tevredenheid over het loon (niet op doctorsniveau betaald 

kunnen worden) en de materiële omstandigheden.  

 

Tabel 68 Tevredenheid over huidige baan naar leeftijdsgroep 

(kolompercentages van antwoorden “eerder tevreden” tot “zeer tevreden”)  

 20-25 26-30 31-35 36+ Tot 

Algemeen 92,4 88,8 91,4 100,0 90,9 

Loon 91,8 91,3 89,7 82,3 91,0 

Materiële omstandigheden  89,1 82,8 74,1 83,3 84,1 
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6.3 Werkomstandigheden 

Aan de onderzoekers werd gevraagd hoe ze bepaalde aspecten van het werk en 

de werkomgeving ervaren. De onderzoekers kregen 38 items voorgelegd waarop 

ze konden reageren met een antwoordenschaal van nooit (1) tot altijd (4). 

Omdat enkele items omgekeerd geformuleerd waren, werden alle items voor de 

analyse gehercodeerd in dezelfde richting. Met behulp van een exploratieve 

factoranalyse onderzochten we welke structuur ten grondslag ligt aan de 38 

items in de vragenlijst. Vijf factoren werden behouden die samen 24 van de 38 

originele items bevatten. Deze vijf factoren verklaren samen 42% van de totale 

variantie. Alle weerhouden factoren zijn betrouwbaar (Alpha > 0.70). Na de 

factoranalyse werd voor elke factor een (gemiddelde) somschaal berekend om 

vergelijkende analyses te kunnen uitvoeren. 

 

Volgende factoren werden weerhouden in de verdere analyses: 

 

Factor 1 (FYSIEKE KLACHTEN):  

(Alpha: 0.80; Percentage verklaarde variantie: 26,4%) 

Factor 2 (POSITIEVE RELATIE MET PROMOTOR/COLLEGA’s):  

(Alpha: 0.81; Percentage verklaarde variantie: 13,5%) 

Factor 3 (INTELLECTUELE UITDAGING):   

 (Alpha = 0.76; Percentage verklaarde variantie:  8,8%) 

Factor 4 (TAAKINHOUD): 

 (Alpha = 0.74; Percentage verklaarde variantie:  3,5%) 

Factor 5 (INVLOED EN CONTROLE) 

 (Alpha = 0.74; Percentage verklaarde variantie:  2,7%)   

 

De eerste analyse die we uitvoeren, bekijkt de ervaring van de 

werkomstandigheden naar geslacht en de thuissituatie. We vinden geen 

significante verschillen in hoe vrouwen en mannen de werkomstandigheden 

ervaren. Ook de gezinssituatie blijkt niet van invloed.  Verder keken we ook of de 

ervaring van werkomstandigheden verschilt naargelang de leeftijd van de 

respondent (Tabel 69).  
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Tabel 69 T-test ervaring werkomstandigheden naar leeftijd (score 1 = nooit en 

score 4 = altijd) 

 20-25 26-30 31-35 36+ Sig. 

Fysieke problemen/klachten  2,1 2,3 2,3 2,5 ** 

Positieve relatie met leidinggevende en collega’s 3,2 3.0 3,1 3,3 * 

Intellectuele uitdaging 3,0 2,9 3.0 3,2 * 

Taakinhoud  1,6 1,7 1,6 1,7 ns 

Invloed en controle 3.0 2,9 3.0 3,0 ns 

* < 0.05; ** < 0.01; *** < 0.001 

 

De onderzoekers uit de leeftijdsgroep 20-25 jaar hebben minder vaak fysieke 

klachten (vermoeidheid, concentratieproblemen) dan de onderzoekers uit de 

leeftijdgroepen 26-30 en 36+, een bevinding die, net omwille van het  

leeftijdsverschil tussen de groepen, logisch lijkt. De onderzoekers uit de 

leeftijdsgroep 26-30 zijn minder positief over de relatie met leidinggevende en 

collega’s dan de onderzoekers uit de leeftijdgroepen 20-25 en 36+. Voor de 

onderzoekers uit leeftijdsgroep 26-30 is het werk minder ‘intellectueel uitdagend’ 

dan voor de onderzoekers uit de leeftijdsgroep 36+. Naar taakinhoud en mate 

van invloed en controle vinden we geen significante verschillen tussen de 

verschillende leeftijdsgroepen. De tendensen naar faculteit zijn niet eenduidig 

(zie Tabel 70). 
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Tabel 70 Anova-analyse ervaring werkomstandigheden naar faculteit  (score 1 

= nooit en score 4 = altijd) 

 FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST Sig. 

Fysieke problemen/klachten  2,2 2,1 2,4 2,1 2,3 2,2 2,2 2,4 ns 

Positieve relatie met 

leidinggevende en collega’s 
3,0 3,0 3,2 3,0 3,1 3,2 3,0 3,2 ns 

Intellectuele uitdaging 3,0 3,1 3,0 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 ns 

Taakinhoud 1,7 1,6 1,6 1,5 1,7 1,7 1,6 1,6 ns 

Invloed en controle 2,8 2,9 3,0 3,0 2,9 3,0 3,0 2,9 ns 

* < 0.05; ** < 0.01; *** < 0.001 

 

De onderzoekers die nog niet weten of ze aan een doctoraat willen beginnen  

ervaren significant minder vaak fysieke klachten dan de onderzoekers die bezig 

zijn aan een doctoraat of hun proefschrift reeds verdedigd hebben. Het lager 

aantal uren dat zij spenderen aan het doctoraat (zie hoger) is hier mogelijk 

verantwoordelijk voor. De onderzoekers die geen intentie hebben om een 

doctoraat te maken ervaren significant minder fysieke problemen dan degenen 

die reeds gedoctoreerd zijn. Wie gestopt is met doctoreren, is gemiddeld minder 

positief over de relatie met de leidinggevende en de collega’s dan de 

onderzoekers die bezig zijn of gedaan hebben met doctoreren. De onderzoekers 

met en zonder intentie om te doctoreren zijn gemiddeld genomen ook positiever 

over de relatie met de leidinggevende en collega’s dan de onderzoekers die nog 

onbeslist zijn.  

 

Voor de volledigheid geven we hierna (Tabel 71) het detail over hoe de 

respondenten de werkomstandigheden aan de UA ervaren.  
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Tabel 71 Ervaring werkomstandigheden (frequenties van antwoorden “vaak” 

en “altijd”)  

Eigen inbreng hebben 91,63 

Volgorde van werk zelf bepalen 84,85 

Het werk is boeiend 84,02 

Nieuwe dingen leren 83,78 

Werkdag is prettig 81,37 

Hulp van collega's 81,25 

Genieten van werk 80,74 

Vaardigheden en capaciteiten gebruiken 76,47 

Waardering van collega's 75,96 

Hulp van leidinggevende 75,10 

Mee kunnen beslissen 73,18 

Invloed op werktempo 72,20 

Overleg met leidinggevende 71,48 

Gevarieerd werk  69,84 

Iets kunnen bereiken 69,51 

Waardering van leidinggevende 67,98 

Precieze taakomschrijving 67,58 

Duidelijke verwachtingen 66,33 

Duidelijke verwachtingen collega's 65,35 

Kunnen onderbreken 61,86 

Inspraak hebben 58,97 

Vaak hard moeten werken 35,43 

Onder tijdsdruk werken 34,56 

Uitgeput voelen 29,04 

Haasten  28,02 

Moeilijk ontspannen na het werk 21,48 

Uur moeten herstellen na het werk  20,72 

Moeite met concentratie 19,88 

Vermoeidheid 16,77 

Werk is emotioneel zwaar  14,92 

Werk raakt me persoonlijk 9,07 

Andere manier van werken 8,80 

Weerstand moeten overwinnen 8,71 

Werk doen omdat het moet 7,63 

Tegenstrijdige opdrachten krijgen 7,51 

In aangrijpende situaties terechtkomen  6,25 
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Conflicten met leidinggevende 3,56 

Conflicten met collega's 2,86 

 

6.4 Carrièreplannen 

Bij de respondenten werd gepeild naar hun ideeën over de sector waarin ze in de 

toekomst zouden willen gaan werken aan de hand van een 9-puntenschaal. Een 

lage score (score 1) betekent een sterke geneigdheid om in een bepaalde sector 

te werken, een hoge score (score 9) betekent een lage geneigdheid om in een 

bepaalde sector te werken.  

 

Tabel 72 Gemiddelde, mediaan en interkwartielafstand (IKA) voor 

geneigdheid tot tewerkstelling in een bepaalde sector (N=517) 

  
Gemiddelde IKA Mediaan 

Professor 3,5 3 3 

Doctor-assistent 3,5 3 3 

Niet universitaire onderwijsinstelling 4,1 2 4 

Overheid 4,3 3 4 

Non-profit 4,6 3 4 

Dienstverlenende sector 5,3 4 6 

Nijverheidssector 6,0 3 6 

Primaire sector 6,7 2 7 

Vrij beroep 6,9 1 8 

 

Het laagste gemiddelde (i.e. de grootste geneigdheid) en de laagste mediaan 

(met 3 als IKA) treffen we aan bij doctor-assistent en professor. Het hoogste 

gemiddelde en de hoogste mediaan treffen we aan bij het vrij beroep. We 

kunnen concluderen dat de onderzoekers het meest geneigd zijn om aan de 

universiteit te werken, als doctor-assistent of als professor. De primaire sector en 

het vrije beroep spreken bij de onderzoekers het minst tot de verbeelding.  
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Tabel 73 T-test geneigdheid in een bepaalde sector te werken naar faculteit  

 FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST Sig. 

Professor 4,1 4,3 2,6 3,2 3,7 2,4 3,8 3,1 * 

Doctor-assistent 3,7 3,4 2,8 3,5 3,5 3,3 3,6 3,3 * 

Niet universitaire onderwijsinstelling 4,5 3,6 4,1 3,7 3,8 4,7 4,1 3,6 * 

Overheid 4,4 4,8 4,3 4,0 4,6 4,4 4,3 4,1 ns 

Non-profit 4,5 3,8 4,9 4,4 4,1 5,2 4,8 4,5 * 

Dienstverlenende sector 5,1 5,0 5,3 5,0 5,1 5,4 5,5 6,0 ns 

Nijverheidssector 5,3 6,0 6,6 6,7 5,8 6,0 5,9 6,2 * 

Primaire sector 6,3 6,5 7,3 7,3 6,9 6,6 6,4 6,8 * 

Vrij beroep 7,0 7,5 7,0 7,1 7,4 6,9 6,6 7,3 * 

 

Er zijn geen significante verschillen in de geneigdheid van mannen en vrouwen 

om in een bepaalde sector te werken. Mannen en vrouwen zien in gelijke mate 

mogelijkheden om als professor aan de slag te gaan en de rangorde die ze 

aangeven is eveneens heel erg gelijkend, al lijken mannen net iets ambitieuzer: 

zij plaatsen professor op de eerste plaats, waar dit bij vrouwen op de tweede 

plaats komt (na doctor-assistent).   

 

Vergelijken we de gemiddelden tussen de faculteiten, dan zien we dat de 

onderzoekers uit de faculteiten TEW en LW het meest geneigd zijn om als 

professor aan de slag te gaan. De respondenten uit de faculteiten FBD en GEN 

zijn het minst te vinden voor een job als professor, op korte afstand gevolgd 

door  de onderzoekers uit de faculteiten RECH  en WET.  De onderzoekers uit de 

faculteiten TEW en FBD zien beduidend minder opportuniteiten in een niet-

universitaire onderwijsinstelling en de non-profit sector dan de onderzoekers uit 

de faculteiten GEN, PSW, RECH en de Instituten. We zien daarentegen wel een 

grotere gerichtheid op de nijverheidssector en de primaire sector bij de 

onderzoekers uit de faculteiten WET, FBD en GEN.  De onderzoekers uit de 

faculteit GEN zien ook kansen om in de primaire sector aan de slag te gaan. De 

onderzoekers uit de faculteit PSW en LW zijn het minst bereid tot een 
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tewerkstelling in de primaire sector en de nijverheidssector. In de faculteit WET 

staat men het minst weigerachtig ten aanzien van een vrij beroep.  

 

 

Tabel 74 T-test geneigdheid in een bepaalde sector te werken  naar leeftijd  

 20-25 26-30 31-35 36+ Sig. 

Professor 3,7 3,6 2,5 2,3 * 

Doctor-assistent 3,4 3,6 3,2 2,2 * 

Niet universitaire onderwijsinstelling 4,0 4,0 4,0 4,9 ns 

Overheid 4,6 4,2 4,4 4,6 ns 

Non-profit 4,5 4,6 5,0 5,9 ns 

Dienstverlenende sector 5,2 5,3 5,7 5,5 ns 

Nijverheidssector 5,9 6,1 6,0 6,4 ns 

Primaire sector 6,6 6,7 7,3 6,8 ns 

Vrij beroep 7,1 7,0 6,9 6,3 ns 

 

Kijken we naar mogelijke verschillen tussen de leeftijdsgroepen, dan zien we dat 

de respondenten van 31 tot 35 jaar (significant) sterker geneigd zijn om als 

professor aan de slag te willen gaan dan de jongere leeftijdsgroepen. De 

leeftijdsgroep 36+ is significant meer geneigdheid om als doctor-assistent te 

werken dan de leeftijdsgroep 26-30 jaar. Verder zijn er geen significante 

verschillen tussen de verschillende leeftijdscategorieën wat betreft de 

gemiddelde geneigdheid om in andere sectoren aan de slag te gaan.  

 

Tabel 75 Inschatting kans op job eerste  voorkeur naar faculteit (%) 

 FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST Tot 

klein 33,9 13,2 44,9 29,7 50,0 30,0 29,1 34,8 31,6 

groot 66,1 86,8 55,1 70,3 50,0 70,0 70,9 65,2 68,4 
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70% van de respondenten schat de kans op de job van eerste voorkeur eerder 

groot tot heel groot in. Bekijken we in welke functie de onderzoekers in de 

toekomst het liefst zouden werken, dan zien we dat iets minder dan de helft van 

alle respondenten (46%) de voorkeur geeft aan een onderzoeksfunctie. We zien 

hierin nauwelijks verschillen naar geslacht: zowel bij de mannen als bij de 

vrouwen zien we dat het grootste aandeel onderzoekers een onderzoeksfunctie 

ambieert. In de faculteiten FBD, GEN en WET ziet meer dan de helft van de 

onderzoekers zichzelf in de toekomst in een onderzoeksfunctie. In de faculteit 

TEW geldt dit slechts voor een kwart van de respondenten.  

 

16% van alle onderzoekers zou in de toekomst graag als professor aan de slag 

gaan. Een beduidend groter aandeel mannen dan vrouwen ziet een functie als 

professor wel zitten. Bij de mannen bedraagt het aandeel dat graag als professor 

zou werken 23%, waar dit bij de vrouwen net geen 10% bedraagt. Van de 

onderzoekers die een functie als professor ambiëren is 71% man en 29% vrouw. 

Vergelijken we de faculteiten inzake de ambitie om als professor aan de slag te 

gaan, dan stellen we vast dat de onderzoekers uit de faculteiten TEW en RECH 

het sterkst geïnteresseerd zijn in een functie als professor. In beide faculteiten 

staat deze functie helemaal bovenaan het lijstje van meest geprefereerde 

functies.  De faculteit GEN telt het kleinste aandeel onderzoekers die een functie 

als professor ambiëren: slechts 2% van de respondenten werkzaam in deze 

faculteit is te vinden voor een functie als professor. Ook in de faculteiten PSW en 

WET is de interesse in een functie als professor beperkt, met respectievelijk 14% 

en 11% van de onderzoekers die voor deze functie kiezen.  

 

Slechts een klein aandeel respondenten (10%) ambieert een functie buiten het 

onderzoek en nog een kleiner aantal onderzoekers (8,7%) ziet voor zichzelf een 

functie weggelegd in het onderwijs. Beduidend meer vrouwen dan mannen 

ambiëren een onderwijsfunctie: 12,3% ten opzichte van 5,1%. Van de groep 

respondenten die aan de slag wil gaan in het onderwijs is 71% vrouw en 29% 

man. Onderzoekers zonder intentie tot doctoreren zijn het sterkst geïnteresseerd 

in een onderwijsfunctie. 38% van deze onderzoekers ambieert een 
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onderwijsfunctie. De onderzoekers die bezig zijn met een doctoraat of de intentie 

hebben om te doctoreren zijn het sterkst geïnteresseerd in een 

onderzoeksfunctie.   

 

Tabel 76 Voorkeur toekomstige functie naar geslacht en faculteit (%) 

 Man Vrouw FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST Tot 

Onderzoek 44,7 46,5 64,5 52,2 39,3 38,0 4,0 25,0 56,3 37,0 45,6 

Professor 23,3 9,6 9,7 2,2 23,2 14,1 40,0 33,9 10,9 25,9 16,4 

Onbeslist 13,2 18,8 14,5 17,4 14,3 19,7 32,0 8,9 15,5 14,8 16,1 

Functie buiten 

onderzoek 
10,9 10,0 4,8 19,6 7,1 14,1 20,0 8,9 10,3  10,4 

Onderwijs 5,1 12,3 4,8 4,3 12,5 9,9 4,0 19,6 4,6 22,2 8,7 

Geen voorkeur 2,7 2,7 1,6 4,3 3,6 4,2  3,6 2,3  2,7 

 

17% van alle respondenten heeft geen voorkeur of weet nog niet in welke 

functie men in de toekomst wil werken.  

 

De helft van de respondenten verwacht geen steun van de UA inzake de eigen 

professionele ambitie. We zien hierin geen verschil tussen mannen en vrouwen. 

Vergelijken we de faculteiten, dan zien we dat in de faculteiten TEW (63%) en 

GEN (54%) meer dan de helft van de onderzoekers ondersteuning verwacht. Iets 

meer dan de helft van de onderzoekers die steun verwacht, vindt dat de door de 

UA geboden ondersteuning voldoende is. Van degenen die de ondersteuning 

onvoldoende achten (44,8%) mist 66% ondersteuning op vlak van netwerking en 

34% ondersteuning bij het aanleren van specifieke vaardigheden.  
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7 Samenvatting Deel 1: Pre-doctorale onderzoekers 

aan de UA 

In het eerste deel van dit onderzoeksrapport namen we de pre-doctorale 

onderzoekers die momenteel werkzaam zijn aan de UA onder de loep. We 

focusten ons hierbij op vier thema’s: het doctoraat(sproces), het verrichten van 

onderzoek, internationale mobiliteit en tewerkstelling aan de UA. De gegevens 

van 583 onderzoekers werden in de analyse opgenomen.  

 

De steekproef bestaat uit 583 respondenten waarvan 289 mannen (49,6%) en 

294 vrouwen (50,4%). De respondenten zijn gemiddeld 27 jaar oud en de 

meerderheid is alleenstaand of samenwonend zonder kinderen. Slechts 15,4% 

van de onderzoekers (n=90) heeft kinderen. 24% van de respondenten (n=141) 

heeft een andere nationaliteit dan de Belgische.   

 

De grootste groep respondenten is werkzaam in de faculteit WET (32%). De 

faculteiten GEN, RECH en de Instituten zijn in de steekproef het minst sterk 

vertegenwoordigd met elk minder dan 10% van de respondenten.  

 

Volgens de gegevens van de personeelsadministratie behoort 17% van de 

respondenten tot het Assisterend Academisch Personeel (AAP) en 83% tot het 

Bijzonder Academisch Personeel (BAP). De projectmedewerkers met een beurs 

(Dehousse) zijn het sterkst vertegenwoordigd onder de BAP’ers (40,6%).   

 

De meeste onderzoekers (83%) werken aan een doctoraat. Deze  doctorandi 

bevinden zich voornamelijk in de faculteiten WET en FBD. Het kleinste aantal 

doctorandi vinden we terug in de Instituten en de faculteit RECH. De faculteit 

PSW telt het grootste aantal onderzoekers dat twijfelt over het al dan niet 

aanvangen van een doctoraat. Een kleine 4% van de onderzoekers heeft het 

proefschrift neergelegd.  
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De belangrijkste motieven om een doctoraat aan te vangen situeren zich op het 

niveau van onderzoek en/of het onderzoeksonderwerp, zoals een sterke interesse 

in onderzoek (96%) en/of het onderwerp (98%) en de mogelijkheid tot 

specialisatie in een bepaald thema (88%).  Andere belangrijke factoren zijn de 

zelfstandigheid van het werk (93%) en de intellectuele vrijheid (89%).   

 

Belangrijke motieven om geen doctoraat aan te vangen of een aangevangen 

doctoraat stop te zetten, zijn het gepercipieerde beperkte nut van een 

doctoraatsdiploma voor de eigen carrière, geen zin hebben in steeds hetzelfde 

onderwerp of zichzelf niet geschikt achten om te doctoreren. Voornoemde 

motieven om wel of niet te doctoreren gaan in vrijwel gelijke mate op voor 

mannen en vrouwen. Het niet starten met een doctoraat vanuit een gebrek aan 

ambitie is bij vrouwen vaker aanwezig dan bij mannen.  

 

De gepercipieerde meerwaarde van een doctoraat voor de verdere carrière 

verschilt afhankelijk van de sector of setting. De onderzoekers zijn in sterke mate 

overtuigd van de meerwaarde van een doctoraatsdiploma in een universitaire 

setting (99%). Deze overtuiging neemt licht af voor een niet-universitaire setting 

(86%) of de overheid (81%). De verwachte meerwaarde voor andere sectoren is 

beduidend lager. De faculteit WET is de enige waar meer dan de helft van de 

onderzoekers (55%) in de nijverheidssector een doctoraatsdiploma bruikbaar 

acht. Ook de respondenten uit de faculteiten FBD (46,5%) en TEW (41%) staan 

redelijk positief ten aanzien van een doctoraatsdiploma in de nijverheidssector. 

De onderzoekers uit de faculteit TEW (46%) geloven het sterkst dat een 

doctoraat een toegevoegde waarde kan hebben in de dienstensector, gevolgd 

door de onderzoekers uit de faculteit RECH (32%) en WET (32%). Een 

doctoraatsdiploma wordt algemeen het minst bruikbaar geacht in de primaire 

sector (18%), zij het in mindere mate in de faculteiten FBD (25%), WET (25%) 

en TEW (22%).  
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De meeste doctorandi hebben bij aanvang van hun doctoraat enkel een beknopt 

onderzoeksvoorstel (41%) of een algemene richting (31,5%). Slechts een 

minderheid start het doctoraat met een volledig uitgewerkt onderzoeksvoorstel 

(14,5%). 43% van de doctorandi heeft bij aanvang een uitgewerkte planning.   

 

Om binnen een tijdsbestek van vier tot zes jaar het proefschrift te voltooien, 

werkt een doctorandus tussen 26 en 60 uur per week aan het doctoraat. Een 

doctorandus met kinderen werkt minder uren per week aan het doctoraat dan 

een kinderloze doctorandus. De meeste doctorandi (78%) vinden de tijd die ze 

per week aan het doctoraat spenderen voldoende. Heeft men onvoldoende tijd, 

dan wordt dit veelal toegewezen aan onderwijstaken aan de universiteit. 

 

90% van de doctorandi heeft een doctoraatscommissie. Wat het takenpakket van 

deze commissie betreft, bestaat er discrepantie tussen wat de doctorandi van de 

commissie verwachten en wat de commissie - volgens de doctorandi - effectief 

doet. De meeste doctorandi zijn van mening dat een doctoraatscommissie actief 

moet waken over de voortgang van het doctoraat (93%) en moet tussenkomen 

ingeval van problemen met de promotor (81%).  

 

87% van de doctorandi zegt ingeschreven te zijn voor de doctoraatsopleiding. 

Van deze doctorandi heeft 72% deelgenomen aan de disciplinaire activiteiten en 

77% aan de niet-disciplinaire activiteiten. Er heerst een hoge mate van 

tevredenheid over de (disciplinaire en niet-disciplinaire) activiteiten 

georganiseerd in het kader van de doctoraatsopleiding. De tevredenheid over de 

kwaliteit van deze activiteiten ligt hoger dan de tevredenheid over de kwantiteit. 

De vrouwelijke doctorandi staan iets positiever tegenover het activiteitenaanbod 

van de doctoraatsopleiding dan de mannelijke. In elke faculteit is een ruime 

meerderheid van doctorandi tevreden over zowel de kwantiteit als de kwaliteit 

van het aanbod, al ligt de tevredenheid over de kwantiteit van de 

disciplinegebonden activiteiten lager. Hier is dus ruimte voor een uitbreiding van 

het aanbod.  
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Globaal ervaart bijna de helft van de doctorandi (47%) de doctoraatsopleiding als 

verrijkend. Nog eens een op drie doctorandi ervaart de aangeboden opleidingen 

doorgaans als nuttig en verrijkend, maar acht de administratieve aspecten te 

tijdrovend en laakt het verplichtende karakter van de opleiding. Een minderheid 

van een op vijf doctorandi staat negatief tegenover de doctoraatsopleiding, 

voornamelijk omdat zij van mening is dat de opleiding geen meerwaarde biedt 

voor het eigen onderzoek. Mannelijke doctorandi zijn iets minder positief in hun 

beoordeling en ervaren de doctoraatsopleiding iets vaker als een last of een 

noodzakelijk kwaad. De website van de doctoraatsopleiding is volgens een 

meerderheid van de doctorandi voor verbetering vatbaar. 

 

Onderzoekers aan de UA werken veelal in een modale (27%) tot grote 

onderzoeksgroep (23%), bestaande uit minstens vijf vorsers. De helft van de 

onderzoekers ervaart soms moeilijkheden tijdens het verrichten van onderzoek, 

zoals een gebrek aan begeleiding (17,5%)  of te veel tijd moeten besteden aan 

zaken die niets met onderzoek te maken hebben (16%). We zien hierin weinig 

verschil tussen de mannelijke en de vrouwelijke onderzoekers. In de faculteit 

GEN situeert zich het grootste aandeel onderzoekers dat vindt dat het onderzoek 

bemoeilijkt wordt. In de faculteiten FBD en RECH en in de Instituten ervaart 

minder dan de helft van de onderzoekers moeilijkheden.  

 

De meeste onderzoekers (65,5%) worden begeleid door een promotor. Een 

kleine minderheid moet het stellen zonder begeleiding (10,5%). Dit is vaker het 

geval bij mannen dan bij vrouwen. Onderzoekers met meerdere promotoren 

treffen we vooral aan in de Instituten en de faculteit LW. De helft van de 

onderzoekers heeft meerdere keren per maand tot eens per week een overleg 

met de begeleiding over het lopende onderzoek. Een minderheid (15%) overlegt 

minder dan eens per maand. Mannen overleggen frequenter met begeleiding dan 

vrouwen. De meeste onderzoekers zijn tevreden over de frequentie en de inhoud 

van de bijeenkomsten met de begeleiding, al is de tevredenheid over de inhoud 

(81%) net iets groter dan de tevredenheid over de frequentie (75%). De groep 

van onderzoekers die ontevreden is over de frequentie (24,1%) en/of de inhoud 
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(18,9%) van de begeleiding is echter niet te verwaarlozen: in totaal betreft het 

200 respondenten die over een van of beide aspecten ontevreden zijn.  

 

De samenwerkingsrelatie met de promotor wordt doorgaans als positief 

gepercipieerd. Men vindt de promotor een goed begeleider en een goede hulp bij 

de uitbouw van professionele netwerken. De onderzoekers uit de faculteit TEW 

staan het meest positief ten aanzien van hun promotor, de onderzoekers uit de 

faculteiten FBD en PSW het minst.  De onderzoekers zijn gemiddeld zeer 

tevreden over de totale supervisie (score 7,28), al zijn mannen significant meer 

tevreden dan vrouwen. De onderzoekers uit de faculteiten FBD, LW en TEW 

scoren de totale supervisie gemiddeld significant hoger dan de onderzoekers uit 

de faculteit PSW en de Instituten. Er zijn geen significante verschillen naar 

doctoraatssituatie of leeftijdsgroep.  

 

De meeste onderzoekers werken tijdens hun onderzoeksactiviteiten samen met 

externe organisaties, in veel gevallen een andere universiteit (40%). Mannen 

werken vaker samen met andere universiteiten, vrouwen vaker met de non-profit 

sector. Sectoren waar eveneens mee wordt samengewerkt, zijn 

onderzoekscentra en farmaceutische bedrijven. De samenwerking is sterk 

faculteitsgebonden. De meest voorkomende vormen van samenwerking zijn het 

uitwisselen van kennis (46%), het verzamelen van data (40%) en de uitbouw 

van netwerken (36%).  

 

Onderzoekers aan de UA zijn beperkt internationaal mobiel: slechts een kleine 

minderheid (12%) verbleef voor minstens een maand in het buitenland voor 

onderzoeksdoeleinden. Dit beeld  treffen we aan in alle faculteiten. De bereidheid 

om voor een langere periode naar het buitenland te gaan is daarentegen wel 

relatief hoog (78%), vooral in de faculteit  FBD. In de faculteiten TEW, GEN en 

PSW is men het minst bereid naar het buitenland te gaan. Het aandeel vrouwen 

dat niet bereid is om naar het buitenland te gaan (27,5%) ligt aanzienlijk hoger 

dan het aandeel mannen dat niet te vinden is voor een buitenlands avontuur 

(17%).  
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Zijn er kinderen, dan lijken deze geen echte belemmering te vormen voor een 

langer buitenlands verblijf, al geldt dit meer voor mannen dan voor vrouwen. De 

belangrijkste beweegredenen voor een buitenlands verblijf zijn de mogelijkheid 

tot het vergaren van nieuwe kennis (97%) en het opbouwen van buitenlandse 

netwerken (97%). Deze motieven komen in gelijke mate voor bij mannen en 

vrouwen. Persoonlijke motieven, zoals het opdoen van nieuwe ervaringen, scoren 

hoger bij vrouwen.  

 

De belangrijkste redenen om niet naar het buitenland te gaan zijn de partner 

(94%) en de kinderen (84%). Ook (het ontbreken van) de toestemming van de 

promotor (32%) vormt volgens meerdere onderzoekers een belemmering.  Er 

zijn geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen noch tussen de 

faculteiten op vlak van praktische belemmeringen om naar het buitenland te 

gaan.  

 

Onderzoekers die een verblijf voor minstens één maand in het buitenland 

plannen, verwachten vooral moeilijkheden op vlak van de financiering van dit 

verblijf (80%) en een gebrek aan praktische informatie (77%). 76% verwacht 

moeilijkheden omwille van de partner en 44% denkt dat de toestemming van de 

promotor een mogelijke hinderpaal kan vormen; Slechts een minderheid ziet 

(een gebrek aan) taalvaardigheid als een obstakel.  

 

Voor de meeste onderzoekers (61%) is de huidige tewerkstelling aan de UA de 

eerste. Oefende men voordien toch een andere job uit, dan was dat veelal aan 

een andere universiteit (25%) of in een niet-universitaire onderwijsinstelling 

(21%).   

 

De grote meerderheid van de onderzoekers (91%) is (eerder tot zeer) tevreden 

over de huidige baan en de werkomstandigheden. Men heeft o.m. een eigen 

inbreng (92%), kan zelf de volgorde van het werk bepalen (85%) en vindt het 
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werk boeiend (84%). Conflicten met leidinggevende of collega’s komen uitermate 

zelden (3 tot 4%) voor. 

  

De hoge graad van tevredenheid zien we ook met betrekking tot het loon dat 

men ontvangt (90%), al geldt dat in iets mindere mate voor de doctorandi in een 

Dehousse-statuut. Hoewel deze doctorandi van alle BAP’ers het minst tevreden 

zijn over het loon, blijft hun tevredenheid objectief zeer hoog (85%). Vrouwen 

zijn doorgaans ook iets meer tevreden over het loon dat ze ontvangen dan 

mannen. Iets ‘minder’ tevreden zijn de onderzoekers over de materiële 

omstandigheden in de huidige baan (85%).  

 

Onderzoekers zijn het meest geneigd (score van 1 tot 10 waarbij een lage score 

een sterke geneigdheid betekent) in de toekomst aan een universiteit te werken, 

als doctorassistent (gemiddelde score 3,5) of als professor (gemiddelde score 

3,5). Er zijn geen significante verschillen naar geslacht in de geneigdheid om in 

een bepaalde sector te werken, al lijken mannen net een beetje ambitieuzer: een 

beduidend groter aandeel mannen dan vrouwen ziet een functie als professor 

wel zitten.  

 

Iets minder dan de helft van alle respondenten (46%) geeft de voorkeur aan een 

onderzoeksfunctie. Dit geldt in gelijke mate voor mannen en vrouwen. In de 

faculteiten FBD, GEN en WET ziet meer dan de helft van de onderzoekers voor 

zichzelf in de toekomst een onderzoeksfunctie weggelegd. In de faculteit TEW 

geldt dit slechts voor een kwart van de respondenten.  Slechts een klein aandeel 

onderzoekers ambieert een functie buiten het onderzoek en een minderheid ziet 

voor zichzelf een functie weggelegd in het onderwijs. Beduidend meer vrouwen 

(12%) dan mannen (5%) ambiëren een onderwijsfunctie. Onderzoekers zonder 

intentie tot doctoreren zijn het sterkst geïnteresseerd in een onderwijsfunctie. 

Doctorandi of onderzoekers met een intentie tot doctoreren zijn het sterkst 

geïnteresseerd in een onderzoeksfunctie. De helft van de respondenten verwacht 

geen steun van de UA om de eigen professionele ambities waar te maken. Van 

zij die wel ondersteuning verwachten, vindt iets meer dan de helft dat de door de 
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UA geboden ondersteuning voldoende is. De onderzoekers die de ondersteuning 

onvoldoende achten, missen vooral ondersteuning op vlak van netwerking. 
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DEEL 2    UITGESTROOMDE UA-ONDERZOEKERS 
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1 Methodologie 

Voor het onderzoek naar de uitgestroomde onderzoekers van de UA (exit-survey)  

werd gebruik gemaakt van de combinatie van een postenquête en een online 

websurvey (Lime). De postenquête werd opgesteld in het Nederlands en 

verstuurd naar alle niet vastbenoemde onderzoekers die de afgelopen vier jaar 

de UA verlieten. In een tweetalige (Nederlands en Engels) begeleidingsbrief bij 

de postenquête werd de onderzoeker de mogelijkheid geboden om de enquête 

online in te vullen, in het Nederlands of in het Engels.  

 

De steekproef bestond uit alle AAP’ers en BAP’ers die tussen 1/9/2004 en 

31/10/2008 de instelling verlieten, uitgezonderd taalleraren en taalleerkrachten 

van Linguapolis, gastprofessoren en gastlectoren, Geneesheer specialisten in 

opleiding, onbezoldigde medewerkers die geen eerdere bezoldigde aanstelling 

hadden, medewerkers met een aanstellingspercentage <10%, praktijkassistenten 

met een aanstellingspercentage <50% en academisch medewerkers met een 

aanstellingsduur van minder dan drie maanden of een aanstellingspercentage  

<50% gedurende minder dan een jaar. Zowel AAP’ers en BAP’ers met de 

Belgische nationaliteit als met een buitenlandse nationaliteit werden in het 

onderzoek opgenomen. 
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2 Responsanalyse en profiel van de respondenten  

2.1 Algemene respons 

 

In totaal werden 989 onderzoekers uitgenodigd om deel te nemen aan het 

onderzoek. Van deze aangeschreven onderzoekers vulden er 262 de vragenlijst 

in: 76 onderzoekers deden dit online en 189 beantwoordden de schriftelijke 

vragenlijst. De responsgraad bedroeg bijgevolg 27%.   

2.2 Socio-demografisch profiel 

Er zijn beduidend meer vrouwen dan mannen in de steekproef: 61% (n=160) 

van de onderzoekers is vrouw, 39% (n=102) is man. De gemiddelde leeftijd bij 

de mannen bedraagt 34 jaar en bij de vrouwen 33 jaar. De jongste respondent 

op het moment van de bevraging was 24 jaar oud, de oudste 66 jaar.  

 

De meeste onderzoekers zijn samenwonend of gehuwd (73%). Bijna 37% 

(n=93) van de onderzoekers heeft kinderen. De onderzoekspopulatie is in 

hoofdzaak een Belgische populatie: 16% van de respondenten heeft een niet- 

Belgische nationaliteit.   

2.3 Faculteit 

De steekproef vertoont een ongelijke verdeling van de respondenten over de 

verschillende faculteiten. De grootste groep respondenten (32,8%) vinden we 

terug in de faculteit Wetenschappen (WET), op enige afstand gevolgd door de 

faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen (PSW) met 52 respondenten 

(19,8%). De faculteiten Letteren en Wijsbegeerte (LW), Rechten (RECH) en de 

Instituten (INST) 9 zijn het minst sterk vertegenwoordigd met elk minder dan 5% 

                                            
9 Onder de algemene noemer Instituten hebben we volgende Instituten ondergebracht: het 

Instituut Born-Bunge (n=1), het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB, n=2), het 
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van het totale aantal respondenten.  Bekijken we de responsgraad per faculteit, 

dan zien we dat de respons het hoogst is in de faculteit PSW (40%), gevolgd 

door de faculteit FBD (30%). De laagste responsgraad treffen we aan in de 

faculteit LW en de Instituten (15%). Ook de faculteit RECH heeft een eerder lage 

responsgraad van 18%.  

 

Tabel 77 Overzicht van uitgenodigde onderzoekers versus respons naar 

faculteit en geslacht  

 Uitgenodigd Respons 
Respons 

naar faculteit 
Mannen Vrouwen 

 N % N %  N % N % 

FBD 116 11,72 35 13,4 30,2 11 10,8 24 15,0 

GEN 112 11,32 31 11,8 27,7 13 12,7 18 11,2 

LW 79 7,99 12 4,6 15,2 6 5,9 6 3,8 

PSW 128 12,94 52 19,8 40,6 16 15,7 36 22,5 

RECH 38 3,84 7 2,7 18,4 2 2,0 5 3,1 

TEW 108 10,92 31 11,8 28,7 10 9,8 21 13,1 

WET 354 35,79 86 32,8 24,3 42 41,2 44 27,5 

INST 54 5,46 8 3,1 14,8 2 2,0 6 3,8 

Tot 989 100 262 100 26,5 102 100 160 100 

 

 

Er is een redelijk evenwicht naar geslacht over de verschillende faculteiten en de 

Instituten, enkel in de faculteiten FBD, PSW en TEW is er een uitgesproken 

vrouwelijk overwicht.   

2.4 Statuut 

Wat het laatste statuut betreft waarin men aan de UA werkzaam was - 

Assisterend Academisch Personeel (AAP) of Bijzonder Academisch Personeel 

                                                                                                                      

Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen (IOIW, n=3), het Instituut voor Transport 

en Maritiem Management Antwerpen (ITMMA, n=1)  en de Universiteit Antwerpen Management 

School (UAMS, n=1). 
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(BAP) -  zien we dat 22,5% van de respondenten tot het AAP en 77,5% tot het 

BAP behoorde.    

 

Tabel 78 Overzicht van uitgenodigde onderzoekers versus respons naar 

statuut van onderzoekers 

 Uitgenodigd Respons  

 N % N % 

AAP 113 11,4 59 22,5 

BAP 876 88,6 203 77,5 

Totaal 989 100 262 100 

 

 

Bekijken we vervolgens in detail het soort statuut waarin men zich bevond als lid 

van het BAP, dan zien we dat de meeste BAP’ers projectmedewerker waren, 

hetzij met een beurs (30%), hetzij met een arbeidsovereenkomst (32%). 15% 

van de respondenten was mandaathouder FWO. Het minst vertegenwoordigd zijn 

respondenten met een IWT-specialisatiebeurs (6,4%). 34 respondenten plaatsten 

zichzelf onder de categorie BAP-andere of BAP zonder dit verder te preciseren. 

Voor de verdere analyses laten we deze categorie BAP Andere/niet ingevuld 

(n=34) achterwege aangezien deze categorie onvoldoende duidelijk en 

afgebakend is (Tabel 79). 

 

Tabel 79 Gedetailleerde onderverdeling van BAP-onderzoekers (N=203) 

  N % 

BAP Mandaathouder   

FWO-aspirant 30 14,8 

IWT-bursaal 13 6,4 

BAP projectmedewerker   

Doctoraatsbursaal (Dehousse) 60 29,6 

Contractueel WP 66 32,5 

BAP Andere/niet ingevuld 34 16,7 
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Het aandeel vrouwen onder de AAP’ers ligt hoger dan het aandeel mannen. Het 

omgekeerde geldt voor de respondenten die aangesteld waren als 

projectmedewerker: het aandeel mannen is zowel voor bursalen als voor 

contractuelen hoger dan het aandeel vrouwen.  

 

De faculteit TEW heeft veruit het grootste aandeel respondenten dat tot het AAP 

behoorde: bijna 60% van de respondenten werkzaam in deze faculteit was lid 

van het AAP. Het grootste aandeel respondenten met een FWO-beurs bevindt 

zich in  de faculteit FBD. De helft van de respondenten voorheen werkzaam in de 

faculteiten PSW en RECH waren projectmedewerkers met een 

arbeidsovereenkomst. Respondenten met een IWT-specialisatiebeurs komen het 

vaakst voor in de faculteit WET.   

 

Tabel 80 Statuut van respondenten naar geslacht en faculteit (N=228) 

(kolompercentages)  

 M V FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST Tot 

AAP 21,2 28,7 21,9 26,9 25,0 20,4 14,3 58,6 18,8 25,0 25,9

Mandaathouder            

FWO-aspirant 12,9 14,0 25,0 15,4 12,5 4,1 14,3 10,3 15,9 12,5 13,6

IWT-bursaal 5,9 4,9 6,2 3,8     13,0  5,3 

Projectmedewerker            

Doctoraatsbursaal 29,4 24,5 31,2 34,6 25,0 24,5 14,3 13,8 30,4 12,5 26,3

Contractueel WP 30,6 28,0 15,6 19,2 37,5 51,0 57,1 17,2 21,7 50,0 28,9
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3 Doctoreren aan de UA 

3.1 Wie doctoreerde  

62,3% (n=163) van de respondenten werkte tijdens de aanstelling aan de UA 

aan een doctoraat. 99 respondenten (37,8%) werkten niet aan een doctoraat. 24 

van deze niet doctorerende respondenten waren reeds gedoctoreerd bij 

aankomst op de UA. Van de 75  niet-gedoctoreerde respondenten (28,6%) die 

niet aan een doctoraat gewerkt hebben, waren er 24 man en 51 vrouw.  

 

69 doctorandi (26%) verdedigden hun proefschrift tijdens hun aanstelling aan de 

UA, 35 doctorandi (13%) deden dit na afloop van deze tewerkstelling en 19 

doctorandi (7,3%) zijn nog steeds bezig met hun doctoraat. 40 doctorandi (15%) 

hebben het doctoraat vroegtijdig stopgezet, waarvan 17 mannen en 23 vrouwen.  

 

Tabel 81 Situatie doctoraat naar geslacht 

  Man  Vrouw N % 

Aan UA niet aan een eigen doctoraat 

gewerkt 
24 51 75 28,6 

Aan UA niet aan een eigen doctoraat 

gewerkt want was reeds gedoctoreerd 
16 8 24 9,2 

Heb doctoraat verdedigd tijdens 

tewerkstelling aan UA 
25 44 69 26,3 

Heb doctoraat verdedigd na tewerkstelling 

aan UA 
11 24 35 13,4 

Nog bezig aan doctoraat 9 10 19 7,3 

Gestopt met doctoraat 17 23 40 15,3 

Totaal 102 160 262 100 

 

De faculteit RECH, PSW en de Instituten hebben het grootste aandeel 

onderzoekers dat niet aan een doctoraat gewerkt heeft. Minder dan de helft van 
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de respondenten die daar werkzaam waren, werkte aan een doctoraat. In de 

faculteit FBD daarentegen werkte 86% van de respondenten aan een doctoraat.  

 

Het grootste aandeel gedoctoreerden bevindt zich in de faculteiten LW en WET.  

De faculteit LW heeft het grootste aandeel respondenten dat het proefschrift 

verdedigde tijdens de tewerkstelling aan de UA (57% of 7/12 respondenten), al 

is deze uitkomst relatief in het licht van het eerder beperkte aantal voormalige 

doctorandi onder de respondenten van deze faculteit. De faculteit LW wordt 

inzake aandeel gedoctoreerden tijdens de UA-tewerkstelling gevolgd door de 

faculteiten PSW (47% of 9/19 respondenten) en FBD (47% of 14/30 

respondenten). De faculteit FBD heeft het grootste aandeel doctorandi dat het 

proefschrift verdedigd heeft na de tewerkstelling aan de UA (27%). Bij de 

vrouwen is het aandeel onderzoekers dat het doctoraat verdedigd heeft (tijdens 

of na de tewerkstelling aan de UA) iets groter dan bij de mannelijke 

respondenten. Het aandeel onderzoekers dat nog bezig is aan het doctoraat of 

het doctoraat heeft stopgezet, ligt dan weer hoger bij de mannen.  

  

37,5% van alle gestopte doctorandi bevindt zich in de faculteit WET (n=15). Op 

de tweede en derde plaats treffen we de faculteiten FBD en PSW met elk 15% 

(n=6) van het totale aantal gestopte doctorandi. Vervolgens komen de 

faculteiten GEN (n=5), TEW (n=4), RECH (n=2) en als laatste de faculteit LW en 

de Instituten met elk 1 gestopte doctorandus. Verhoudingswijze echter vinden 

we in de faculteiten RECH (waar 2 op 2 doctorandi gestopt zijn) en PSW (met 6 

van de 19 doctorandi gestopt) het grootste aantal gestopte doctorandi.  
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Tabel 82 Situatie doctoraat naar faculteit (kolompercentages) 

 FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST Tot 

Aan UA niet aan een eigen 

doctoraat gewerkt 
5,7 25,8 16,7 63,5 71,4 32,3 11,6 62,5 28,6 

Aan UA niet aan een eigen 

doctoraat gewerkt want was 

reeds gedoctoreerd 

8,6 3,2 25,0   3,2 18,6  9,2 

Heb doctoraat verdedigd 

tijdens tewerkstelling UA 
40,0 29,0 33,3 17,3  19,4 30,2 12,5 26,3 

Heb doctoraat verdedigd na 

tewerkstelling UA 
22,9 16,1 8,3 3,8  16,1 16,3  13,4 

Nog bezig aan doctoraat 5,7 9,7 8,3 3,8  16,1 5,8 12,5 7,3 

Gestopt met doctoraat 17,1 16,1 8,3 11,5 28,6 12,9 17,4 12,5 15,3 

 

3.1.1 Motieven om geen doctoraat aan te vangen 

Aan de respondenten die tijdens de tewerkstelling aan de UA niet aan een 

doctoraat werkten, werd gevraagd welke drijfveren belangrijk waren bij deze 

beslissing. Meerdere motieven waren mogelijk. De twee belangrijkste redenen 

om geen doctoraat aan te vangen, zij het voor minder dan de helft van de 

respondenten, zijn de afwezigheid van ambitie om te doctoreren (42%) en de 

tewerkstelling op kortlopende projecten (42%).  In 18% van de gevallen liet het 

contract geen doctoraatsonderzoek toe en in 14% was er geen financiering om 

een doctoraat aan te vangen. Een beperkt aantal respondenten (5,5%) geeft als 

reden dat het ingediende onderzoeksvoorstel niet werd goedgekeurd. 

 

Vrouwen zoeken, beduidend vaker dan mannen, de motieven om niet te 

doctoreren bij zichzelf: men heeft geen ambitie om te doctoreren (52% 

tegenover 18% bij de mannen), men acht zichzelf niet geschikt (27% tegenover 

9% bij de mannen), men heeft geen zin om steeds met eenzelfde onderwerp 

bezig te zijn (23% tegenover 0% bij de mannen) of men heeft weinig interesse 
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in onderzoek (18% tegenover 9% bij de mannen),… Mannen wijten het niet-

doctoreren vaker aan externe factoren: er was geen financiering voor een 

doctoraatsonderzoek, men werkte op kortlopende contracten, de promotor was 

niet geschikt, onvoldoende inspirerend of moedigde een doctoraat niet aan.  
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Tabel 83 Redenen om geen doctoraat aan te vangen (kolompercentages van 

antwoorden ‘belangrijk’) naar geslacht 

  Man Vrouw Tot 

Ik had geen ambitie om te doctoreren 18,2 51,9 42,5 

Ik werkte op (een) kortlopend(e) project(en) 54,5 36,5 42,5 

Niemand heeft mij ooit aangesproken om te doctoreren 18,2 30,8 27,4 

Ik had weinig interesse in verregaande specialisatie  18,2 25,0 23,3 

Het behalen van een doctoraatsdiploma was niet nodig voor 

mijn verdere carrière 
22,7 21,2 21,9 

Ik had het idee dat ik niet geschikt ben om te doctoreren 9,1 26,9 21,9 

Het contract liet geen doctoraatsonderzoek (meer) toe 27,3 13,5 17,8 

Ik had geen zin om voortdurend met hetzelfde onderwerp 

bezig te zijn 
  23,1 16,4 

Ik had weinig interesse in onderzoek 9,1 17,3 15,1 

Er was geen financiering (meer) voor een doctoraatsonderzoek 13,6 13,5 13,7 

De arbeidsmogelijkheden voor iemand met een 

doctoraatsdiploma leken me beperkt 
13,6 11,5 12,3 

De moeilijke combinatie van doctoraatsonderzoek en privéleven 13,6 7,7 9,6 

Ik had weinig interesse in het voorgestelde onderwerp 4,5 7,7 6,8 

Mijn promotor moedigde een doctoraat niet aan 13,6 3,8 6,8 

Ik vond geen geschikt onderwerp 4,5 5,8 5,5 

Er was geen geschikte promotor 9,1 3,8 5,5 

Ik vond de promotor te weinig inspirerend 9,1 3,8 5,5 

Het doctoraatsvoorstel dat ik indiende werd niet goedgekeurd 4,5 5,8 5,5 

Ik vond de reputatie van de onderzoeksgroep niet goed 4,5 3,8 4,1 

Ik had geen zin in buitenlandse congressen of verblijven   1,9 1,4 

Doctoreren leek me een te grote inspanning   1,9 1,4 

Zwangerschap   1,9 1,4 

Ziekte 4,5  1,4 
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In de faculteit GEN zijn een gebrek aan ambitie (57%) en het beperkte nut van 

een doctoraatsdiploma voor de verdere carrière (57%) de voornaamste redenen 

om geen doctoraat aan te vangen. Beide motieven zijn in deze faculteit opvallend 

sterker aanwezig dan in de andere faculteiten. Een motief dat in alle faculteiten 

gemeld wordt, is de tewerkstelling op kortlopende projecten. De faculteiten PSW 

en RECH zijn de enige waar respondenten melding maken van een gebrek aan 

aanmoediging door de promotor.  

3.1.2  Motieven om het doctoraat stop te zetten 

Aan de respondenten die het doctoraat vroegtijdig stopgezet hebben, werd 

gevraagd naar de drijfveren die belangrijk waren bij deze beslissing. Meerdere 

motieven waren mogelijk. Helemaal bovenaan het rijtje van motieven prijkt  

’onvoldoende begeleiding’, het enige motief dat door meer dan de helft van de 

respondenten (61%) werd aangegeven als reden voor de stopzetting van het 

doctoraat. Eveneens belangrijke motieven, zij het nog slechts voor 32% van de 

respondenten, zijn ‘geen zin om steeds met hetzelfde onderwerp bezig te zijn’ en 

‘een doctoraatsdiploma is niet nodig voor mijn verdere carrière’ (zie Tabel 84). 
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Tabel 84 Motieven stopzetting doctoraat (antwoorden ‘belangrijk’) 10 

  Man Vrouw % 

Onvoldoende begeleiding 50 69,6 61 

Geen zin om steeds met hetzelfde onderwerp bezig te zijn 27,8 34,8 31,7 

Behalen van doctoraatsdiploma niet nodig voor verdere carrière 33,3 30,4 31,7 

Zichzelf niet geschikt vinden om te doctoreren 16,7 39,1 29,3 

Sociaal contact missen met andere onderzoekers 16,7 34,8 26,8 

De moeilijke combinatie van doctoraatsonderzoek en privé-leven 11,1 30,4 22,0 

Promotor moedigde het werken aan een doctoraat niet aan 11,1 30,4 22,0 

Beperkte arbeidsmogelijkheden van doctoraatsdiploma 11,1 26,1 19,5 

Geen financiering (meer) voor een doctoraatsonderzoek 16,7 21,7 19,5 

Te veel praktische tegenslagen gekend 33,3 8,7 19,5 

Promotor bleef steeds nieuwe punten toevoegen aan het project 22,2 17,4 19,5 

Doctoreren leek me een te grote inspanning 11,1 26,1 19,5 

Reputatie van de onderzoeksgroep niet goed 22,2 8,7 14,6 

Weinig interesse in verregaande specialisatie  11,1 13,0 12,2 

Weinig interesse in het voorgestelde onderwerp 16,7 8,7 12,2 

Mijn project was te groot 16,7 4,3 9,8 

Ziekte 5,6 13,0 9,8 

Tewerkstelling op (een) kortlopend(e) project(en) 16,7 4,3 9,8 

Meer interesse in het geven van onderwijs  13,0 7,3 

Niet aan mijn planning gehouden 5,6 8,7 7,3 

Geen zin in regelmatige buitenlandse congressen of verblijven  9,1 5,0 

Zwangerschap  8,7 4,9 

Te veel tijd verloren omdat ik moest lesgeven  4,3 2,4 

 

 

Vergelijken we de mannelijke en vrouwelijke respondenten, dan vinden we 

eenzelfde patroon terug als bij de motieven om geen doctoraat aan te vangen: 

vrouwen zoeken de oorzaak van de stopzetting van het doctoraat veelal bij 

zichzelf (ongeschiktheid, te grote inspanning) waar mannen eerder geneigd zijn 

om externe, buiten zichzelf gelegen verklaringen te geven, zoals praktische 

tegenslagen, slechte reputatie van de onderzoeksgroep, een te groot project of 

                                            
10 Het item ‘ik werd niet gesteund door partner, familie of vrienden’ werd door geen enkele 

respondent als belangrijk aangeduid 
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de promotor die steeds nieuwe items aan het doctoraatsonderzoek bleef 

toevoegen. 

 

Op de vraag of men spijt heeft dat men het doctoraat vroegtijdig heeft  

stopgezet, antwoordt 20% (van de gestopte doctorandi) bevestigend (i.e. eerder 

wel tot wel). 24% van de gestopte doctorandi zou, indien de kans zich zou 

voordoen, (eerder wel) opnieuw een doctoraat aanvangen. Er zijn geen 

significante verschillen tussen mannen en vrouwen. 

 

Van de respondenten die momenteel nog bezig zijn met hun doctoraat zegt 60%  

opnieuw een doctoraat aan te vangen mocht men opnieuw kunnen beginnen. Bij 

de respondenten die gedoctoreerd zijn (tijdens of na de tewerkstelling aan de 

UA) bedraagt dit percentage 61%.  

 

Tabel 85 Spijt stopzetting + opnieuw een doctoraat aanvangen naar faculteit 

(kolompercentages van antwoorden ‘eerder wel’ en ‘wel’) 

 FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST Tot 

Spijt stopzetting 50,0 40,0    25,0 13,3  20,0 

Opnieuw doctoraat 
aanvangen   61,3 50,0 66,7 46,8 83,3 42,9 63,0 50,0 55,8 

 

De faculteit FBD heeft het grootste aandeel gestopte doctorandi dat (eerder wel) 

spijt heeft van de stopzetting. De faculteiten PSW en TEW zijn de enige 

faculteiten waar minder de helft van de respondenten opnieuw een doctoraat zou 

aanvangen mocht de mogelijkheid zich voordoen.  

3.2 Duurtijd doctoraatsonderzoek  

De meeste respondenten (65,4%, n=68) die het proefschrift verdedigd hebben 

(tijdens of na de tewerkstelling aan de UA), deden tussen de drie en vijf jaar 

over het maken van het proefschrift.  4,8% (n=5) deed er minder dan drie jaar 

over. 18,3% (n=19) deed er tussen de vijf en zes jaar over en 11,5% (n=12)  
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deed er meer dan zes jaar over. Mannen deden er in het algemeen minder lang 

over dan vrouwen.  

 

De faculteit FBD heeft veruit het grootste aandeel respondenten (73%) dat 

tussen de vier en de vijf jaar aan het doctoraat gewerkt heeft. De faculteiten LW 

en GEN hebben het grootste aandeel respondenten dat langer dan zes jaar aan 

het doctoraat werkte.  

 

Tabel 86 Duurtijd doctoraatsonderzoek naar faculteit (zij die proefschrift 

verdedigd hebben tijdens of na tewerkstelling UA) 11 

 Man Vrouw FBD GEN LW PSW TEW WET INST Tot 

< 3 jaar  8,3 2,9    9,1 9,1 7,5  4,8 

3 jaar - 4 jaar 36,1 27,9 18,2 35,7 20,0 18,2 18,2 42,5 100,0 30,8 

4 jaar - 5 jaar 22,2 41,2 72,7 21,4 20,0 27,3 9,1 30,0  34,6 

5 jaar - 6 jaar 16,7 19,1 4,5 7,1 20,0 27,3 45,5 20,0  18,3 

>  6 jaar 16,7 8,8 4,5 35,7 40,0 18,2 18,2   11,5 

 

Van de doctorandi die vroegtijdig gestopt zijn met doctoreren werkte 47,5%  

tussen één en vier jaar aan het doctoraat alvorens het stop te zetten. 20% hield 

het doctoraat reeds voor bekeken na zes maanden tot een jaar. 27,5% van de 

gestopte doctorandi werkte meer dan vier jaar aan het doctoraat alvorens het 

stop te zetten. Gestopte vrouwen (26,1%) werkten dubbel zo vaak als mannen 

(11,8%) tussen de zes maanden en een jaar aan het doctoraat; mannen 

(29,4%) beduidend vaker dan vrouwen (8,7%) een tot  twee jaar. Het lijkt er 

dus op dat vrouwen, wat het doctoraat betreft, iets sneller de handdoek in de 

ring gooien dan mannen.   

 

                                            
11 De faculteit RECH werd niet in deze tabel opgenomen aangezien er in deze faculteit geen 

respondenten zijn die het proefschrift hebben neergelegd 
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3.3 Planning doctoraatsonderzoek  

De meeste doctorandi hadden bij aanvang van hun doctoraatsonderzoek ofwel 

een beknopt onderzoeksvoorstel (38%) dat nog verdere uitwerking behoefde  

ofwel enkel een richting (31%). Een kleine 13% van de respondenten moest het 

stellen zonder onderzoeksvoorstel of richting en diende nog volledig de richting 

van het doctoraat te bepalen. 18% had een volledig uitgewerkt 

onderzoeksvoorstel klaar, inclusief een werkplanning, methoden van onderzoek, 

theoretisch kader en dergelijke.  Slechts 26% van de doctorandi had bij aanvang 

van het doctoraat een uitgewerkte planning.  

 

Het grootste aandeel doctorandi zonder onderzoeksvoorstel of richting (45%) 

situeert zich in de faculteit TEW. Het is ook een faculteit waar geen enkele 

doctorandus een volledig uitgewerkt onderzoeksvoorstel had en slechts 5% een 

uitgewerkte planning bij aanvang van het doctoraat. Het grootste aandeel 

doctorandi met een volledig uitgewerkt onderzoeksvoorstel én een uitgewerkte 

planning vinden we in de Instituten.  

 

Naar geslacht toe zijn er weinig verschillen, al hebben vrouwen iets vaker een 

volledig uitgewerkt onderzoeksvoorstel (20% tegenover 14% bij de mannelijke 

doctorandi) en een planning (28% tegenover 24%).   
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Tabel 87 Aanwezigheid van onderzoeksvoorstel en planning bij de aanvang 

van doctoraatsonderzoek naar faculteit (kolompercentages van antwoord ‘ja’) 

 FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST Tot 

Geen onderzoeksvoorstel of 

richting 3,3 4,5 14,3 21,1  45,0 8,2  12,9 

Geen onderzoeksvoorstel, wel 

richting 36,7 22,7 14,3 47,4 50,0 15,0 32,8 33,3 31,3 

Een beknopt 

onderzoeksvoorstel 50,0 59,1 28,6 31,6  40,0 31,1  38,0 

Een uitgewerkt 

onderzoeksvoorstel 10,0 13,6 42,9  50,0  27,9 66,7 17,8 

Planning uitgewerkt 36,7 38,1 14,3 15,8  5,0 28,3 66,7 26,5 

 

3.4 Heeft een doctoraat een meerwaarde op de arbeidsmarkt ?  

In Tabel 88 lezen we dat bijna alle respondenten (99%) overtuigd zijn van de 

meerwaarde van een  doctoraatsdiploma in de academische wereld. Dit 

percentage daalt aanzienlijk in een niet-universitaire onderwijssetting of bij de 

overheid, al ziet in beide sectoren nog steeds meer dan de helft van de 

respondenten een meerwaarde. Dit is niet langer het geval in de andere 

sectoren: 31% van de respondenten ziet een meerwaarde in de 

nijverheidssector, met een duidelijk overwicht van de respondenten uit de 

faculteit GEN (52%). 24% is de mening toegedaan dat ook vrije beroepen 

gebaat kunnen zijn bij een doctoraatsdiploma. In de non-profit ziet nog slechts 

22% van de respondenten mogelijkheden van een doctoraatsdiploma, al zijn de 

respondenten uit de faculteit GEN hierin wel beduidend optimistischer (46%).  

Een doctoraatsdiploma wordt het minst bruikbaar geacht in de dienstverlenende 

(13,5%) en primaire sector (11%).  
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Tabel 88 Geloof in meerwaarde van doctoraatsdiploma naar faculteit 

(kolompercentages van antwoorden “eerder wel” en “wel”)  

 FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST Tot 

Universiteit 100,0 93,1 100,0 100,0 100,0 100,0 98,6 100,0 98,7 

Niet-universitaire 

Onderwijsinstelling
71,9 77,8 55,6 80,0 57,1 63,3 59,7 50,0 67,8 

Overheid 46,9 77,8 55,6 56,0 42,9 46,4 50,8 37,5 53,5 

Nijverheidssector 37,5 52,0 22,2 22,9 20,0 4,2 36,9 33,3 30,8 

Vrij beroep 13,3 33,3 44,4 26,5 28,6 23,1 22,6 12,5 24,3 

Non-profit sector 27,6 46,4 11,1 26,0 14,3 11,1 15,6 12,5 22,5 

Dienstverlenende 

sector 
3,1 16,7 11,1 18,8 20,0 8,0 17,2  13,5 

Primaire sector 9,7 16,7  15,2 20,0 4,8 11,7  11,4 

 

 

De respondenten die het doctoraat hebben stopgezet, staan over de ganse lijn 

het meest sceptisch ten aanzien van de meerwaarde van een doctoraatsdiploma. 

Enkel wat de meerwaarde van een doctoraatsdiploma in een universitaire setting 

betreft, zijn zij het eens met de respondenten uit de andere groepen.    
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Tabel 89 Geloof in meerwaarde van doctoraatsdiploma in bepaalde sectoren 

(kolompercentages van antwoorden “eerder wel” en “wel”) naar situatie 

doctoraat 12 

 

Niet aan 

doctoraat 

gewerkt 

Doctoraat 

verdedigd 

tijdens UA 

Doctoraat 

verdedigd 

na UA 

Bezig aan 

doctoraat

Gestopt 

met 

doctoraat 

Tot 

Universiteit 100,0 95,7 100,0 100,0 100,0 98,7 

Niet-universitaire 

Onderwijsinstelling 
75,3 66,2 73,5 68,4 51,3 67,8 

Overheid 51,4 61,5 55,9 61,1 38,5 53,5 

Nijverheidssector 27,9 41,3 31,2 21,4 21,6 30,8 

Vrij beroep 21,4 33,3 28,1 29,4 10,3 24,3 

Non-profit sector 25,7 30,2 26,5 11,8 5,3 22,5 

Dienstverlenende sector 18,5 12,1 12,1 26,7 2,8 13,5 

Primaire sector 15,9 10,7 12,1 7,1 5,6 11,4 

 

 

3.5 De doctoraatsopleiding 

Van de respondenten die aan de UA aan een doctoraat gewerkt hebben of hier 

nog steeds mee bezig zijn, heeft 80,2% de doctoraatsopleiding gevolgd. 4,9% 

zegt deze opleiding nog steeds te volgen en 14,9% heeft de doctoraatsopleiding 

niet gevolgd.  

 

3.5.1 Activiteiten van de doctoraatsopleiding 

 

68% van alle respondenten die de doctoraatsopleiding gevolgd hebben of nog 

steeds volgen, heeft tijdens de tewerkstelling aan de UA deelgenomen aan 

                                            
12 De respondenten die gedoctoreerd zijn voor hun aankomst op de UA werden niet in deze tabel 

opgenomen aangezien zij de vraag over de meerwaarde van een doctoraatsdiploma niet 

dienden te beantwoorden  
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activiteiten/opleidingen georganiseerd door de DOCOP. Er heerst een hoge mate 

van tevredenheid bij de respondenten over zowel de kwantiteit als de kwaliteit 

van deze activiteiten, al stellen we opnieuw vast dat de tevredenheid over de 

kwaliteit net een beetje hoger ligt dan de tevredenheid over de kwantiteit. 

Vrouwen vinden zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de activiteiten beter dan 

mannen, maar deze verschillen zijn niet significant. De respondenten uit de 

faculteit TEW zijn opvallend minder tevreden over zowel de kwantiteit als de 

kwaliteit van het docop-aanbod. Wat de kwaliteit van de activiteiten betreft, vindt 

zelfs minder dan de helft van deze respondenten dat deze (eerder) goed is.   

 

Tabel 90 Evaluatie kwantiteit en kwaliteit van docop-activiteiten 

(kolompercentages van antwoorden ‘eerder goed’ en ‘goed’) naar faculteit 13 

 Man Vrouw FBD GEN PSW TEW WET Tot 

Kwantiteit aanbod  84,4 90,8 92,3 88,9 83,3 62,5 91,2 88,4 

Kwaliteit aanbod  84,4 93,4 92,3 94,4 83,3 37,5 96,5 90,1 

 

De competentie die als meest bruikbaar voor een toekomstige tewerkstelling 

gepercipieerd wordt, is kennis van Microsoft Office programma’s (Word, Excel, 

Powerpoint). Het is de enige competentie die door bijna de helft van de 

respondenten (46%) bruikbaar en belangrijk wordt bevonden. Op de tweede 

plaats vinden we vergadertechnieken (24,6%) en vervolgens kennis van LaTeX.  

Competenties die het minst belangrijk worden bevonden zijn netwerking (2,8%), 

zelfstandig werken (4,5%), Linux (5%) en aspecten van intellectuele eigendom 

(5%). De competenties die de respondenten het vaakst verworven hebben, zijn 

onderhandelen (24%), sollicitatietechnieken (21,2%), ethische aspecten van 

onderzoek (21,2%) en LaTeX (20,4%). Hoewel kennis van Microsoft 

programma’s door een groot aantal mensen (46%) belangrijk bevonden wordt, 

                                            

13 De faculteiten LW, RECH en de Instituten werden weggelaten uit tabel 81 aangezien een te 

beperkt aantal respondenten in deze groepen de vraag beantwoord heeft   
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zien we dat deze kennis slechts door 14,5% van de respondenten verworven 

werd. Een gelijkaardig patroon treffen we aan bij de competentie 

‘vergadertechnieken’ die door 25% van de respondenten belangrijk wordt 

bevonden, maar slechts door 10% verworven werd.   

 

 

Tabel 91 Meest bruikbare competenties voor toekomstige tewerkstelling 

(kolompercentages van antwoorden ‘bruikbaar’ (B) en ‘verworven’ (V) 

 B V  B V 

Microsoft Office  45,8 14,5 
Schriftelijke communicatie (NL, 

Engels) 
11,7 12,8 

 Vergadertechnieken  24,6 10,1 Statistische software  10,1 5,6 

 LaTeX  24,0 7,8  Stress management  9,5 11,7 

 Programmeertalen  22,9 12,8 Ethische aspecten van onderzoek 8,9 21,2 

Sollicitatietechnieken  19,0 21,2 
Onderzoekstechnieken (kwant + 

kwalit) 
8,9 6,1 

   Technieken voor creatief denken  8,9 6,7 

Onderhandelen  19,0 24,0  Inleiding in de bedrijfskunde  8,4 4,5 

Financieel management 17,3 5,0 Data managementsoftware (Access) 8,4 6,7 

Snellezen  16,8 3,4 Time management  7,8 12,3 

Technologie transfers, spinoffs, 16,8 12,3  Onderwijsvaardigheden   7,3 3,4 

Presentatievaardigheden (Nl, 

Engels)  
14,5 7,8 Flexibiliteit  

7,3 
2,8 

Statistiek voor 

onderzoeksdoeleinden 
14,5 7,8 Werken in team 6,1 14,0 

Communicatievaardigheden voor 

een breed publiek  
13,4 15,6 Linux  5,0 8,9 

Talen 12,8 5,6 Aspecten van intellectuele eigendom 5,0 3,9 

Projectmanagement 12,3 3,4 Zelfstandig werken 4,5 3,9 

Internetbronnen voor onderzoekers 12,3 20,1 Netwerking 2,8 / 

 Leidinggeven 11,7 1,1    
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4 Onderzoek aan de UA 

Net als bij de cross-sectionele survey werd doctoreren ook verder opengetrokken 

naar onderzoek doen op zich. In dit hoofdstuk wordt voor de exit-survey bekeken 

hoe de voormalige werknemers van de UA staan tegenover het onderzoek dat zij 

uitvoerden.  

4.1 Supervisie 

Aan de respondenten werd gevraagd welke personen belangrijk waren/zijn bij 

hun (doctoraats)onderzoek naar ondersteuning, feedback en advies toe (zie 

Tabel 92). Voor 72% van de respondenten was dit de promotor, co-promotor of 

een doctoraatsonderzoeker. 79% van de respondenten die hun promotor 

aanduiden als (eerder) belangrijk, wijzen ook hun co-promotor aan als belangrijk. 

Iets meer dan de helft van de respondenten duidt een post-doctorale 

onderzoeker (54%) of een andere professor buiten de UA (52%) aan als (eerder) 

belangrijke personen bij hun (doctoraats)onderzoek. Van de respondenten die 

hun (co-) promotor (eerder) onbelangrijk vinden, duidt 61% een andere 

professor buiten de UA aan, en 80% een doctoraatsonderzoeker. Voor 43% van 

de respondenten was een niet-academisch expert belangrijk. De leden van de 

begeleidingscommissie worden het minst belangrijk geacht: slecht 28% van de 

respondenten is van mening dat deze commissieleden van belang waren bij de 

voortgang van het onderzoek.  De promotor wordt het minst belangrijk gevonden 

in de faculteiten GEN en RECH. In de faculteit GEN is de co-promotor dan weer 

het belangrijkste (86%). De faculteit GEN heeft het grootste aandeel 

respondenten (86%) voor wie een niet-academisch expert (eerder) belangrijk 

was bij het (doctoraats)onderzoek.  

 

Vrouwen achten vaker hun (co-)promotor, een doctoraatsonderzoeker en de 

leden van de begeleidingscommissie belangrijk bij de voortgang van hun 
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(doctoraats)onderzoek, mannen vinden vaker dan vrouwen steun en begeleiding 

bij een niet-academisch expert.     

 

Tabel 92 Belangrijke personen bij (doctoraats)onderzoek naar faculteit 

(kolompercentages van antwoorden ‘eerder belangrijk’ en ‘belangrijk’)  

 Man Vrouw FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST Tot 

Promotor 68 74,6 76,7 65,4 71,4 72,5 66,7 73,9 70,3 100,0 72,1 

Co-promotor 64,3 76,5 75,0 86,4 80,0 58,3 50,0 72,7 71,2 66,7 71,6 

Andere prof aan UA 35,6 40,7 17,6 64,7 57,1 56,3 33,3 35,0 27,7 
 

38,7 

Andere prof buiten UA 52,5 51,6 47,8 76,5 50,0 51,9 40,0 57,1 45,1 50,0 51,9 

Postdoctorale 
onderzoeker 44,2 59,3 63,6 46,2 50,0 40,0

 
37,5 71,2 25,0 53,8 

Doctoraatsonderzoeker 61,7 77,8 81,5 78,9 57,1 69,0 66,7 50,0 74,1 100,0 72,0 

Leden van 
begeleidingscommissie 24,2 31,0 21,4 21,1 33,3 52,2 60,0 45,0 14,0 50,0 28,4 

Niet-academisch expert 51 38,4 20,0 85,7 50,0 61,9 40,0 33,3 30,2 60,0 43,4 

 

De gemiddelde score die door de respondenten werd toegekend voor de kwaliteit 

van de totale supervisie tijdens hun (doctoraats)onderzoek bedraagt 5,86. Dit is 

beduidend minder dan de score die de respondenten uit de cross-sectionele 

survey hebben gegeven (7,28). De mediaan bedraagt 6,5 en de 

standaardafwijking bedraagt 2,3. 
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Tabel 93 Score kwaliteit van de totale supervisie bij uw (doctoraats)onderzoek 

aan de UA (1= erg slechte score en 10=excellentie) 

 N % 

Score een 9 4,4 

Score twee 11 5,3 

Score drie 18 8,7 

Score vier 21 10,2 

Score vijf 23 11,2 

Score zes 21 10,2 

Score zeven 45 21,8 

Score acht 43 20,9 

Score negen 12 5,8 

Score tien 3 1,5 

 

 

Uit de frequentietabel lezen we af dat 60% van de respondenten een 

tevredenheidsscore heeft aangeduid die boven de helft ligt. Zowel uit de 

frequentietabel als uit de kengetallen kunnen we concluderen dat er vrij weinig 

respondenten ontevreden zijn over de kwaliteit van de totale supervisie. Vrouwen 

(gemiddelde = 6,0) zijn meer tevreden over de totale supervisie dan mannen 

(gemiddelde = 5,6), maar dit verschil is niet significant.   

 

Tabel 94 T-test score kwaliteit totale supervisie naar geslacht  

 Man Vrouw Sig 

Gemiddelde score totale supervisie 5,6 6,0 ns 

*p < 0.05; ** p < 0,01; *** p < 0.001  
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Tabel 95 Anova-analyse van de score totale supervisie naar faculteit 

 FBD GEN 
 

LW 
 

 
PSW 

 
RECH

 
TEW 

 

 
WET 

 

 
INST 

 

 
Sig 

Gemiddelde score 
supervisie 6,03 6,11 6,0 5,74 4,83 5,42 5,97 6,20 

 
ns 

*p < 0.05; ** p < 0,01; *** p < 0.001  

 

Er zijn geen significante verschillen in de gemiddelde tevredenheid tussen de 

respondenten uit de verschillende faculteiten. De respondenten uit de faculteit 

RECH beoordelen de totale supervisie het laagst en de respondenten uit de 

Instituten het hoogst, maar het verschil met de andere faculteiten is niet 

significant.  

 

Tabel 96 Anova-analyse van de score totale supervisie naar situatie doctoraat 

 
Gedaan 
tijdens 

Ua 

Gedaan 
na Ua Bezig Gestopt 

 
Sig 

Gemiddelde score supervisie 6,6 6,6 6,4 3,7 
 

*** 

*p < 0.05; ** p < 0,01; *** p < 0.001  

 

De onderzoekers die het doctoraat hebben afgewerkt (tijdens of na de 

tewerkstelling aan de UA) beoordelen de supervisie het hoogst. De onderzoekers 

die het doctoraat stopgezet hebben, beoordelen de supervisie significant lager 

dan de andere onderzoekers. Bijna 62% van de gestopte respondenten scoort de 

kwaliteit van de supervisie lager dan vijf.  

 

Aangezien de commentaren die de respondenten plaatsen bij de door hen 

gegeven score in grote lijnen overeenstemmen met die van de cross-sectionele 

survey, verwijzen wij hiervoor naar deel 1 van dit onderzoeksrapport (zie p. 51).   
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4.2 Samenwerking met andere sectoren  

Bekijken we met welke sector de respondenten tijdens hun 

(doctoraats)onderzoek aan de UA hebben samengewerkt, dan blijkt dat de 

voornaamste samenwerkingspartner een andere universiteit was: bijna 65% van 

de respondenten werkte soms tot vaak samen met een andere Vlaamse 

universiteit, veelal de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) of de Universiteit 

Gent. Ook met Waalse of buitenlandse universiteiten werd frequent (60%) 

samengewerkt, al deed deze samenwerking zich vooral voor in de faculteit LW 

(92%).  Naast een redelijke mate van interuniversitaire samenwerking wordt er 

ook samengewerkt met de overheid (36%), zij  het voornamelijk in de faculteit 

PSW (72%) en de Instituten (62%). In de faculteit RECH zien we dan weer een 

hoge mate van samenwerking met de non-profit sector. De sectoren waar het 

minst mee werd samengewerkt zijn de vrije beroepen (11%), de 

dienstverlenende sector (10,2%) en de primaire sector (1,6%). 25 respondenten 

zeggen met niemand samen te hebben gewerkt.  
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Tabel 97 Mate van samenwerking met andere sectoren naar faculteit 

(kolompercentages van antwoorden ‘soms’ tot ‘vaak’) 14 

 FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST Tot 

Andere Vlaamse 
universiteiten 55,9 75,9 83,3 64,7 50,0 56,7 64,3 75,0 64,6 

Buitenlandse of 
Waalse 
universiteiten 

61,8 62,1 91,7 50,0 28,6 56,7 63,9 50,0 59,7 

Overheidssector 8,8 27,6 33,3 72,5 42,9 37,9 25,0 62,5 36,2 

Non-profit sector 12,1 53,6 25,0 45,1 71,4 26,7 9,5 37,5 27,3 
Niet-universitaire 
Vlaamse 
onderwijsinstelling 

11,8 20,7 41,7 32,0 14,3 20,0 23,2 50,0 24,2 

Buitenlandse 
partners in het 
bedrijfsleven 

18,8 33,3 16,7 13,7 28,6 26,7 20,0 25,0 21,2 

Nijverheidssector 12,1 23,3   3,9 28,6 13,8 17,6 12,5 13,7 

Vrije beroepen 5,9 31,0 25,0 9,8 28,6   7,1 12,5 11,0 
Dienstverlenende 
sector   10,3 16,7 7,8 28,6 20,0 9,5 12,5 10,2 

Primaire sector             4,8   1,6 

 

 

De samenwerkingspartners die door de respondenten worden opgegeven als 

‘meest belangrijk’ zijn o.m. andere universiteiten (KUL, UGent, VUB,…), de 

Vlaamse overheid, het UZA, de non-profit sector, de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het Wetenschappelijk instituut voor 

volksgezondheid, beoefenaars van vrije beroepen, de VRT, de farmaceutische 

industrie, de staalindustrie,  Kind en Gezin,… 

                                            
14 Vanwege het beperkte aantal respondenten in de faculteiten LW (n=12) en RECH (n=7) en de 

Instituten (n=8) moeten de resultaten van deze analyse met omzichtigheid geïnterpreteerd 

worden 
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5 Werken aan de UA 

5.1    Arbeidstevredenheid 

74% van de respondenten is globaal eerder tevreden tot zeer tevreden over (de 

laatste zes maanden van) de vroegere tewerkstelling aan de UA. Dit geldt in 

vrijwel gelijke mate voor de mannen als voor de vrouwen. De respondenten uit 

de faculteiten TEW en PSW zijn het meest tevreden, die uit de faculteit Rechten 

en de Instituten het minst (al vereist deze bevinding wel enige nuancering gezien 

het zeer beperkte aantal respondenten in beide laatste groepen). De groep 

respondenten die het doctoraat heeft stopgezet, is significant minder tevreden 

over de vroegere tewerkstelling. Slechts 40% van deze respondenten laat zich 

positief uit over de tewerkstelling aan de UA. De respondenten die het doctoraat 

verdedigd hebben (zowel tijdens als na de tewerkstelling) zijn het meest 

tevreden. Meer dan 85% van deze respondenten zegt ‘eerder tot heel tevreden’ 

te zijn over de vroegere tewerkstelling aan de UA.  

 

Tabel 98 Globale tevredenheid werksituatie naar geslacht en faculteit 

(kolompercentages antwoorden ‘eerder ontevreden’ tot ‘ontevreden’ en 

‘eerder tevreden’ tot ‘tevreden’) 

 Man Vrouw FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST Tot 

Ontevreden 24,2 26,8 27,3 25,8 25,0 23,5 42,9 22,6 25,0 42,9 25,8 

Tevreden 75,8 73,2 72,7 74,2 75,0 76,5 57,1 77,4 75,0 57,1 74,2 

 

Vergelijken we de groepen naar statuut, dan stellen we vast dat de respondenten 

die aangesteld waren als Dehousse-bursaal minder tevreden zijn dan de 

respondenten in andere statuten. 65% van de Dehoussebursalen zegt eerder 

tevreden tot tevreden te zijn, waar dit percentage bij de andere groepen 73%  of 

meer bedraagt.  
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Gaan we dieper in op de verschillende aspecten van het werk, dan blijken alle 

respondenten het meest tevreden (81,7%) te zijn over het loon dat ze ontvingen 

tijdens hun tewerkstelling aan de UA. Ook de verstandhouding met de promotor 

en de collega’s, de mate van zelfstandigheid en de materiële arbeidsvoorwaarden 

kunnen op een hoge mate van tevredenheid rekenen. Het minst tevreden zijn de 

respondenten over de loopbaanmogelijkheden (36% tevreden) en de 

werkzekerheid (47% tevreden) aan de UA. Mannen zijn vaker tevreden over de 

opleidingsmogelijkheden, over de verstandhouding met de promotor, over de 

loopbaanmogelijkheden en over de werkzekerheid. Vrouwen zijn vaker tevreden 

over het onderzoeksbudget, de maatschappelijke status en de verloning. Deze 

verschillen tussen mannen en vrouwen zijn niet significant, behalve het verschil 

in tevredenheid m.b.t. de maatschappelijke status (zie Tabel 99). 
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Tabel 99 Globale tevredenheid werksituatie 

  N % 

Verloning 192 81,7 
Verstandhouding met promotor 184 79,7 
Maatschappelijke status 172 77,8 
Verstandhouding met collega’s 187 76,3 
Zelfstandigheid 188 75,5 
Materiële arbeidsvoorwaarden (flexibiliteit, materiaal, 
uurregeling, …) 181 73,9 

Steun van collega’s 179 72,8 
Contactmogelijkheden tijdens het werk (informeel en 
formeel) 171 70,7 

Leermogelijkheden/opleidingsmogelijkheden 165 70,5 
Werkdruk 164 68,9 
Takenpakket 157 66,2 
Onderzoeksbudget 142 65,4 
Afwisseling in het werk 154 65,3 
Inspraak 151 64,0 
Publicatiebeleid 127 62,9 
Veranderingen in het werk 110 60,8 
Maatschappelijke relevantie van het werk 139 60,4 
Steun van promotor 133 58,6 
Mate van bureaucratie binnen de organisatie 127 56,4 
Duidelijkheid over het werk 107 54,3 
Oplossen van conflicten over het werk  110 51,6 
Werkzekerheid 102 46,6 

Loopbaanmogelijkheden 74 36,1 
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6 Werken na de UA 

In dit hoofdstuk bekijken we de plaats waar ex-onderzoekers en voormalige 

doctorandi terecht komen. We gaan daarbij zowel in op het zoekproces naar een 

job als naar de uiteindelijke tewerkstelling zelf.  

 

6.1 Wijze van vertrek aan UA  

De meeste respondenten verlieten de UA op vrijwillige basis: of men heeft op het 

einde van het contract geen verlenging gevraagd (40%) of men heeft een 

aangeboden verlenging niet aanvaard (8%). 37% van de respondenten verliet de 

UA vroegtijdig, voor het einde van de arbeidsovereenkomst. 36 respondenten 

(13,7%) kregen op het einde van het contract geen verlenging en twee 

respondenten (0,8%) werden ontslagen.  

 

De faculteiten PSW (48%) en TEW (55%) hebben het grootste aandeel 

respondenten dat de UA verliet voor het einde van het contract.  Er zijn geen 

betekenisvolle verschillen tussen mannen en vrouwen inzake de wijze van 

vertrek.  

 

Tabel 100 Wijze van vertrek UA naar faculteit (kolompercentages)  

 FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST Tot 

Einde contract, geen verlenging 

gevraagd 
51,4 38,7 41,7 28,8 71,4 25,8 46,5 25,0 40,1

Vrijwillig vertrek, voor einde contract  31,4 41,9 25,0 48,1 14,3 54,8 31,4 25,0 37,4

Einde contract, geen verlenging 

gekregen 
11,4 16,1 25,0 9,6 14,3 9,7 15,1 25,0 13,7

Einde contract, verlenging niet 

aangenomen 
2,9 3,2 8,3 13,5  12,9 7,0 12,5 8,0 

Ontslag gekregen, voor einde contract 2,9       12,5 0,8 
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De reden die het vaakst wordt aangehaald om de universiteit vrijwillig te verlaten 

is het vooruitzicht op een andere job. Ook de werksituatie aan de UA (66%) blijkt 

een belangrijke reden te zijn om de UA te verlaten. Dit is vaker het geval voor 

vrouwen dan voor mannen. Familiale redenen (30%) en een moeilijke combinatie 

van werk en privéleven (24%) zijn voor vrouwen dubbel zo vaak als voor 

mannen een reden om de UA te verlaten. Mannen geven dan weer vaker plannen 

om naar het buitenland te gaan (26%) op als reden om de UA te verlaten.   

 

6.2 Wel of geen job   

Vrijwel alle bevraagde respondenten (95%) hebben op het moment van de 

bevraging een job. In 73% van de gevallen is deze job de eerste na de 

tewerkstelling aan de UA.  Voor mannen (71,6%) is de huidige job iets vaker de 

eerste na de UA dan voor vrouwen (67,1%).  27% van de respondenten oefende 

reeds meerdere jobs uit na de tewerkstelling aan de UA. Slechts 5% van alle 

respondenten (n=13) is werkloos, waarvan 84,6% (n=11) vrouw en 15,4% 

(n=2) man. De faculteiten RECH en TEW zijn de enige faculteiten waarvan alle 

respondenten aan het werk zijn.  

 

Tabel 101 Huidige situatie naar geslacht  en faculteit  

 Man Vrouw FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST 

Ik heb een job 98,0 93,0 93,9 93,5 91,7 96,1 100,0 100,0 95,2 71,4 

Ik heb geen job 2,0 7,0 6,1 6,5 8,3 3,9   4,8 28,6 
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6.3 Huidige  job  

6.3.1  Duurtijd zoektocht  

 

75% van de respondenten vond, na de tewerkstelling aan de UA, binnen de 

maand een andere job. 17% deed er een tot zes maanden over. Slechts bij een 

kleine minderheid (8%) nam de zoektocht meer dan zes maanden in beslag. De 

respondenten bij wie het meer dan een jaar duurde alvorens een nieuwe job 

gevonden werd, situeren zich in de faculteiten GEN, RECH en WET. Bij vrouwen 

duurde de zoektocht algemeen iets langer dan bij mannen.  

 

Tabel 102 Duurtijd zoektocht naar eerste job na tewerkstelling aan de UA naar 

geslacht en faculteit  

 Man Vrouw FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST Tot 

< 1 maand 76,8 73,8 64,5 75,0 90,9 85,7 28,6 93,5 65,4 100,0 75,0 

1 - 6 maanden 14,7 18,6 25,8 14,3 9,1 12,2 42,9 6,5 21,8  17,1 

6 - 12 maanden 5,3 3,4 9,7 7,1  2,0 14,3  3,8  4,2 

> 12 maanden 3,2 4,1  3,6   14,3  9,0  3,8 

 

6.3.2  Locatie  

86% van de respondenten is momenteel werkzaam in Europa, waarvan de 

overgrote meerderheid in België. Andere Europese landen waar men werkt zijn 

Nederland (5,7%, n=15), Groot-Brittannië (1,1%, n=3) en Italië (1,1%, n=3). 

Verder werken er zes respondenten in de Verenigde Staten en een in Afrika.  

6.3.3  Sector  

Kijken we in welke sector de respondenten veelal tewerkgesteld zijn, dan zien we 

helemaal bovenaan een universiteit staan (bijna 24%), op eerder beperkte 

afstand gevolgd door de overheidssector (17,4%), de dienstverlenende sector 

(17%) en de niet-universitaire onderwijsinstelling (16,6%). Slechts 2% van de 
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respondenten (drie in GEN, eén in RECH en eén in WET) oefent een vrij beroep 

uit. De primaire sector komt niet voor.  

 

Mannen (31%) werken beduidend meer dan vrouwen (19%) aan een 

universiteit; het omgekeerde patroon treffen we aan in de overheidssector waar 

bijna driemaal zoveel vrouwen als mannen werken.  

 

De faculteit LW telt het grootste aantal respondenten werkzaam aan een 

universiteit (54%), gevolgd door de faculteit TEW (32%). De faculteit FBD heeft 

het kleinste aandeel respondenten dat aan een universiteit werkt, maar is wel het 

sterkst vertegenwoordigd in de nijverheidssector (30%). Respondenten uit de 

faculteit PSW (42%) en LW (27%) stromen het vaakst door naar de 

overheidssector.  De respondenten uit de faculteit GEN werken vooral in de non-

profit sector (34%) en aan de universiteit (21%). In de faculteit WET is er een 

sterke doorstroming naar de universiteit en de dienstverlenende sector. 

Onderzoekers uit de faculteit TEW komen veelal terecht in een universiteit of een 

niet-universitaire onderwijssetting. We treffen deze onderzoekers nauwelijks aan 

in de nijverheidssector (3,2%) en helemaal niet in de non-profit.   

 

Tabel 103 Sector huidige/meest recente job naar geslacht en faculteit  

 Man Vrouw FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST Tot 

Universiteit 31,3 18,7 13,3 20,7 54,5 18,8 14,3 32,3 27,0  23,8 

Niet-universitaire 
onderwijsinstelling 15,6 17,3 13,3  9,1 14,6 28,6 29,0 18,9 40,0 16,6 

Overheidssector 8,3 23,7 10,0 6,9 27,3 41,7 14,3 16,1 8,1 20,0 17,4 

Non-profit sector 10,4 13,7 16,7 34,5  10,4 14,3  9,5 20,0 12,3 

Dienstverlenende 
sector 19,8 15,1 16,7 17,2  10,4 14,3 19,4 23,0 20,0 17,0 

Nijverheidssector 10,4 10,8 30,0 10,3 9,1 4,2  3,2 12,2  10,6 

Vrij beroep 4,2 0,7  10,3   14,3  1,4  2,1 
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Van de onderzoekers die tijdens de tewerkstelling aan de UA niet aan een 

doctoraat gewerkt hebben, werkt 29% aan een universiteit en 23% bij de 

overheid. Van de respondenten die promoveerden tijdens of na de aanstelling 

aan de UA werkt respectievelijk 27% en 21% aan een universiteit. Een groot 

aandeel van deze gepromoveerden is tevens werkzaam in de dienstverlenende 

sector en de nijverheidssector.  

 

Tabel 104  Sector tewerkstelling naar situatie doctoraat 

 
Niet aan 
doctoraat 
gewerkt 

proefschrift 
verdedigd 
tijdens UA 

proefschrift 
verdedigd 

na UA 

Bezig 
aan 

doctoraat 

Gestopt 
met 

doctoraat 
Tot 

Universiteit 28,7 27,0 21,2 28,6 8,1 23,9 
Niet-universitaire 
onderwijsinstelling 16,1 14,3 9,1 35,7 21,6 16,7 

Overheidssector 23,0 9,5 12,1 7,1 27,0 17,5 

Non-profit sector 14,9 9,5 9,1 14,3 13,5 12,4 
Dienstverlenende sector 11,5 17,5 27,3 14,3 21,6 17,1 

Nijverheidssector 3,4 20,6 18,2  8,1 10,7 

Vrij beroep 2,3 1,6 3,0   1,7 
 

 

 

 

 

6.3.4  Functie  

44% van de respondenten verricht in de huidige job geen onderzoek, 29% doet 

deels onderzoek en 27% heeft hoofdzakelijk een onderzoeksfunctie. Onder de 

respondenten die hoofdzakelijk onderzoek doen bevinden zich evenveel mannen 

als vrouwen. Het aandeel vrouwen dat geen onderzoek doet (n=74) is wel 

dubbel zo groot als het aandeel mannen zonder onderzoeksfunctie (n=31).  

 

65,5% van de respondenten heeft geen leidinggevende functie; 25,5% geeft 

leiding aan minder dan 12 mensen en 9% is leidinggevend over meer dan 12 
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mensen. Mannen geven bijna dubbel zo vaak als vrouwen leiding aan minder dan 

12 mensen. 70% van de vrouwen heeft geen leidinggevende functie, tegenover 

58% bij de mannen.  

 

Het grootste aandeel respondenten dat hoofdzakelijk onderzoek doet, is 

afkomstig uit de faculteit FBD (39%), gevolgd door de faculteit WET (32%). 

Respondenten uit de faculteit RECH doen het minst aan onderzoek: 86%, hoewel 

ook in  de faculteiten FBD en PSW bijna de helft van de respondenten zegt geen 

onderzoeksfunctie te hebben. In de Instituten doet niemand hoofdzakelijk 

onderzoek.  

 

De respondenten uit de faculteiten GEN en FBD hebben het vaakst een 

leidinggevende functie. In de Instituten zeggen vier van de vijf respondenten 

geen leidinggevende functie te hebben.  

 

Tabel 105 Functie huidige/meest recente job naar faculteit 15  

 Man Vrouw FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST Tot 

Hoofdzakelijk 
onderzoek 33,7 22,9 38,7 14,3 18,2 29,2 14,3 22,6 32,1  27,2 

Gedeeltelijk 
onderzoek 33,7 25,7 12,9 50,0 45,5 25,0  35,5 25,6 60,0 28,9 

Geen onderzoek 32,6 51,4 48,4 35,7 36,4 45,8 85,7 41,9 42,3 40,0 43,9 

Leidinggevend  
> 12 mensen 7,4 10,4 12,9 17,9 9,1 8,3 14,3 3,2 7,7  9,2 

Leidinggevend  
< 12 mensen 34,7 19,4 29,0 25,0 27,3 16,7  25,8 32,1 20,0 25,5 

Niet 
leidinggevend 57,9 70,1 58,1 57,1 63,6 75,0 85,7 71,0 60,3 80,0 65,3 

 

                                            
15 De Instituten omvatten slechts vijf respondenten, maar werden toch in de tabel opgenomen om 

een idee te geven van de functies waarin uitstromers uit deze groep terechtkomen.  
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6.3.5  Duur contract en tewerkstellingsomvang 

De meeste respondenten (65,5%) hebben in hun huidige job een contract van 

onbepaalde duur. Het aandeel vrouwen met een contract van bepaalde duur 

(62% of n=51) ligt beduidend hoger dan het aandeel mannen (38% of n=31).  

89% van de respondenten werkt full-time. Onder de 26 respondenten (11%) die 

deeltijds werken, bevinden zich drie mannen en 23 vrouwen.   

6.3.6  Bruto maandloon    

70% van de respondenten ontvangt een maandelijks brutoloon tussen 2000 en 

3999 euro.  17% verdient meer dan 4000 euro en 13% moet het stellen met 

minder dan 2000 euro per maand. Zeven respondenten verdienen meer dan 

6000 euro bruto per maand. Vergelijken we mannen en vrouwen m.b.t. hun 

bruto maandinkomen, dan blijken de verschillen eerder beperkt. Zo is het 

aandeel mannen en vrouwen dat minder dan 3000 euro per maand verdient, 

even groot: 44%. De verschillen worden iets groter in de hogere loonschijven, 

ten voordele van de mannen.     

 

Tabel 106 Bruto maandloon huidige/meest recente job naar faculteit 

 Man Vrouw FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST Tot 

< 2.000 12,8 12,8 6,5 14,3 20,0 10,9 28,6 3,2 18,2  12,8 

2.000 -  2.999 30,9 31,2 38,7 21,4 30,0 37,0 42,9 22,6 29,9 40,0 31,1 

3.000 – 3.999 35,1 41,8 38,7 32,1 20,0 39,1 28,6 41,9 44,2 40,0 39,1 

4.000  - 4.999 10,6 10,6 16,1 7,1 20,0 6,5  25,8 5,2 20,0 10,6 

5.000 – 5.999 6,4 1,4  10,7  4,3  3,2 2,6  3,4 

> 6.000 4,3 2,1  14,3 10,0 2,2  3,2   3,0 

 

6.3.7  Vereist opleidingsniveau    

In 62% van de gevallen vereist de huidige job van de respondenten een 

masterdiploma, 31% van de jobs vereist een doctoraatsdiploma. Slechts voor 

7,3% van de jobs volstaat een bachelordiploma. Mannelijke respondenten 

(40,4%) maken beduidend vaker dan vrouwen (24,4%) melding van de 
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noodzaak van een doctoraatsdiploma.  De faculteiten FBD en LW zijn de enige 

faculteiten waar de meeste gepromoveerden een doctoraatsdiploma nodig 

hadden voor hun huidige functie.  Bij deze respondenten is het 

doctoraatsdiploma echter slechts in de helft van de gevallen (deels of sterk) 

gerelateerd aan de functie. Bij de respondenten uit de faculteit GEN vereist de 

huidige functie slechts in 22% van de gevallen een doctoraatsdiploma, maar is 

dit diploma wel in 88% van de gevallen (deels of sterk) gerelateerd aan de 

functie. Eenzelfde patroon treffen we aan bij de respondenten uit de faculteit 

TEW (Tabel 107). 

 

Tabel 107 Vereist opleidingsniveau huidige/meest recente job naar faculteit   

  
FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST 

Vereist opleidingsniveau         

Bachelordiploma 10,0 7,4 18,2 8,7   6,7 20,0 

Masterdiploma 43,3 70,4 27,3 78,3 100,0 64,5 56,0 60,0 

Doctoraatsdiploma 46,7 22,2 54,5 13,0  35,5 37,3 20,0 

Gerelateerd aan doctoraat         

Sterk gerelateerd 33,3 29,4 50,0 23,1  47,1 26,8 100,0 

Gedeeltelijk gerelateerd 20,8 58,8 10,0 61,5  41,2 25,0  

Niet gerelateerd 45,8 11,8 40,0 15,4  11,8 48,2  

 

 

6.4 Carrièreplannen 

Bovenaan het lijstje van aspecten die belangrijk zijn bij de keuze van een nieuwe 

job zijn intellectuele uitdaging, op korte afstand gevolgd door aangename 

collega’s. Eveneens belangrijk bevonden door (meer dan) de helft van de 

respondenten  zijn een goede combinatie van werk en privéleven, het salaris en 

de geografische locatie. Helemaal onbelangrijk is de maatschappelijke status 

verbonden aan de job, al is deze voor mannen iets belangrijker (11%) dan voor 

vrouwen (4%). De goede combinatie van werk en privé is voor vrouwen 

beduidend belangrijker, evenals de geografische locatie en het kunnen benutten 

van verworven vaardigheden.  
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Tabel 108 Belangrijke aspecten bij keuze nieuwe job naar geslacht 

  Man Vrouw Tot 

Intellectuele uitdaging 80,2 71,9 75,1 

Aangename collega's 61,4 68,1 65,5 

Goede combinatie van werk en privé 37,6 66,2 55,2 

Salaris 57,4 51,9 54,0 

geografische locatie 38,6 56,9 49,8 

Jobzekerheid 38,6 49,4 45,2 

Mate van verantwoordelijkheid 42,6 45,6 44,4 

Mate van afhankelijkheid 45,5 43,1 44,1 

Bijdrage tot samenleving 36,6 40,0 38,7 

Samenwerken met anderen 33,7 33,8 33,7 

Benutten van verworven vaardigheden 24,8 35,6 31,4 

Aangename baas 24,8 34,4 30,7 

Kunnen meewerken aan innovatie 35,6 21,2 26,8 

Mogelijkheden tot promotie 33,7 21,2 26,1 

Internationale contacten 34,7 20,0 25,7 

Scholingsmogelijkheden  20,8 18,8 19,5 

Invloed hebben op het beleid van de organisatie 17,8 7,5 11,5 

Maatschappelijke status 10,9 4,4 6,9 

 

62% van de respondenten zou, indien mogelijk, graag een leidinggevende 

functie uitoefenen. Van de respondenten die een leidinggevende functie 

ambiëren, acht twee derde het leiding geven over een groep van minder dan 12 

mensen ideaal.  Mannen ambiëren dubbel zo vaak als vrouwen een 

leidinggevende functie over meer dan 12 mensen.  Vrouwen ambiëren beduidend 

vaker dan mannen geen leidinggevende functie of een leidinggevende functie 

over minder dan 12 mensen. Deze verschillen zijn significant tot op het 0.05-

niveau.   
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Tabel 109 voorkeur voor leidinggevende functie naar geslacht en faculteit  

 Man Vrouw FBD GEN LW PSW RECH TEW WET INST Tot 

Ja,  over meer 
dan 12 mensen 35,3 14,6 11,1 27,8

  
25,8 40,0 38,9 16,7 

  
22,1 

Ja, over minder 
dan 12 mensen 33,3 43,8 66,7 38,9

  
29,0 

  
33,3 47,6 50,0 40,0 

Neen 31,4 41,6 22,2 33,3 100 45,2 60,0 27,8 35,7 50,0 37,9 

 

 

Aan de respondenten die momenteel geen werk hebben (n=13) werd gevraagd 

in welke sectoren ze in de toekomst zouden willen gaan werken aan de hand van 

een 8-puntenschaal. Een lage score (score 1) betekent een sterke bereidheid om 

in een bepaalde sector te werken, een hoge score (score 8) betekent een lage 

bereidheid om in een bepaalde sector te werken. Het laagste gemiddelde (i.e. de 

grootste geneigdheid) treffen we aan bij een andere universiteit (2,8) , op korte 

afstand gevolgd door de overheidssector (3,0) en de non-profit sector (3,3). De 

respondenten zijn het minst bereid om een vrij beroep uit te oefenen of in de 

primaire sector aan het werk te gaan.  Er zijn geen significante verschillen tussen 

mannen en vrouwen in de bereidheid om in een bepaalde sector te werken.   

 

Bijna de helft (47%) van de werkloze respondenten geeft de voorkeur aan een 

onderzoeksfunctie, 21% wil graag een functie buiten het onderzoek. Vrouwen 

ambiëren iets vaker een onderzoeksfunctie dan mannen, maar deze verschillen 

zijn niet significant.  32% van de respondenten heeft geen voorkeur voor een 

welbepaalde functie (i.e. al dan niet onderzoek doen).  
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7 Internationale mobiliteit   

De meeste respondenten (63%) zijn bereid om in het buitenland te werken: bij 

51% is deze bereidheid onvoorwaardelijk, 12% ziet een tewerkstelling in het 

buitenland enkel zitten als men in België geen geschikte baan vindt. Mannen zijn 

meer dan vrouwen geneigd om de stap naar het buitenland te zetten, los van het 

feit of men in België al dan niet een job vindt. Het aandeel vrouwen dat helemaal 

niet bereid is om in het buitenland te werken is groter dan het aandeel mannen: 

42% versus 30%. Enkel in de faculteiten FBD en RECH en de Instituten staat 

minder dan de helft van de respondenten open voor een tewerkstelling in het 

buitenland.   

 

De voornaamste beweegreden om in het buitenland te werken, is de 

mogelijkheid om samen te werken met gerenommeerde onderzoekers of 

instellingen. Ook meer carrièremogelijkheden en betere 

onderzoeksomstandigheden vormen een relatief belangrijke reden om een 

tewerkstelling in het buitenland te overwegen. Betere loonsvoorwaarden blijken 

de minst belangrijke drijfveer.  Vergelijken we mannen en vrouwen, dan zien we 

dat mannen doorgaans meer belang hechten aan de mogelijke samenwerking 

met buitenlandse toponderzoekers, betere carrièremogelijkheden in het 

buitenland of in België en een hoger loon. Vrouwen duiden dan weer vaker 

persoonlijke ontwikkeling, betere arbeidsomstandigheden, betere levenskwaliteit 

en familiale redenen aan.  Het is dus duidelijk dat mannen een verblijf in het 

buitenland vooral zien in functie van hun professionele carrière, waar de 

drijfveren zich bij vrouwen eerder situeren op het persoonlijke of privévlak.   

 

 

 

141



Tabel 110 Factoren van belang in bereidheid om naar buitenland te gaan naar 

geslacht (kolompercentages van antwoorden ‘eerder belangrijk’ tot ‘heel 

belangrijk’) 

 Man Vrouw Tot 

Mogelijkheid tot samenwerking  met toponderzoekers/-instellingen 87,3 70,6 78,2 

Betere carrièremogelijkheden in buitenland 75,7 59,5 66,9 

Betere onderzoeksomstandigheden in buitenland 65,8 64,0 64,8 

Gebrek aan carrièremogelijkheden in België 68,6 58,8 63,2 
Persoonlijke ontwikkeling (bv. talenkennis/sociale vaardigheden 
verbeteren) 39,0 80,0 62,4 

Betere training en opleiding 60,6 61,2 60,9 
Betere toekomstige carrièremogelijkheden (na een internationale 
werkervaring) 63,4 54,7 58,6 

Betere arbeidsomstandigheden (werkzekerheid, combinatie arbeid-
privé) 50,0 64,7 58,1 

Familiale omstandigheden (bv. partner gaat naar het buitenland) 42,3 65,5 54,8 

Betere levenskwaliteit (bv. wonen, onderwijs voor de kinderen, …) 39,4 57,1 49,0 

Hoger loon 22,6 14,0 17,6 

 

 

De hoofdreden die respondenten aangeven om niet in het buitenland te gaan 

werken is kinderen, een reden die in vrijwel gelijke mate opgaat voor mannen en 

vrouwen. Ook vrees voor het verlies van het professionele netwerk in België en 

een gebrek aan waardering van internationale mobiliteit blijken voor velen een 

remmende factor te zijn, al leven deze overwegingen wel opvallend sterker bij 

vrouwen dan bij mannen.  Factoren die rechtstreeks verband houden met het 

buitenland, zoals taalvaardigheid, een gebrek aan buitenlandse netwerken of 

informatie vormen slechts voor een kleine minderheid een belemmering.   
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Tabel 111 Factoren van belang in niet-bereidheid om naar buitenland te gaan 

naar geslacht 

 Man Vrouw Tot 

Kinderen 93,8 97,3 96,2 

Verlies van professioneel netwerk in België 62,5 96,6 89,2 
Gebrek aan waardering van internationale mobiliteit in de loopbaan 
van onderzoekers in België 66,7 94,9 86,0 

Goede carrièremogelijkheden in België 73,8 81,1 77,9 

Partner 82,4 75,0 77,4 

Verlies van sociaal netwerk (familie,vrienden) 33,3 34,3 34,0 

Praktische problemen (bv. woonst, verblijfsvergunning,…) 41,2 25,7 30,8 

Gebrekkige carrièremogelijkheden bij terugkeer naar België 29,4 25,7 26,9 

Problemen bij overdracht van kwalificaties naar het buitenland  16,7 21,9 20,0 
Gebrek aan informatie over mogelijkheden van werken in het 
buitenland 2&,4 10,7 14,3 

Gebrek aan professionele netwerken in het buitenland 18,8 10,3 13,3 

Taalvaardigheid 11,8 10,0 10,6 

 

 

 

 

 

 

143



8 Samenvatting Deel 2: Uitgestroomde UA-

onderzoekers 

 

In het tweede deel van dit onderzoeksrapport verlegden we onze focus naar de 

onderzoekers die de voorbije vier jaar de UA verlieten.  

 

De steekproef bestaat uit 262 respondenten waarvan 102 mannen (39%) en 160 

vrouwen (61%). De gemiddelde leeftijd bedraagt 34 jaar bij de mannen en 33 

jaar bij de vrouwen. De meeste onderzoekers zijn samenwonend of gehuwd 

(73%). 93 respondenten hebben kinderen. 16% van de respondenten heeft een 

niet-Belgische nationaliteit.   

 

De grootste groep respondenten komt uit de faculteit WET, gevolgd door de 

faculteit PSW. De faculteiten LW en RECH en de Instituten zijn het minst sterk 

vertegenwoordigd.  

 

Volgens de gegevens van de personeelsadministratie behoorde 12% van de 

respondenten tot het Assisterend Academisch Personeel (AAP) en 88% tot het 

Bijzonder Academisch Personeel (BAP). Het sterkst vertegenwoordigd onder de 

BAP’ers zijn de projectmedewerkers met een arbeidsovereenkomst (32%) of met 

een Dehoussebeurs (30%).  

 

De meeste respondenten (62%) werkten tijdens de tewerkstelling aan de UA aan 

een doctoraat. 69 doctorandi (26%) verdedigden hun proefschrift tijdens hun 

aanstelling aan de UA, 35 doctorandi (13%) deden dit na afloop van deze 

tewerkstelling en 19 doctorandi (7%) zijn nog steeds bezig met hun doctoraat. 

15% (n=40) van de doctorandi beëindigde vroegtijdig het doctoraat, waarvan 17 

mannen en 23 vrouwen.  
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99 respondenten (38%) werkten niet aan een doctoraat. Een kleine minderheid 

(9%, n=24) was reeds gedoctoreerd bij aankomst op de UA.  

 

De twee meest vernoemde redenen waarom men tijdens de aanstelling aan de 

UA geen doctoraat heeft aangevangen zijn de afwezigheid van ambitie om te 

doctoreren (42%) en de tewerkstelling op kortlopende projecten (42%). Ook een 

gebrek aan financiering (14%) en de afkeuring van een ingediend 

onderzoeksvoorstel (5%) worden als reden aangeduid. Vrouwen halen vaker 

persoonsgebonden motieven aan,  zoals een gebrek aan ambitie, en mannen 

leggen de oorzaak van hun niet-doctoreren vaker buiten zichzelf, zoals het 

ontbreken van financiering of een slechte promotor. Een gebrek aan ambitie en 

het beperkte nut van een doctoraatsdiploma voor de verdere carrière zijn 

beduidend sterker aanwezig bij de respondenten uit de faculteit GEN dan in de 

andere faculteiten.  

 

De voornaamste reden om een doctoraat stop te zetten is een gebrek aan 

begeleiding (61%), op grote afstand gevolgd door het ontbreken van de zin om 

zich steeds op hetzelfde onderwerp toe te leggen (32%) en het beperkte nut van 

een doctoraatsdiploma voor de  verdere carrière (32%). Ook hier wijten vrouwen 

de stopzetting van het doctoraat eerder aan zichzelf (bv. ongeschiktheid, te grote 

inspanning) en duiden mannen vaker externe oorzaken aan, zoals praktische 

tegenslagen, een slechte reputatie van de onderzoeksgroep of een te groot 

project.  

 

Een vierde van de gestopte doctorandi heeft spijt van de vroegtijdige stopzetting 

en zou, mocht de gelegenheid zich voordoen, opnieuw een doctoraat aanvangen. 

Bij de respondenten die nog bezig zijn met het doctoraat bedraagt dit percentage 

60% en bij de respondenten die het doctoraat afgewerkt hebben 61%. Mannen 

zijn eerder dan vrouwen geneigd om opnieuw te beginnen.   
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Respondenten die het proefschrift verdedigd hebben, deden hier meestal drie tot 

vijf jaar over.  Een derde van de respondenten deed er meer dan vijf jaar over. 

Mannen deden er gemiddeld minder lang over dan vrouwen. Van de vroegtijdig 

gestopte doctorandi werkte bijna de helft tussen de 1 en 4 jaar aan het doctoraat 

alvorens het stop te zetten. 27,5% van de gestopte doctorandi werkte meer dan 

4 jaar aan het doctoraat alvorens de handdoek in de ring te gooien. Dubbel 

zoveel vrouwen (26%) als mannen (12%) hielden het doctoraat reeds na 6 

maanden tot 1 jaar voor bekeken.   

 

De meeste doctorandi hadden bij aanvang van het doctoraat ofwel enkel een 

richting  (31%) ofwel een beknopt onderzoeksvoorstel (38%). 18% van de 

doctorandi had een volledig uitgewerkt onderzoeksvoorstel en 13% moest het 

stellen zonder iets. Een vierde van de doctorandi (26%) had bij aanvang van het 

doctoraat een uitgewerkte planning. De faculteit TEW heeft het grootste aandeel 

doctorandi dat het doctoraat startte zonder onderzoeksvoorstel, richting en 

uitgewerkte planning.  

 

Vrijwel alle respondenten geloven in de meerwaarde van een  doctoraatsdiploma 

in de academische wereld (99%). Dit percentage daalt aanzienlijk in een niet-

universitaire onderwijssetting (68%) of bij de overheid (53%). Respondenten die 

het doctoraat hebben stopgezet, staan het meest sceptisch ten aanzien van de 

meerwaarde van een doctoraatsdiploma, behalve in de academische wereld. 

 

80% van de respondenten heeft de doctoraatsopleiding gevolgd. Er is een hoge 

mate van tevredenheid over zowel de kwaliteit (90%) als de kwantiteit (88%) 

van de door de docop georganiseerde activiteiten. Vrouwen zijn meer tevreden 

over de doctoraatsopleiding dan mannen. Het minst tevreden zijn de 

respondenten uit de faculteit TEW. Wat de kwaliteit van de activiteiten betreft, 

vindt minder dan de helft van deze respondenten dat deze (eerder) goed is. 
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De belangrijkste personen bij het verrichten van (doctoraats)onderzoek zijn de 

promotor (72%), co-promotor (72%), een postdoctorale onderzoeker (72%) of 

een andere doctoraatsonderzoeker. Voor een niet onaanzienlijk aantal 

onderzoekers was ook een academicus van buiten de UA (52%) belangrijk. De 

leden van de begeleidingscommissie worden het minst belangrijk bevonden 

(28%).  

 

De gemiddelde score voor de kwaliteit van de totale supervisie tijdens het 

(doctoraats)onderzoek bedraagt 5,86. Vrouwen zijn (niet significant) meer 

tevreden over de totale supervisie dan mannen. In de faculteit RECH beoordeelt 

men de kwaliteit van de totale supervisie het laagst (score 4,8), in de Instituten 

scoort men deze het hoogst (score 6,2). De onderzoekers die het doctoraat 

hebben afgewerkt (tijdens of na de tewerkstelling aan de UA) zijn het meest 

tevreden (score 6,6) over de gekregen supervisie. De tevredenheid ligt significant 

lager bij de gestopte onderzoekers (score 3,7).  

 

De onderzoekers werkten tijdens hun tewerkstelling aan de UA het meest samen 

met een andere universiteit (65%), veelal de Katholieke Universiteit Leuven of de 

Universiteit Gent. Deze externe samenwerking is faculteitsgebonden. In de 

faculteit LW werkte men veelal samen met Waalse of buitenlandse universiteiten 

(92%). In de faculteit PSW en de Instituten werd vaak samengewerkt met de 

overheid, en in de faculteit RECH zien we dan weer een redelijke samenwerking 

met de non-profit sector (71%). Gezien het beperkte aantal respondenten in de 

faculteiten LW, RECH en de Instituten dienen deze resultaten wel met 

omzichtigheid te worden geïnterpreteerd.  

 

De meeste respondenten (74%) zijn eerder tot zeer tevreden over de voormalige 

tewerkstelling aan de UA. Deze tevredenheid ligt het hoogst in de faculteiten 

TEW (77%) en PSW (76%) en het laagst in de faculteit RECH (57%) en de 

Instituten (57%). De respondenten die het doctoraat verdedigd hebben, zijn het 

meest tevreden (85%), de gestopte doctorandi het minst (40% tevreden). 

Respondenten zijn het meest tevreden over het loon (82%) dat ze ontvingen 
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tijdens hun tewerkstelling aan de UA, evenals over de verstandhouding met de 

promotor (80%) en de collega’s (76%), de mate van zelfstandigheid (75%) en 

de materiële arbeidsvoorwaarden (74%). Het minst tevreden is men over de 

loopbaanmogelijkheden (36%) en de werkzekerheid (47%) aan de UA. Vrouwen 

zijn significant vaker tevreden over de maatschappelijke status verbonden aan de 

baan. Ook naar statuut toe zijn er verschillen: 65% van de Dehoussebursalen 

zegt eerder tevreden tot tevreden te zijn, waar dit percentage bij de andere 

groepen 73%  of meer bedraagt.  

 

De meeste respondenten verlieten de UA op vrijwillige basis. 14% (n=38) kreeg 

geen verlenging of werd ontslagen.  De voornaamste reden om de UA te verlaten 

is het vooruitzicht op een andere job. Voor vrouwen is vaker dan voor mannen 

de werksituatie aan de UA een reden om de UA te verlaten, evenals familiale 

redenen en een moeilijke combinatie van werk en privé.    

 

Vrijwel alle respondenten (95%) hebben momenteel (i.e. op het moment van de 

bevraging) een baan. Deze baan is in 73% van de gevallen de eerste na de 

tewerkstelling aan de UA. De nieuwe baan werd veelal gevonden binnen een 

maand na de tewerkstelling aan de UA. De overgrote meerderheid van de 

respondenten is werkzaam in België.  

 

Een vierde van de respondenten (24%) werkt aan een universiteit. Andere 

sectoren zijn de overheidssector (17,4%), de dienstverlenende sector (17%) en 

de niet-universitaire onderwijsinstelling (16,6%). Mannen werken vaker aan een 

universiteit en vrouwen vaker in de overheidssector. De uitstroom naar andere 

sectoren is sterk faculteitsgebonden. Onderzoekers uit de faculteit FBD stromen 

vooral door naar de nijverheidssector. De respondenten uit de faculteit GEN 

treffen we veelal aan in de non-profit sector (34%) en aan de universiteit (21%) 

en onderzoekers uit de faculteiten PSW (42%) en LW (27%) stromen het vaakst 

door naar de overheidssector. De faculteit WET kent een sterke uitstroom naar 

de universiteit en de dienstverlenende sector. Onderzoekers afkomstig uit de 

faculteit TEW ziet men niet of nauwelijks in de non-profit sector en de 
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nijverheidssector, maar belanden wel vaak in een universiteit of een niet-

universitaire onderwijssetting.   

 

Bijna de helft van de uitgestroomde onderzoekers (44%) heeft geen 

onderzoeksfunctie. 27% doet hoofdzakelijk onderzoek. Deze respondenten 

komen vooral uit de faculteiten FBD en WET. Het aandeel vrouwen dat geen 

onderzoek doet (51%) is bijna dubbel zo groot als het aandeel mannen zonder 

onderzoeksfunctie (33%).  

 

De meeste respondenten (65,5%) hebben geen leidinggevende functie. 70% van 

de vrouwen heeft geen leidinggevende functie, tegenover 58% bij de mannen.  

De respondenten uit de faculteiten GEN en FBD oefenen het vaakst een 

leidinggevende functie uit.  De meeste respondenten (89%) werken voltijds en 

hebben een contract van onbepaalde duur (65%). Vrouwen hebben vaker een 

contract van bepaalde duur en werken vaker deeltijds.  

 

De meeste respondenten (70%) verdienen maandelijks een brutoloon tussen 

2000 en 3999 euro.  17% verdient meer dan 4000 euro, 13% verdient minder 

dan 2000 euro per maand. De verschillen naar geslacht zijn beperkt, al worden 

de verschillen iets groter in de hogere loonschijven, ten voordele van de mannen. 

De respondenten uit de faculteit Geneeskunde verdienen het meest.  

 

De functie vereist veelal (62%) een masterdiploma. In 31% van de gevallen is 

een doctoraatsdiploma vereist. Dit is vaker het geval bij mannen dan bij 

vrouwen.  De meeste respondenten uit de faculteiten FBD en LW zeggen voor de 

huidige functie een doctoraatsdiploma nodig te hebben.   

 

Belangrijke aspecten bij de keuze van een nieuwe job zijn intellectuele uitdaging 

(75%), aangename collega’s (65%), een goede combinatie van werk en 

privéleven (55%), een goed salaris (54%) en de geografische locatie (50%). De 

maatschappelijke status verbonden aan de job is voor mannen (11%) iets 
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belangrijker dan voor vrouwen (4%). Voor vrouwen is de goede combinatie van 

werk en privé en de geografische locatie belangrijker 

 

De meeste respondenten (62%) zouden graag een leidinggevende functie 

uitoefenen. Vrouwen (42%) ambiëren significant vaker dan mannen (31%) geen 

leidinggevende functie.  

 

De (op het moment van de bevraging) werkloze respondenten voelen het meest 

voor een toekomstige tewerkstelling aan een andere universiteit (gemiddelde 

score=2,8),  gevolgd door de overheidssector (gemiddelde score =3,0) en de 

non-profit sector (gemiddelde score= 3,3). Er zijn geen significante verschillen 

naar geslacht in de bereidheid om in een bepaalde sector te werken.  

 

63% van de respondenten is bereid om in het buitenland te werken. Een 

minderheid (12%) ziet een buitenlandse tewerkstelling enkel zitten indien men in 

België geen geschikte baan vindt. Mannen zijn meer dan vrouwen geneigd om de 

stap naar het buitenland te zetten. Het aandeel vrouwen dat niet bereid is om in 

het buitenland te werken is groter dan het aandeel mannen: 42% versus 30%. 

De respondenten uit de faculteiten FBD en RECH en de Instituten staan het minst 

open voor een buitenlandse tewerkstelling.   

 

De voornaamste drijfveer om in het buitenland te werken, is de mogelijkheid om 

samen te werken met gerenommeerde onderzoekers of instellingen (78%), maar 

ook betere carrièreperspectieven (67%) en betere onderzoeksomstandigheden 

(65%) zijn belangrijk. Mannen zien een verblijf in het buitenland vooral in functie 

van hun professionele carrière, bij vrouwen situeren de drijfveren zich eerder 

situeren op het persoonlijke of privévlak.   

 

Kinderen vormen, zowel voor mannen als voor vrouwen,  de voornaamste reden 

(96%) om niet in het buitenland te gaan werken. Andere remmende factoren zijn 

de vrees voor een eventueel verlies van het professionele netwerk in België 

(89%) en een gebrek aan waardering van internationale mobiliteit (86%). Deze 
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overwegingen leven wel opvallend sterker bij vrouwen. Factoren die rechtstreeks 

verband houden met het buitenland, zoals taalvaardigheid (11%), een gebrek 

aan buitenlandse netwerken (13%) of een gebrek aan informatie (14%) vormen 

slechts voor een kleine minderheid een belemmering.   
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Algemene samenvatting en beleidsaanbevelingen  

 

Dit onderzoeksrapport bestaat uit twee delen. Deel 1 presenteert de resultaten 

van een vragenlijstonderzoek bij pre-doctorale onderzoekers die op 31/10/2008 

(i.e. het moment van de bevraging) werkzaam waren aan de Universiteit 

Antwerpen. In deel 2 worden de resultaten gepresenteerd van een 

vragenlijstonderzoek bij alle niet vastbenoemde onderzoekers die tussen 

1/9/2004 en 31/10/2008 de Universiteit Antwerpen verlieten.  

 

Beide vragenlijstonderzoeken hebben zowel tot doel inzicht te verkrijgen in het 

profiel van junior onderzoekers aan de UA als hun visie inzake doctoreren, de 

doctoraatsopleiding, internationale mobiliteit, onderzoek en tewerkstelling aan de 

UA in kaart te brengen. Verder wordt uitgebreid aandacht besteed aan de 

loopbaan en professionele aspiraties na het verlaten van de UA.  

 

Voor de UA kunnen de resultaten van deze enquêtes een belangrijk element zijn 

in het realiseren van de beleidsdoelstelling om het aantal doctoraten te verhogen 

tot 160 per jaar. In dit rapport worden immers elementen onderzocht die kunnen 

bijdragen tot een optimalisering van het doctoraatsproces.  

  

In wat volgt vatten we de belangrijkste bevindingen uit beide delen van het 

rapport samen. 
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1 Respons en profiel 

Voor het eerste vragenlijstonderzoek werden 1097 onderzoekers per e-mail 

uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. 605 onderzoekers 

beantwoordden de vragenlijst, resulterend in een responsgraad van 55,1%. De 

gegevens van 583 onderzoekers werden in de uiteindelijke analyse opgenomen. 

Voor het tweede vragenlijstonderzoek werden 989 voormalige onderzoekers 

uitgenodigd tot deelname. Hiervan beantwoordden er 262 de vragenlijst, wat 

overeenstemt met een responsgraad van 26,5%.  

 

In de steekproef van het eerste vragenlijstonderzoek bevinden zich ongeveer 

evenveel mannen als vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij zowel de mannen als 

de vrouwen bedraagt 27 jaar. De meeste onderzoekers zijn alleenstaand of 

samenwonend zonder kinderen. Slechts 15,4% van de onderzoekers (n=90) 

heeft kinderen. 24,2% van de respondenten (n=141) heeft een andere 

nationaliteit dan de Belgische.  

 

In de steekproef van het tweede vragenlijstonderzoek ligt het aantal vrouwen 

(61%, n=160) beduidend hoger dan het aantal mannen (39%, n=102). De 

gemiddelde leeftijd bij de mannen bedraagt 34 jaar en bij de vrouwen 33 jaar. 

De meeste onderzoekers zijn samenwonend of gehuwd (73%). Bijna 37% 

(n=93) van de onderzoekers heeft kinderen. 16% (n=42) van de respondenten 

heeft een niet-Belgische nationaliteit.  

 

Beide steekproeven tonen een ongelijke verdeling van de respondenten over de 

verschillende faculteiten, met de grootste groep respondenten in de faculteit 

Wetenschappen (32%). De faculteit Rechten en de Instituten zijn in beide 

steekproeven het minst sterk vertegenwoordigd met elk 5% tot 10% van het 

totale aantal respondenten. Hoewel voor beide vragenlijstonderzoeken sprake is 

van enige selectieve non-respons, stemt deze ongelijke verdeling van het aantal 
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respondenten over faculteiten in grote lijnen overeen met de ongelijke verdeling 

van het aantal onderzoekers over faculteiten. De respons op beide vragenlijsten 

mag dan ook een succes worden genoemd. 
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2 Doctoreren aan de UA 

De meeste onderzoekers werken aan een doctoraat of hebben tijdens hun 

tewerkstelling aan de UA aan een doctoraat gewerkt. Wat de effectieve instroom 

tot een doctoraat betreft, zijn er weinig verschillen tussen mannen en vrouwen. 

Beide seksen vangen in vrijwel gelijke mate een doctoraatstraject aan en doen 

dit grotendeels vanuit dezelfde overwegingen. Deze overwegingen situeren zich 

vooral op het niveau van onderzoek en/of onderwerp, zoals een sterke interesse 

in onderzoek of de mogelijkheid tot specialisatie in een bepaald thema. De 

voornaamste redenen om als onderzoeker toch niet te doctoreren zijn het 

beperkte nut van een doctoraatsdiploma voor de eigen carrière, het ontbreken 

van de zin om steeds met hetzelfde onderwerp bezig te zijn of het gevoel niet 

geschikt te zijn om te doctoreren. Vrouwen hebben vaker dan mannen geen 

ambitie om te doctoreren. Mannen die niet doctoreren schrijven dit meestal toe 

aan externe factoren, zoals een tewerkstelling op kortlopende projecten of een 

gebrek aan financiering.  

 

Een minderheid van de doctorandi heeft het doctoraat vroegtijdig stopgezet (44 

op een totaal van 648 doctorandi). Een aangevangen doctoraat wordt veelal 

vroegtijdig beëindigd door een gebrek aan begeleiding, het ontbreken van de zin 

om zich voor langere tijd in hetzelfde onderwerp te verdiepen of de beperkte 

meerwaarde van een doctoraat voor het eigen professionele leven. Meer 

vrouwen dan mannen hebben het doctoraat vroegtijdig stopgezet. Opnieuw zien 

we dat waar vrouwen de stopzetting van het doctoraatstraject veeleer aan 

zichzelf toeschrijven, mannen vooral externe oorzaken aanduiden.  

 

Het aandeel respondenten dat wil promoveren, maar nog niet de gelegenheid 

heeft gekregen om dit daadwerkelijk te realiseren, ligt hoger bij de vrouwen dan 

bij de mannen.    
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Het geloof in de meerwaarde van een doctoraat voor de verdere loopbaan is 

sterk afhankelijk van de sector waarin men beoogt te werken. De meerwaarde in 

een universitaire context is een evidentie. Van de meerwaarde voor een niet-

universitaire onderwijssetting en de overheid is men minder overtuigd, al ziet 

voor beide sectoren nog steeds meer dan de helft van onderzoekers een 

mogelijke meerwaarde van een doctoraatsdiploma. Voor andere sectoren, zoals 

de non-profit, de nijverheidssector of de dienstensector, is minder dan de helft 

van de respondenten van mening dat een doctoraat een meerwaarde voor de 

loopbaan kan betekenen.  

Het valt op dat de voormalige onderzoekers over de ganse lijn beduidend minder 

positief staan ten aanzien van het professionele nut van een doctoraatsdiploma 

dan de onderzoekers die nog werkzaam zijn aan de UA. Dit geldt in het bijzonder 

voor wat betreft de meerwaarde in de overheidssector. Waar de grote 

meerderheid (81%) van de huidige onderzoekers van mening is dat een 

doctoraatsdiploma bij de overheid een toegevoegde waarde kan hebben, 

bedraagt dit aandeel bij de voormalige onderzoekers nog 53%. Mogelijk hebben 

laatstgenoemden in de praktijk ervaren dat voor overheidsfuncties slechts in 

beperkte mate gericht personen met een doctoraatsdiploma worden 

aangeworven. Opvallend is eveneens dat waar de huidige onderzoekers meer het 

nut zien van een doctoraatsdiploma in de non-profitsector dan in de 

nijverheidssector, dit bij de voormalige onderzoekers net omgekeerd is.  De 

huidige onderzoekers uit de faculteiten PSW, TEW en FBD geloven het sterkst in 

de meerwaarde van een doctoraatsdiploma in de non-profit sector. Bij de 

voormalige onderzoekers zijn dit de onderzoekers uit de faculteit GEN. Waar 

laatstgenoemden ook het meest positief staan ten aanzien van de 

nijverheidssector, zijn dit bij de huidige onderzoekers de respondenten uit de 

faculteiten WET en FBD.  De meerwaarde van een doctoraatsdiploma voor de 

primaire sector wordt door alle onderzoekers (huidige en voormalige) het sterkst 

in twijfel getrokken.  

 

Doctorandi die het doctoraat hebben stopgezet, staan het meest sceptisch ten 

aanzien van de meerwaarde van een doctoraatsdiploma.  
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Een minderheid van alle junior onderzoekers (i.e. uit beide onderzoeken) start 

het doctoraat met een volledig uitgewerkt onderzoeksvoorstel. Een vierde tot de 

helft van de doctorandi heeft of had bij aanvang van het doctoraat een 

uitgewerkte planning.  Onderzoekers die het proefschrift verdedigden, deden 

meestal drie tot vijf jaar over hun doctoraatstraject. Van de vroegtijdig gestopte 

doctorandi werkte 27% meer dan vier jaar aan het doctoraat. Dubbel zoveel 

vrouwen als mannen hielden het doctoraat na zes maanden tot een jaar voor 

bekeken.   

 

Om binnen een tijdsbestek van vier tot zes jaar het proefschrift te voltooien, 

werkt een doctorandus tussen 26 en 60 uur per week aan het doctoraat. Een 

tekort aan tijd wordt veelal toegewezen aan onderwijstaken aan de universiteit. 

 

Doctorandi zijn in hoge mate tevreden over de kwaliteit en de kwantiteit van de 

(disciplinaire en niet-disciplinaire) activiteiten georganiseerd in het kader van de 

doctoraatsopleiding. De tevredenheid over de kwantiteit van de 

disciplinegebonden activiteiten ligt lager dan de tevredenheid over de kwantiteit 

van de niet-disciplinaire activiteiten.  De door de huidige doctorandi meest 

waardevol bevonden cursussen zijn de cursus Engelse schrijfvaardigheden en de 

cursus Engelse presentatievaardigheden. De competenties die voormalige 

onderzoekers het meest bruikbaar achten voor een toekomstige tewerkstelling 

zijn kennis van Microsoft Office programma’s (Word, Excel, Powerpoint), 

vergadertechnieken en kennis van LaTeX. De meest verworven competenties zijn 

onderhandeltechnieken, sollicitatietechnieken, ethische aspecten van onderzoek 

en LaTeX.  

 

Een grote groep doctorandi ervaart de doctoraatsopleiding als verrijkend. Over 

de website van de doctoraatsopleiding zijn de doctorandi weinig tevreden: 

minder dan de helft van de doctorandi vindt moeiteloos de gezochte informatie 

op de website. Een kleine 10% vindt de gezochte info niet.  
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Doctorandi hebben meestal (90%) een doctoraatscommissie. Hoewel doctorandi 

uit verschillende faculteiten er een andere mening op nahouden over welke nu 

precies de diverse opdrachten zijn van deze commissie, zijn de meeste 

doctorandi van mening dat een doctoraatscommissie actief moet waken over de 

voortgang van het doctoraat en moet tussenkomen in geval van problemen met 

de promotor.  

 

Beleidsaanbeveling 1 : 

Uit de antwoorden blijkt dat over de meerwaarde van een doctoraat voor de 

verdere loopbaan onduidelijkheid heerst en dat wellicht in een niet onaanzienlijk 

aantal gevallen de verwachtingen moeten worden bijgesteld na het verlaten van 

de universiteit. Enerzijds lijkt het aangewezen de verwachtingen van junior 

onderzoekers te temperen: zelden zal een doctoraat immers een onmiddellijk 

rendement genereren, maar op lange termijn opent het wel perspectieven die 

gemiddeld genomen ruimschoots deze van master gediplomeerden overstijgen. 

Voor wat dat laatste betreft kan het uitwerken van getuigenissen en voorbeelden 

nuttig zijn. Anderzijds blijft het nodig de competenties van gedoctoreerden naar 

de buitenwereld toe zichtbaar te maken, bijvoorbeeld door het opstellen van 

competentieprofielen (in samenwerking met het beroepsveld) of door samen te 

werken met het beroepsveld voor (delen van) de doctoraatsopleiding.  

 

Beleidsaanbeveling 2: 

Een duidelijke meerderheid van de respondenten geeft aan dat de 

doctoraatsopleiding voor hen een meerwaarde inhoudt of inhield. Het aanbod 

aan cursussen kan allicht iets kleiner, maar gerichter worden, met daarbij ook 

extra aandacht voor het disciplinaire aanbod. De beschikbaarheid van de 

informatie en de gebruiksvriendelijkheid van procedures die verband houden met 

de doctoraatsopleiding (bijvoorbeeld de jaarlijkse voortgangsrapportering) kan 

worden geoptimaliseerd.  
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3 Onderzoek aan de UA  

De helft van de onderzoekers ervaart moeilijkheden tijdens het verrichten van 

onderzoek, zoals een gebrek aan begeleiding of te veel tijd moeten besteden aan 

zaken die niets met onderzoek te maken hebben.  

 

De meeste onderzoekers worden begeleid door een promotor. Eén op tien zegt 

het te moeten stellen zonder begeleiding. De personen die de onderzoekers het 

vaakst belangrijk vinden bij de voortgang van hun (doctoraats)onderzoek zijn de 

promotor, de co-promotor of een doctoraatsonderzoeker. De leden van de 

begeleidingscommissie worden het minst vaak belangrijk bevonden.   

 

De meeste onderzoekers zijn tevreden over zowel de frequentie als de inhoud 

van de bijeenkomsten met de begeleiding. De tevredenheid over de inhoud van 

deze bijeenkomsten ligt hoger dan de tevredenheid over de frequentie. Ook de 

samenwerkingsrelatie met de promotor wordt als positief gepercipieerd.  

 

De gemiddelde score die voormalige onderzoekers geven aan de kwaliteit van de 

totale supervisie ligt opvallend lager (5,86) dan de score gegeven door de 

onderzoekers die momenteel nog aan de UA werkzaam zijn (score 7,28). Deze 

score hangt ook samen met de grootte van de onderzoeksgroep: het minst 

tevreden zijn de vorsers die in kleine onderzoeksgroepen werken of individueel 

werken zonder frequente supervisie van een begeleider. Mannen zijn significant 

meer tevreden dan vrouwen. De onderzoekers uit de faculteiten FBD, LW en 

TEW scoren de totale supervisie significant hoger dan de onderzoekers uit de 

faculteit PSW en de Instituten. De onderzoekers die het doctoraat hebben 

afgewerkt zijn het meest tevreden over de supervisie. Gestopte doctorandi zijn 

significant minder tevreden.  
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De meeste onderzoekers werk(t)en tijdens hun onderzoeksactiviteiten samen 

met een externe organisatie, veelal een andere universiteit.  De samenwerking is 

sterk faculteitsgebonden. De meest voorkomende vormen van samenwerking zijn 

het uitwisselen van kennis, het verzamelen van data en de uitbouw van 

netwerken.  

 

Beleidsaanbeveling 3: 

Uit de gegevens concluderen we dat begeleiding een cruciaal element is in de 

mate van tevredenheid van junior onderzoekers. Onvoldoende begeleiding wordt 

door de beperkte groep die het doctoraat heeft stopgezet veelal als een 

belangrijke oorzaak van de stopzetting aangehaald. Indien de UA de 

doctoraatsefficiëntie wil verhogen, is hier dus zeker een verbetermarge 

aanwezig. Uit de antwoorden blijkt echter eveneens dat meerdere succesvolle 

modellen van begeleiding (werken in een groep van enige omvang versus 

individueel werken) gangbaar zijn. Te overwegen valt om opleidingen of tips aan 

te bieden aan promotoren teneinde hun competenties met betrekking tot het 

begeleiden van junior onderzoekers te optimaliseren. Een duidelijke opsomming 

van de rechten en plichten van alle bij het doctoraatsproces betrokken partijen, 

bijvoorbeeld in de vorm van praktijkrichtlijnen (‘code of practice’), zou bovendien 

een houvast kunnen bieden m.b.t. wat men kan verwachten tijdens het 

doctoraatsproces.  
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4 Internationale mobiliteit 

De bereidheid om tijdens de aanstelling aan de UA voor onderzoeksdoeleinden 

naar het buitenland te gaan is relatief groot, met als voornaamste stuwende 

kracht de mogelijkheid tot het vergaren van nieuwe kennis en het uitbouwen van 

buitenlandse netwerken. De voornaamste redenen om niet naar het buitenland te 

gaan zijn de partner en de kinderen. Verder spelen ook een gebrek aan 

financiering en verplichtingen aan de UA (o.a. lesgeven) een belangrijke rol.   

Voor de onderzoekers met plannen om naar het buitenland te gaan vormen de  

partner, een gebrek aan financiering en de toestemming van de promotor 

mogelijke struikelblokken. 

 

Ook de bereidheid om voor een langere periode in het buitenland te werken is 

redelijk groot (60%). Mannen zien een buitenlandse tewerkstelling vooral in 

functie van de voordelen op professioneel vlak, zoals het kunnen samenwerken 

met toponderzoekers, betere toekomstige carrièremogelijkheden of een hoger 

loon. Bij vrouwen situeren de drijfveren zich voornamelijk op het persoonlijke of 

privévlak, zoals het  opdoen van nieuwe ervaringen of een betere algemene 

levenskwaliteit. Kinderen vormen de voornaamste reden om niet in het 

buitenland te gaan werken. Andere remmende factoren zijn de vrees voor een 

eventueel verlies van het professionele netwerk in België en een gebrek aan 

waardering van internationale mobiliteit.  

 

Beleidsaanbeveling 4:  

Een groot aantal junior onderzoekers blijkt bereid om tijdelijk (een maand of 

langer) naar het buitenland te trekken, maar slechts een minderheid zet ook 

daadwerkelijk de stap. Een beleid dat buitenlandse onderzoeksverblijven actief 

stimuleert en de meerwaarde ervan, ook voor de verdere professionele loopbaan, 

in de verf zet, kan allicht tot een sterke groei van het aantal uitgaande vorsers 

aanleiding geven. Het feit dat vandaag de mogelijkheid bestaat om een 
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onderzoeksverblijf vanaf zes maanden ook te verzilveren in een dubbeldiploma, 

kan een extra motivator zijn voor wie een verblijf in het buitenland overweegt.  
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5 Werken aan de UA 

De overgrote meerderheid van de huidige onderzoekers (91%) is globaal (eerder 

tot zeer) tevreden over de tewerkstelling aan de UA. Bij de voormalige 

onderzoekers ligt deze tevredenheid, hoewel objectief nog hoog, beduidend lager 

(74%).  Onderzoekers zijn het meest tevreden over het loon, de verstandhouding 

met de promotor en de collega’s, de mate van zelfstandigheid en de materiële 

arbeidsvoorwaarden. Over de loopbaanmogelijkheden en de werkzekerheid aan 

de UA is men het minst tevreden. De voormalige onderzoekers uit de faculteiten 

PSW en TEW komen als meest tevreden uit het onderzoek naar voor. Vrouwen 

zijn significant meer tevreden over de maatschappelijke status verbonden aan de 

baan. Verder zijn de gestopte doctorandi het minst tevreden en de respondenten 

die het doctoraat verdedigd hebben het meest.  

 

Beleidsaanbeveling 5: 

De overgrote meerderheid van de respondenten is tevreden over de 

tewerkstelling aan de UA. Als er al ontevredenheid opduikt, betreft het vaak 

junior onderzoekers die het doctoraatsonderzoek hebben stopgezet of 

onderzoekers die van mening zijn dat de universiteit onvoldoende 

loopbaanmogelijkheden biedt. Met betrekking tot dit laatste aspect kan de 

universiteit overwegen duidelijker aan te geven dat de toekomst van 

gedoctoreerden slechts in een uiterst beperkt aantal gevallen aan de alma mater 

kan zijn, zelfs indien men een loopbaan in de academische wereld ambieert.   
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6 Werken na de UA 

De respondenten willen na de tewerkstelling aan de UA het liefst aan de slag in 

een universiteit, als doctorassistent of als professor. De sterke algemene 

voorkeur voor een toekomstige tewerkstelling aan een universiteit wordt gevolgd 

door een interesse in de overheidssector en de non-profit sector. De 

nijverheidssector kan slechts op beperkte belangstelling rekenen, zelfs bij de 

onderzoekers uit de faculteiten FBD en WET. De algemene beperkte 

belangstelling geldt eveneens voor de primaire sector en het vrije beroep.  

 

Slechts een klein aandeel onderzoekers ambieert een functie buiten het 

onderzoek en een minderheid, vooral vrouwen, ziet voor zichzelf een functie 

weggelegd in het onderwijs. De meeste respondenten zouden graag een 

leidinggevende functie uitoefenen, bij voorkeur over een groep van minder dan 

12 personen.   

 

Belangrijke aspecten bij de keuze van een nieuwe job zijn intellectuele uitdaging, 

aangename collega’s, een goede combinatie van werk en privéleven, een goed 

salaris en een goede geografische locatie. Hoewel de maatschappelijke status 

verbonden aan de job algemeen eerder onbelangrijk wordt bevonden, is deze 

voor mannen toch iets belangrijker dan voor vrouwen. Vrouwen hechten dan 

weer meer belang aan een goede combinatie van werk en privé en een goede 

geografische locatie.   

 

Inzake professionele aspiraties zijn mannen beduidend ambitieuzer dan vrouwen. 

Mannen ambiëren significant vaker een functie als professor waar vrouwen 

eerder te vinden zijn voor een functie als doctorassistent.  Het verlaten van de 

UA (en desgevallend ook het voorbijgaan aan een potentiële carrière aan de UA) 

gebeurt bij vrouwen vooral vanuit familiale overwegingen en een moeilijke 

combinatie van werk en privé. Verdere verschillen in ambitie blijken uit het feit 
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dat vrouwen significant minder een leidinggevende functie ambiëren en  

significant meer tevreden zijn over de maatschappelijke status verbonden aan de 

huidige baan.  Ook zijn mannen meer bereid om de stap naar het buitenland te 

zetten in functie van hun carrière. Overwegen vrouwen een verblijf in het 

buitenland, dan is dat veelal ingegeven vanuit persoonlijke of familiale redenen 

(o.m. de partner volgen die naar het buitenland trekt). Kinderen vormen voor 

mannen minder een belemmering voor een langdurig buitenlands verblijf dan 

voor vrouwen.  

 

Onderzoekers vinden na de tewerkstelling aan de UA doorgaans snel een nieuwe 

baan. Deze baan situeert zich veelal in België, aan een universiteit, bij de 

overheid, in een niet-universitaire onderwijsinstelling of in de dienstverlenende 

sector. Mannen werken vaker aan een universiteit, vrouwen vaker bij de 

overheid.  Onderzoekers uit de faculteit PSW en LW stromen veelal door naar de 

overheidssector of een universiteit. De faculteit GEN kent een sterke 

doorstroming naar de non-profit sector. Onderzoekers uit de faculteit FBD zijn 

het sterkst aanwezig in de nijverheidssector. Vanuit de faculteit WET komt men 

veelal terecht in een universitaire of diensverlenende setting en onderzoekers uit 

de faculteit TEW gaan vaak aan het werk in een universiteit of een niet-

universitaire onderwijssetting. Gepromoveerde onderzoekers komen vaker dan 

niet gepromoveerde onderzoekers terecht in de nijverheidssector of de 

dienstverlenende sector.  

 

De helft van de uitgestroomde onderzoekers verrricht onderzoek. Deze 

onderzoekers komen veelal uit de faculteiten FBD en WET. De meeste 

uitgestroomde onderzoekers hebben geen leidinggevende functie, werken 

voltijds met een contract van onbepaalde duur en verdienen maandelijks een 

brutoloon tussen 2000 en 3999 euro.  Een derde van de functies vereist een 

doctoraatsdiploma. Mannen doen vaker onderzoek dan vrouwen en hebben ook 

vaker een leidinggevende functie. Vrouwen hebben vaker een contract van 

bepaalde duur en werken vaker deeltijds. De verschillen in verloning naar 

geslacht zijn beperkt, al worden de verschillen iets groter in de hogere 
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loonschijven, ten voordele van de mannen. De respondenten uit de faculteit GEN 

hebben het vaakst een leidinggevende functie en verdienen doorgaans het 

meest.  

 

Beleidsaanbeveling 6: 

Het onderhouden van goede contacten met uitgestroomde onderzoekers houdt 

voor de instelling een belangrijk potentieel in. Ruim de helft heeft een functie die 

minstens deels onderzoek inhoudt. Tegelijk doet dit cijfer de vraag rijzen of niet 

werk moet worden gemaakt van een actief uitstroombeleid voor onderzoekers, 

met (onder andere) aandacht voor een meer diverse uitstroom. Het verwerven 

van vaardigheden die transfereerbaar zijn naar toekomstige professionele 

contexten, blijft eveneens cruciaal voor junior onderzoekers die uitstromen naar 

de arbeidsmarkt.  
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Bijlagen 

 

Motieven om te doctoreren – resultaten factoranalyse 

Factor 1:  Motieven verbonden aan de promotor of diens onderzoeksgroep 

Lading Gem Item Inhoud 

0.761 4,09 8 De persoon van de promotor  

0.717 4,15 6 Stimulans van de professor(en) 

0.639 4,52 7 Stimulerende werkomgeving 

0.565 3,49 9 De reputatie van de onderzoekseenheid 

Alpha = 0.78; Percentage verklaarde variantie: 13,9% 

 

Factor 2: Motieven gerelateerd aan onderzoek(sonderwerp)  

Lading Gem Item Inhoud 

0.692 5,44 2 Mijn interesse voor het onderwerp 

0.519 4,88 1 Mogelijkheid tot specialisatie 

0.492 4,26 18 Het vinden van een onderwerp 

0.474 5,34 3 Mijn interesse in onderzoek 

Alpha = 0.57; Percentage verklaarde variantie: 10,23% 

 

Factor 3:  Statusgerelateerde motieven   

Lading Gem Item Inhoud 

0.645 2,68 17 Het aanzien van een doctorandus 

0.591 2,53 20 Voldoen aan de verwachtingen van anderen 

0.462 3,99 15 Het behalen van een doctoraatsdiploma op zich 

Alpha = 0.64 ; Percentage verklaarde variantie: 7,14% 
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Motieven om te stoppen of niet te starten – resultaten factoranalyse 

Factor 1: Motieven gerelateerd aan capaciteiten/Ambitie 

Lading Gem Item Inhoud 

0.913 2,33 25 Het lijkt me een te grote inspanning  

0.856 2,72 11 De combinatie van doctoraatsonderzoek met privé-leven lijkt me te 

moeilijk 

0.849 2,67 12 Ik denk dat doctoreren te weinig vrije tijd laat 

0.742 2,69 26 Ik denk dat ik niet geschikt ben om te doctoreren 

0.647 2,81 13 Ik denk dat doctoreren me niet zou liggen 

0.525 2,59 14 Ik heb geen ambitie om te doctoreren 

Alpha =0.90; Percentage verklaarde variantie: 15,45% 

 

Factor 2: Motieven gerelateerd aan promotor en/of onderzoeksgroep  

Lading Gem Item Inhoud 

0.777 2,47 7 Er is gebrek aan een stimulerende werkomgeving 

0.779 2,34 8 Ik vind de promotor te weinig inspirerend 

0.747 1,81 9 Ik vind de reputatie van de onderzoeksgroep niet goed 

0.673 2,51 6 Er is een gebrek aan stimulans van de professor(en) 

0.568 1,94 17 Er is geen geschikte promotor 

Alpha =0.83 ; Percentage verklaarde variantie: 15,4% 

 

Factor 3: Onderzoekgerelateerde motieven 

Lading Gem Item Inhoud 

0.946 2,09 2 Ik heb weinig interesse in het voorgestelde onderwerp 

0.800 2,00 1 Ik heb weinig interesse in verregaande specialisatie 

0.700 2,05 18 Ik vind geen goed onderwerp 

0.650  21 Ik heb geen zin om steeds met hetzelfde onderwerp bezig te zijn 

0.645 1,65 3 Ik heb weinig interesse in onderzoek 

Alpha = 0,78 ; Percentage verklaarde variantie: 11,5% 

 

Factor 4: Motieven gerelateerd aan financiering en/of contract  

Lading Gem Item Inhoud 

0.686 2,88 16 Er is geen financiering voor een doctoraat 

0.653 2,45 15 Het contract laat geen doctoraatsonderzoek toe 

0.536 1,85 20 Het doctoraatsvoorstel dat ik indiende werd afgekeurd 

Alpha =0,76 ; Percentage verklaarde variantie: 6,6% 
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Ervaring werkomstandigheden  - resultaten factoranalyse 

Factor 1: Fysieke klachten    

Lading Gem Item Inhoud 

0.763 3,90 37 Het kost mij meer dan een uur voordat ik helemaal hersteld ben na 

mijn werk 

0.762 4,18 35 Ik voel me aan het eind van een werkdag nogal uitgeput 

0.740 3,90 36 Het kost mij moeite om me na het werk in mijn vrije uren te 

concentreren 

0.686 3,90 34 Ik vind het moeilijk me te ontspannen op het einde van de werkdag 

0.605 3,95 38 Het komt voor dat ik tijdens het laatste deel van de werkdag door 

vermoeidheid mijn werk niet meer zo goed kan doen 

Alpha: 0.80 

 

Factor 2: Positieve relatie met leidinggevende en collega’s 

Lading Gem Item Inhoud 

0.685 3,09 20 Ik kan mijn directe leiding om hulp vragen 

0.671 
3,01 17 Ik kan met mijn directe leidinggevende voldoende overleggen over 

mijn werk 

0.633 2,92 21 Ik voel me in mijn werk gewaardeerd door mijn directe leiding 

0.548 3,26 18 Ik kan mijn collega's om hulp vragen 

0.518 3,10 19 Ik voel me in mijn werk gewaardeerd door mijn collega's 

Alpha: 0.81 

 

Factor 3: Intellectuele uitdaging 

Lading Gem Item Inhoud 

0.650 
3,04 9 Mijn werk doet voldoende beroep op mijn vaardigheden of 

capaciteiten 

0.626 3,16 10 Ik leer nieuwe dingen op het werk 

0.591 2,91 11 Mijn werk geeft me het gevoel er iets mee te kunnen bereiken 

0.496 2,88 7 Mijn werk is gevarieerd 

Alpha: 0,76  
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Factor 4: Taakinhoud  

Lading Gem Item Inhoud 

0.731 
1,46 25 Ik heb conflicten met mijn directe leiding over de inhoud van mijn 

taken 

0.586 1,47 24 Ik heb conflicten met mijn collega's over de inhoud van mijn taken 

0.621 1,85 23 Ik moet mijn werk op een andere manier doen dan ik zelf zou willen 

0.472 1,75 22 Ik krijg tegenstrijdige opdrachten 

0.473 3,58 32 
Ik moet telkens weer weerstand bij mezelf overwinnen om mijn werk 

te doen 

Alpha: 0,74 

 

 

Factor 5: Invloed en controle 

Lading Gem Item Inhoud 

0.641 2,75 15 Ik heb veel te zeggen over wat er gebeurt op mijn werkplek 

0.580 3,17 14 Ik kan zelf de volgorde van mijn werkzaamheden bepalen 

0.578 2,88 13 Ik kan mijn werk even onderbreken als ik dat nodig vind 

0.553 2,98 16 Ik kan meebeslissen over dingen die met mijn werk te maken hebben 

0.479 3,03 12 Ik heb invloed op het werktempo 

Alpha: 0,74 

 

Motieven interesse buitenlands verblijf – resultaten factoranalyse 

 

Factor 1: Professionele ontwikkeling 

Lading Gem Item Inhoud 

0.705 5,01 5 Samenwerken met belangrijke onderzoekers binnen mijn vakgebied 

0.675 5,20 3 Nieuwe, inspirerende kennis opdoen over mijn onderzoeksonderwerp 

0.633 4,96 4 Netwerken opbouwen met buitenlands collega’s 

0.560 4,92 12 Meerwaarde voor mijn carrière als onderzoeker 

0.498 4,95 11 Meerwaarde voor mijn onderzoek 

0.413 4,86 2 Mijn onderzoeksvaardigheden verbeteren 

Alpha = 0.83; Percentage verklaarde variantie: 31,7% 
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Factor 2:  Nieuwe ervaringen 

0.590 4,36 10 Training/opleiding volgen 

0.580 4,16 9 
Kunnen werken met goede onderzoeksinfrastructuur (bv. machines, 

bibliotheek) 

0.541 4,74 7 
Onderzoekservaring opdoen aan een universiteit met een sterke 

wetenschappelijke reputatie 

0.412 4,74 8 
Persoonlijke verrijking (bv in contact komen met andere culturen, 

verbeteren van sociale/culturele vaardigheden) 

Alpha = 0.68 ; Percentage verklaarde variantie: 5,9% 

 

Motieven geen interesse buitenlands verblijf – resultaten factoranalyse 

Factor 1: Praktische belemmeringen  

Lading Gem Item Inhoud 

0.874 3,46 9 Gebrek aan informatie 

0.849 2,98 7 Regelgeving en administratie 

0.824 3,38 12 Problemen met loon  

0.819 3,38 6 Toestemming promotor 

0.807 3,65 8 Financiering 

0.794 3,59 10 Gebrek aan professioneel netwerk 

0.792 3,08 11 Gebrekkige erkenning buitenlandse ervaring 

0.582 2,92 4 Huisvesting 

0.548 3,53 5 Tijdsdruk 

0.531 2,71 3 taalvaardigheid 

Alpha = 0.94 ; Percentage verklaarde variantie: 51,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171



 

 

172

Samenwerkingsrelatie met promotor – resultaten factoranalyse 

Factor 1: Goede promotor   

Lading Gem Item Inhoud 

0.803 4,84 19 Is een goede begeleider 

0.802 4,74 14 Geeft suggesties 

0.795 4,28 18 Bespreekt regelmatig onderzoek 

0.779 4,70 5 Geeft advies 

0.704 4,23 16 Is voldoende beschikbaar 

0.631 4,74 7 Constructief-kritisch t.a.v. mijn werk 

0.617 4,56 13 Weet me te enthousiasmeren  

0.606 3,76 21 Houdt tijdsplanning in de gaten 

0.568 4,77 3 Helpt bij de voorbereiding van publicaties 

0.579 4,06 8 Volgt de wetenschappelijke literatuur over mijn onderwerp 

0.527 4,14 26 Helpt bij de voorbereiding van presentaties  

Alpha = 0,92; Percentage verklaarde variantie: 34,6% 

 

Factor 2: Hulp bij Networking / nevenactiviteiten 

Lading Gem Item Inhoud 

0.732 4,57 2 Stimuleert congressen 

0.694 4,45 4 Contact met andere onderzoekers 

0.679 4,49 29 Houdt me op de hoogte van opleidingen en congressen 

0.652 4,32 25 Helpt me professionele contacten te leggen 

0.575 4,35 10 Stimuleert studieverblijven in het buitenland 

Alpha = 0,87; Percentage verklaarde variantie: 11,0% 

 

Factor 3: Dwingende promotor 

Lading Gem Item Inhoud 

0.806 5,44 15 Dringt te veel de eigen visie op 

0.794 5,38 9 Wil is wet 

0.774 5,49 20 Denkt altijd beter te weten 

0.618 5,61 1 Bepaalt te veel in detail het verloop van mijn onderzoek 

0.558 5,37 11 Laat mij volledig aan mijn lot over 

0.502 4,83 28 Ziet me als arbeidskracht in functie van eigen onderzoek 

Alpha = 0,82; Percentage verklaarde variantie: 5,4% 
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