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Voorwoord

Dit boek is een wegwijzer voor iedereen die promoveert of overweegt 
dat te gaan doen. Alle promovendi – of ze nu jong of oud zijn – zijn 
eigenlijk beginnende wetenschappers. Voor de meesten van hen vormt 
het schrijven van een proefschrift de eerste serieuze kennismaking met de  
wetenschap. Zoals bij ieder begin gaat ook het promoveren met veel val-
len en opstaan gepaard. Veel promovendi doen te lang over hun proef-
schrift, beleven er te weinig lol aan of haken zelfs voortijdig af. Dat is 
jammer, omdat het schrijven en voltooien van een proefschrift een fan-
tastische, leerzame ervaring is, die zowel binnen als buiten de wetenschap 
prima van pas komt.

In de meer dan tien jaar die zijn verstreken sinds de verschijning van 
de eerste druk van dit boekje is het academische landschap enorm veran-
derd. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van de bachelor-masterstruc-
tuur, de verdere differentiatie van het promotiestelsel en de toegenomen 
publicatiedruk. Na enkele beperkte aanpassingen in eerdere edities werd 
het nu dan ook echt tijd voor een majeure herziening van het manuscript, 
om het zo weer bij de tijd te brengen. Ik ben veel dank verschuldigd aan 
Hans Sonneveld, René Torenvlied, Tessel Bauduin, Philomeen Lelieveldt, 
Albert Polman en Ger Rijkers voor hun uitgebreide commentaar op (de-
len van) het manuscript en hun antwoorden op veel van mijn vragen over 
de gebruiken in verschillende disciplines. Bij aup zorgden Maaike Groot, 
Ebisse Rouw en Chantal Nicolaes voor een soepele begeleiding van het 
herzieningsproces. Een speciaal woord van dank gaat ook uit naar Toon 
Vugts die talloze suggesties ter verbetering van de leesbaarheid deed en 
en passant ook nog een groot aantal taalkundige correcties doorvoerde.

Het eerste hoofdstuk gaat over het zoeken naar een promotieplaats, 
waarna in hoofdstuk 2 de start van voltijdse promovendi op de univer-
siteit centraal staat. Mensen die in hun eigen tijd promoveren – we noe-
men ze buitenpromovendi – kunnen dat hoofdstuk dan ook overslaan. 
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10 promoveren

De planning van het promotietraject is het onderwerp van hoofdstuk 3. 
In hoofdstuk 4 (‘Praten met de stof ’) staan vervolgens tips om actief te 
zoeken, te lezen en te schrijven. Hoofdstuk 5 gaat over de feedback van 
anderen (begeleiders, promotoren en collega’s) op het onderzoek. Het 
daaropvolgende hoofdstuk is gewijd aan het presenteren van werk op 
congressen en het publiceren van delen van het onderzoek in de vorm van 
artikelen. In hoofdstuk 7 komen de onvermijdelijke worstelingen van het 
promoveren aan bod en de hindernissen die vlak voor het einde kunnen 
opduiken. Hoofdstuk 8 behandelt de ins en outs van de promotieplech-
tigheid en het laatste stukje daarnaartoe. In het geheel nieuwe hoofdstuk 
9 behandel ik ten slotte een reeks vragen over wetenschappelijke integri-
teit; een onderwerp dat tien jaar geleden zo vanzelfsprekend was dat het 
niet genoemd hoefde te worden, maar dat door recente fraudegevallen in 
de wetenschap nu expliciete aandacht behoeft.

In de drie bijlagen ga ik achtereenvolgens in op de gevaren van kans/
rsi en burn-out, en op de fiscale aspecten van het promoveren. Boven-
dien geef ik wat suggesties voor algemene literatuur over het opzetten 
van een onderzoek en het schrijven. Het spreekt daarbij voor zich dat alle 
keren dat ik het in dit boekje over mannelijke promovendi en begeleiders 
heb, ik ook hun vrouwelijke collega’s bedoel.

Veel kennis over de kunst van het promoveren blijft verborgen om-
dat de eigenaren daarvan niet beseffen dat er beginnende wetenschappers 
rondlopen die er veel aan zouden hebben. Los van de informatie die dit 
boek zelf bevat, moet deze wegwijzer ook gezien worden als een hand-
reiking om die verborgen kennis bij collega’s en begeleiders te ontsluiten. 
Het omwille van de leesbaarheid veelvuldig gebruik van de gebieden-
de wijs wekt wellicht de indruk dat ik zelf de ideale promovendus ben 
geweest en het allemaal beter weet. Het tegendeel is het geval. Ik heb 
dit boekje juist geschreven omdat ik zo veel dingen anders zou hebben 
aangepakt als ik van tevoren meer over het promoveren had geweten. Ik 
houd me ook nu daarom weer aanbevolen voor tips, commentaar en kri-
tiek, die ik in een volgende editie zal verwerken.

Herman Lelieveldt, Middelburg, maart 2013 
hlelieveldt@yahoo.com 
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1 Kiezen voor de wetenschap

Je hebt tegen het eind van je studie het gevoel dat je nog niet klaar bent. 
Je bent gefascineerd door je vak, je vindt het leuk om te puzzelen, je kunt 
het niet laten om iedere dag op internet te kijken of er nieuwe artikelen 
over je favoriete onderwerp verschenen zijn, en misschien heb je zelf al 
een keer iets gepubliceerd en haalde je daar veel bevrediging uit. Als dat 
zo is, wil je waarschijnlijk door in de wetenschap. Het schrijven van een 
proefschrift is de meest logische weg daarnaartoe. Wie verder wil in de 
wetenschap, zal wellicht willen promoveren.

De wens om een proefschrift te schrijven vinden we niet alleen bij net 
afgestudeerden maar ook bij mensen verderop in hun leven. Veel hbo’ers 
en academici met interessante banen buiten de wetenschap willen zich op 
een bepaald moment verder verdiepen in de achtergronden van hun vak, 
maar hun normale werk geeft ze daar niet de ruimte voor. Door het schrij-
ven van een proefschrift creëren ze die ruimte. Met de daardoor opgedane 
kennis bewijzen ze vaak niet alleen zichzelf maar ook hun organisatie een 
grote dienst. En dan zijn er nog de duizenden mensen die na hun pensio-
nering eindelijk de tijd hebben om nu eens serieus aan de slag te gaan met 
het onderwerp dat hen al jaren boeide. Het schrijven van een proefschrift 
geeft ze een concreet doel om dat onderzoek aan op te hangen.

Waarom een proefschrift?

Of het nu de net afgestudeerde is die zoekt naar een betaalde promotie-
plaats, of de werkende of gepensioneerde die denkt aan een bestaan als 
buitenpromovendus: zij allen staan voor de keuze om zich al dan niet in 
het wetenschappelijk onderzoek te storten. Wat al deze mensen bindt, is 
de inhoudelijke gedrevenheid die zo kenmerkend is voor de wetenschap. 
Wetenschappers houden van het diepgravende onderzoek dat een weten-
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12 promoveren

schappelijke omgeving hen biedt. Ze houden van lezen, schrijven, spitten 
en herschrijven. Ze zijn meestal fluitend door hun afstudeerscriptie of 
thesis heen gevlogen en de afronding daarvan heeft hun nieuwsgierigheid 
en wetenschappelijke honger niet gestild maar juist aangewakkerd. Die 
vormde de opmaat tot het echte werk: een proefschrift. De promotie 
bood ze de mogelijkheid om – voltijds – hun tanden in hun favoriete 
onderwerp te zetten. Die inhoudelijke gedrevenheid is dus de eerste ka-
raktertrek van promovendi.

Een tweede karaktertrek is dat wetenschappers veel waarde hechten 
aan de vrijheid die het doen van onderzoek hen biedt. Er is nauwelijks een 
bezigheid te vinden waar je zo sterk baas van je eigen tijd en werkzaam-
heden bent. Ook als je het onderwerp voor je promotie niet zelf uitgeko-
zen hebt, heb je een grote mate van zelfstandigheid bij het organiseren en 
plannen van je onderzoek. En zelfs als je in teams aan een project werkt, 
zul je naast het vele teamwork ook veel tijd in je eentje doorbrengen bij het 
verzamelen, analyseren of rapporteren van gegevens. Die grote mate van 
vrijheid en zelfstandigheid vormt dus een tweede punt.

Wetenschappers zijn met andere woorden intrinsiek gemotiveerd. Ze 
halen bevrediging uit het onderzoek zelf en niet zozeer uit de zaken die 
dat werk oplevert (geld, status et cetera). Die intrinsieke motivatie zou 
iedere promovendus in enige mate moeten hebben. Naast deze intrin-
sieke redenen zijn er natuurlijk ook instrumentele redenen om te gaan 
promoveren: een betere arbeidsmarktpositie, het verbeteren van je car-  
rièrekansen, een opleidingsplaats als specialist, of de status die je hoopt 
te krijgen als er dr. voor je naam staat. Maar al deze beloningen liggen 
pas na de promotie en het is de vraag of zij genoeg drijfvermogen genere-
ren om de van tijd tot tijd veeleisende promotieperiode door te komen.  
Wetenschap vereist veel doorzettingsvermogen, organisatietalent en eelt 
op de ziel. Je moet een niet aflatende drang hebben om de onderste steen 
boven te krijgen; je moet in staat zijn om een complex project te runnen; 
je moet goed kunnen omgaan met tegenslagen en kritiek. Als je gedreven 
bent, zul je je niet laten afschrikken door deze ‘eisen’. 

Het is altijd goed om na te gaan of de wil om te promoveren een echt 
positieve keuze is, of wellicht toch ingegeven is door andere motieven. 
Net afgestudeerden moeten zich afvragen of ze daadwerkelijk willen 
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 kiezen voor de wetenschap 13

promoveren of eigenlijk gewoon bang zijn om van het studentenleven 
afscheid te nemen. Werkenden moeten zich afvragen of ze de interesse, 
het doorzettingsvermogen en de tijd hebben om zich diepgravend in een 
bepaalde materie te verdiepen – zeker als dat in combinatie met een wer-
kend bestaan of druk gezinsleven moet gebeuren. En gepensioneerden 
moeten zich niet verkijken op de hoeveelheid tijd die een promotie vergt 
en wat dat betekent voor allerlei andere bezigheden die ze in die levens-
fase ontplooien.

Pas ook op voor druk uit de sociale omgeving: sommige mensen ko-
men uit families met gepromoveerden waar de status van doctorandus, 
bachelor of master onvoldoende is om serieus genomen te worden. Het 
zij zo. Als het ondanks dit soort tegenwerpingen nog steeds blijft krie-
belen, staat niets een eerste stap op weg naar de promotie in de weg. Die 
eerste stap bestaat eruit dat je een realistisch beeld krijgt van het doen 
van onderzoek, nog voordat je het definitieve besluit neemt om te gaan 
promoveren. Voor diegenen die op zoek zijn naar een betaalde promo-
tieplaats – meestal aan het begin van hun carrière – ziet die oriëntatie er 
iets anders uit dan voor mensen die van plan zijn als buitenpromovendus 
naast of na hun werkzame leven met een proefschrift aan de slag te gaan. 
Ik bespreek ze hieronder na elkaar.

Oriënteren

Onderzoeksmaster

Vóór de invoering van het bachelor-masterstelsel (BaMa) in 2002 was er 
een duidelijk onderscheid tussen het bestaan als student en dat als be-
taalde promovendus. Na je afstuderen ging je op zoek naar een baan als 
assistent of onderzoeker in opleiding (aio of oio, een term die officieel 
niet meer bestaat, maar die je nog vaak in de wandelgangen hoort). Als 
je zo’n baan vond, werd je voor vier jaar aangesteld als werknemer aan de 
universiteit. Als het promoveren je onverhoopt niet beviel, zat er niets 
anders op dan ontslag te nemen en op zoek te gaan naar ander werk.
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14 promoveren

De invoering van de BaMa en dan vooral de onderzoeksmaster heeft 
deze overgang van het bestaan als student naar dat van promovendus veel 
geleidelijker gemaakt. De onderzoeksmaster duurt twee jaar en richt zich 
specifiek op het bijbrengen van onderzoeksvaardigheden via een combi-
natie van inhoudelijke en methodologische cursussen en het zelfstandig 
uitvoeren van een substantieel onderzoeksproject. Universiteiten laten 
alleen de beste studenten tot deze opleiding toe en onderzoeksgroepen 
rekruteren steeds vaker hun promovendi via deze opleidingen. In veel vak-
gebieden heeft de onderzoeksmaster zich zo in korte tijd ontwikkeld tot 
een kweekvijver voor promovendi. Veelbelovende studenten maken in het 
tweede jaar van de onderzoeksmaster al een start met het onderzoek dat 
ze later als promovendus verder zullen uitvoeren. Ze schrijven een voor-
stel, doen wellicht al veldwerk en zijn soms al in staat om een eerste artikel 
te publiceren of aan een publicatie van hun begeleiders mee te werken.

De onderzoeksmaster biedt op deze manier een ideale kennismaking 
met het doen van onderzoek. Mocht je na het behalen van je bachelor 
interesse hebben in het doen van wetenschappelijk onderzoek, dan is de 
keuze voor een onderzoeksmaster dus de beste manier om hier meer ge-
voel voor te krijgen. Wie met veel plezier en succes deze master volgt, 
zal vaak in de loop van die twee jaar zich vanzelf gaan oriënteren op het 
schrijven van een proefschrift. Als het je vervolgens lukt om een betaalde 
plaats als promovendus te krijgen, stroom je zo vanzelf door in een be-
staan als betaalde promovendus. En mocht je bij nader inzien toch niet 
door willen in de wetenschap, dan kun je na die twee jaar gewoon met een 
mastertitel op zak een baan buiten de universiteit zoeken. Dat maakt het 
voortijdig afscheid van het bestaan als wetenschapper lang niet zo drama-
tisch als vroeger, toen je niets anders kon doen dan als aio of oio je ontslag 
indienen.

Een artikel schrijven

Buitenpromovendi zijn meestal niet in de gelegenheid om aan het on-
derzoek te ruiken via het volgen van een onderzoeksmaster en moeten 
dus op een andere manier een gevoel voor het wetenschappelijke hand-
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