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Antwerpen en leidt er de onderzoeksgroep EduBROn,
waaraan Jan VANHOOF als onderzoeksassistent verbon-
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(1) Dit artikel is gebaseerd op de onderzoeksresultaten 
van het OBPWO-project contract 99.00c waarvan prof.
Dr. R. BOUILLON (K.U.Leuven) en  prof. dr. W. DECLEIR de
promotoren waren.

De laatste jaren werd er regelmatig in verschillende Vlaam-
se universiteiten vernomen dat er tekorten zouden zijn aan
onderzoekers. Om dit probleem te onderzoeken werd aan alle
onderzoeksleiders van de Vlaamse universiteiten en weten-
schappelijke instellingen een vragenlijst verzonden waarin
gepeild werd naar het tekort aan onderzoekers. Daarenboven
werd bij 17 onderzoeksleiders een diepte-interview over de-
zelfde problematiek afgenomen. Ongeveer de helft van de on-
derzoeksleiders zegt altijd of dikwijls problemen te hebben bij
het vinden van goede juniorkandidaten. Verder wordt er on-
derzocht op welke wijze deze tekorten zich uiten en in welke
universiteiten en faculteiten zij het meest zichtbaar zijn. Ook
werd onderzocht hoe deze tekorten door onderzoeksleiders
werden opgelost en welke strategieën zij voorstellen om het
probleem op te lossen.

I. SITUERING

De laatste jaren werd er regelmatig door de onder-
zoekscoördinatiediensten van de verschillende Vlaam-
se universiteiten vernomen dat er tekorten zouden zijn
aan onderzoekers. Vacatures zouden moeilijk ingevuld
geraken, afgestudeerden zouden eerder kiezen voor
het grote geld in de bedrijven in plaats van voor een
academische carrière, onderzoeksprojecten zouden uit-
gesteld, afgelast of afgebroken worden, … Om na te gaan
wat er van deze alarmerende berichten in de wan-
delgangen van de universiteiten aan is, gaf de minister
van Onderwijs en Vorming in 1999 de opdracht om 
een verkennend onderzoek uit te voeren omtrent dit
thema (1). De bedoeling van dit onderzoek was om een
correct beeld te krijgen van eventuele tekorten aan on-
derzoekers. 

Na de eerste signalisaties van tekorten werd er op het
niveau van de VLIR een discussie op gang gebracht
tussen de verschillende universiteiten. Uit die reacties
kwam naar voor dat het probleem zeer sterk discipline-
en universiteitsafhankelijk is. Daarnaast werd aange-
haald dat ook de instroom en doorstroming van stu-
denten in de verschillende studierichtingen een rol
spelen. Bovendien is het probleem zeer sterk gerela-
teerd aan fluctuaties op de arbeidsmarkt. Op basis van
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een combinatie van de band met de arbeidsmarkt en de
invloed van de in- en uitstroom in de studierichtingen
en interacties tussen beide factoren, werd er verwacht
dat de problemen zich vooral zouden situeren in een
aantal onderzoeksvelden waar relatief weinig studen-
ten zitten en waarnaar op de arbeidsmarkt veel vraag
is. Vooral de exacte wetenschappen en de toegepaste
wetenschappen werden aangehaald in dit verband.
Ook rechtsgeleerdheid werd vernoemd als mogelijk
probleemgebied. 

Onderzoek van de VDAB naar werkzoekende school-
verlaters (juni 2000 - juni 2001) gaat in op de vraag naar
universitair geschoolden op de arbeidsmarkt (VDAB,
2002c, 52). Er blijken grote verschillen te zijn tussen het
aantal werkzoekende ingeschreven schoolverlaters dat
één jaar na het afstuderen nog werkzoekend is, naarge-
lang de gevolgde studierichting. Universitaire richtin-
gen die het goed doen op de arbeidsmarkt zijn o.a. bur-
gerlijk ingenieur, toegepaste informatica, logopedie en
audiologie en apotheker. Minder goed op de arbeids-
markt liggen de diploma’s van licentiaat in de politieke
en sociale wetenschappen, oosterse talen en culturen,
vergelijkende cultuurwetenschap, biomedische weten-
schappen en kunstwetenschappen en archeologie. Af-
gestudeerden met diploma’s die goed liggen in de ar-
beidsmarkt zullen minder geneigd zijn om te sollicite-
ren voor een onderzoekersopdracht dan afgestudeer-
den met diploma’s die minder in trek zijn. De lokroep
van de bedrijven die afgestudeerden warm maken
door het aanbieden van hoge lonen en gunstige voor-
waarden, is sterk. 

Het probleem van een tekort aan onderzoekers kan
echter niet herleid worden tot een vergelijking van
loonniveaus. Ook andere aspecten kunnen een rol 
spelen. Zo wordt de academische wereld immers ge-
acht een kwalitatief surplus te bieden aan haar perso-
neel. Onderzoekers hebben meestal veel vrijheid, ze
zijn meestal niet gebonden aan vaste uren of prikklok-
ken, mogen zelfstandig werken, staan niet onder druk
om gunstige omzetcijfers te halen, kunnen zich concen-
treren op intellectuele arbeid en hebben vaak nog de
mogelijkheid om een extra diploma (doctoraat) te ha-
len. Vraag is of deze aspecten opwegen tegen de mate-
riële voorwaarden die men elders vindt. 

Vooraleer we overgaan op het gevoerde onderzoek
dient er opgemerkt te worden dat het onderzoek da-
teert van 2000. Zoals hoger al werd aangehaald is het
vinden van voldoende onderzoekers zeer sterk gerela-
teerd aan fluctuaties op de arbeidsmarkt. En die ar-
beidsmarkt heeft in twee jaar tijd toch wel een ander
uitzicht gekregen. De economische hausse die heerste
in Vlaanderen anno 2000 is ondertussen afgezwakt. De
werkloosheid bij hooggeschoolden is toegenomen. Het



aantal hogergeschoolde (universitair of hogeschoolon-
derwijs) werkzoekenden in maart 2000 bedroeg 14.574,
tegenover 14.463 in maart 2001 en 17.679 in maart 2002
(VDAB 2001 en 2002a). Dit is een stijging van iets meer
dan 20 %. Volgens de VDAB (2002b) is ‘de recente con-
junctuuromslag vooral nefast voor de arbeidsmarktin-
trede van de jonge schoolverlaters met betere diplo-
ma’s, precies de doelgroep waarop vacatures voor on-
derzoeksprojecten in hoofdzaak gericht zijn. Dit maar
om aan te tonen dat de gevonden resultaten zich twee
jaar geleden situeren en niet zonder voorbehoud naar
het huidige klimaat kunnen overgeplaatst worden. 

Vooraleer in te gaan op de resultaten van het onder-
zoek (par. 3), stellen we de probleemstelling en het on-
derzoeksverloop voor (par. 2). Daarna presenteren we
welke strategieën onderzoeksleiders aanwenden wan-
neer ze geconfronteerd worden met een tekort aan on-
derzoekers (par. 4). Er wordt afgerond door een aantal
mogelijke maatregelen aan te halen (par. 5). 

II. PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKSVERLOOP

Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief en een kwa-
litatief luik (mixed method design). 

De bedoeling van het kwantitatieve onderzoek was in de
eerste plaats om te achterhalen of er een tekort aan on-
derzoekers is en hoe ernstig de tekorten zijn. Een twee-
de objectief was na te gaan waar de problemen zich
vooral situeren: in welke universiteiten, faculteiten, on-
derzoeksdomeinen worden er tekorten ondervonden?
Situeert het probleem zich vooral op het niveau van
predocs dan wel van postdocs? Is er een verband met de
aard van het in te vullen project of mandaat, met de pe-
riode waarin de vacature werd uitgeschreven of de om-
vang van de onderzoekseenheid? Vervolgens werd er
ook ingegaan op de oorzaken van tekorten zoals geper-
cipieerd door de onderzoeksleiders, de strategieën die
zij hanteren om met eventuele problemen om te gaan en
de mogelijke maatregelen die kunnen genomen worden
om meer onderzoekers aan te trekken. Om deze vragen
te beantwoorden werden er vragenlijsten gestuurd naar
alle onderzoeksleiders (2) van onderzoekseenheden
van de Vlaamse universiteiten. Daarnaast werden er
ook een aantal Vlaamse openbare onderzoeks- en we-
tenschappelijke instellingen bevraagd (3). De respons-

ratio van het onderzoek was met 52 % laag. Bovendien
waren er grote verschillen in respons te vinden tussen
de verschillende universiteiten en faculteiten. Dit be-
tekent dat er geen sluitende representatieve uitspra-
ken gedaan konden worden. Het totaalaantal onder-
zoeksleiders waarover het onderzoek uitspraken doet
is 494.

Om een volledig en meer diepgaand beeld te krijgen
van de thematiek was een tweede fase van kwalitatief on-
derzoek aangewezen. Daartoe werden er diepte-inter-
views afgenomen bij een beperkt aantal onderzoekslei-
ders (N=17) (4) in de “knelpuntdomeinen” (de volgen-
de werden op basis van het kwantitatieve luik weer-
houden: toegepaste wetenschappen, landbouwkun-
dige wetenschappen, sociale en economische weten-
schappen, natuurkunde), en in de onderzoeksdomei-
nen waar men eveneens problemen had verwacht (met
name wiskunde, informatica en scheikunde). De the-
ma’s die in het interview aan bod kwamen, zijn dezelf-
de als in het kwantitatieve luik.

Voor we de resultaten bespreken gaan we kort in op
enkele kenmerken van de onderzoekseenheden. Ge-
middeld telt een onderzoekseenheid aan een Vlaamse
universiteit (5) drie professoren of vastbenoemde on-
derzoekers. Daarnaast zijn er gemiddeld twee postdocs
per onderzoekseenheid en acht junioronderzoekers (6).
Verder geldt voor de onderzoekseenheden aan de uni-
versiteiten dat gemiddeld ongeveer 60 % van de leden
van de onderzoeksgroepen hun basisopleiding heeft
gevolgd aan de eigen faculteit. Ongeveer 17 % heeft de
basisopleiding gevolgd aan een andere faculteit binnen
de eigen universiteit. Ongeveer 13 % van de leden van
de onderzoekseenheden heeft de basisopleiding ge-
volgd aan een andere Vlaamse universiteit of aan een
buitenlandse universiteit. Nog geen twee procent van
de leden van de onderzoekseenheden heeft hun oplei-
ding gevolgd aan een universiteit van de Franstalige
Gemeenschap. Dit betekent dat de onderzoeksleiders
hun medewerkers in hoofdzaak dicht bij huis zoeken,
in de eigen faculteit en vooral in de eigen universiteit.
Wat het aantal aanwervingen betreft, blijkt dat de on-
derzoeksleiders van de universiteiten gedurende de
twee academiejaren 1998-1999 en 1999-2000 gemiddeld
ongeveer drie junioronderzoekers en één postdoc heb-
ben aangeworven. 

(2) De term onderzoeksleider wordt gebruikt als algemene
term om het hoofd of de verantwoordelijke van de on-
derzoekseenheid aan te duiden zoals gedefinieerd aan
de hand van de IWETO-team databank. 

(3) De openbare onderzoeks- en wetenschappelijke instel-
lingen die opgenomen werden in het onderzoek zijn: het
Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie
(VIB), het Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum
(IMEC), de Vlaamse Instelling voor Technologisch On-
derzoek (VITO), de Vlerick Leuven Gent Management
School, het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG)
en het College voor Ontwikkelingslanden (COL). 

(4) Het geplande aantal was evenwel 24. Omdat van één
universiteit geen info werd verkregen, bedroeg het aan-
tal effectieve interviews 17.

(5) Wanneer er sprake is van de universiteiten worden de
openbare onderzoeks- en wetenschappelijke instellin-
gen buiten beschouwing gelaten. 

(6) Gezien de eigenheid van de vraagstelling vermoeden
wij dat er een selectie van de grotere onderzoekseenhe-
den heeft plaatsgevonden waardoor de cijfers aan de
hoge kant liggen. 

258

T
.O

.R
.B

.

JAARGANG

2
0

0
2-

0
3

/3



259

T
.O

.R
.B

.

JAARGANG

2
0

0
2-

0
3

/3

III. RESULTATEN

Eerst wordt er ingegaan op de ernst van het tekort aan
onderzoekers. Daarna staan we stil bij de oorzaken van
het tekort aan onderzoekers.

III.A. Hoe ernstig is het tekort aan onderzoekers? 

Vanuit verschillende invalshoeken werd in het onder-
zoek nagegaan in welke mate er tekorten zijn aan on-
derzoekers binnen het Vlaams universitair onderwijs.
In volgende paragrafen lichten we toe welke indicaties
er zijn voor deze tekorten (par. III.A.1) en waar de te-
korten zich situeren (par. III.A.2).

III.A.1. Hoe uiten zich de tekorten?

Een eerste relevante vraag is de vraag naar de mate van
het voorkomen van problemen bij het vinden van vol-

doende goede kandidaten. Tabel 1 geeft de problemen
weer zowel voor junior- als voor postdockandidaten.
Ongeveer de helft van de onderzoeksleiders zegt altijd
of dikwijls problemen te hebben bij het vinden van goe-
de juniorkandidaten. Voor de postdocs ligt dat per-
centage iets lager (43 %). De eerste indruk is dat het
probleem van de tekorten zeker niet algemeen ver-
spreid is. Toch heeft drie vierden van de onderzoeks-
leiders gedurende het laatste academiejaar voor afna-
me van de vragenlijst, al eens problemen ondervon-
den bij het vinden van een junioronderzoeker. Voor de
postdocs is dat ongeveer twee derden. Hierbij dient op-
gemerkt te worden dat niet alleen veel onderzoekslei-
ders niet op deze vraag geantwoord hebben (vooral
voor de postdocs), maar ook dat de algemene respons-
graad van het onderzoek laag is. Wanneer we ervan
uitgaan dat degenen die niet geantwoord hebben wei-
nig urgente problemen ondervinden, wordt het aan-
deel van de onderzoeksleiders met problemen heel wat
kleiner. 

(7) Omwille van het klein aantal respondenten van de
openbare onderzoeks- en wetenschappelijke instellin-
gen geven we hier enkel de frequenties en niet de per-
centages weer. 

Juniorkandidaten Postdockandidaten

Universiteiten Openbare Universiteiten Openbare
ond. en wet. ond. en wet.

instellingen (7) instellingen 

N % N N % N
Altijd 96 025,7 9 42 024,9 6
Dikwijls 92 024,6 7 30 017,8 7
Soms 90 024,1 7 33 019,5 5
Nooit 96 025,7 6 64 037,9 1
TOTAAL 374 100,0 29 169 100,0 19
Geen antwoord 80 8 285 18

Tabel 1: Frequentie van het voorkomen van problemen bij het vinden van voldoende goede junior- en
postdockandidaten in het academiejaar 1999-2000

Een tweede invalshoek van waaruit de ernst van de te-
korten bekeken werd, is de mate waarin projecten of man-
daten uitgesteld, afgelast of afgebroken moeten worden om-
wille van een gebrek aan kandidaten of het vroegtijdig
weggaan van onderzoekers. In tabel 2 kan men zien dat
het uitstellen van projecten of mandaten regelmatig ge-
beurt. Iets meer dan de helft van de onderzoeksleiders
heeft in het academiejaar 1999-2000 een project of man-
daat moeten uitstellen. Ook het stopzetten van onder-
zoeken omwille van het weggaan van onderzoekers
blijkt een vrij vaak voorkomend fenomeen te zijn. On-
geveer één derde van de onderzoeksleiders van de uni-

versiteiten meldt gedurende de academiejaren 1998-
1999 en 1999-2000, minstens één keer een onderzoek
stopgezet te hebben omwille van het weggaan van een
onderzoeker. Het afgelasten van projecten of manda-
ten is veel minder verspreid. Slechts bijna 8 % van de
onderzoeksleiders meldt het afgelasten van een project
of mandaat vorig academiejaar. Ook hier ligt de res-
pons zeer laag en zal het werkelijk percentage van de
onderzoeksleiders met problemen van deze aard wel-
licht lager liggen (zie tabel 2 op pagina 260).

Een andere indicator voor de ernst van het tekort aan
onderzoekers is de vraag of de promotoren hun selec-
tiecriteria voor onderzoekers hebben moeten aanpassen om-
wille van een gebrek aan geschikte kandidaten. 62 %
van de onderzoeksleiders van de universiteiten stellen
dat ze in de loop van de voorbije twee academiejaren
inderdaad hun selectiecriteria hebben aangepast. Crite-
ria die in dit verband vermeld worden, zijn vooral: het
diploma, het aantal behaalde graden, de specialisatie/
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specifieke voorkennis/scriptie in de subdiscipline, de
nationaliteit, ervaring, werklust en motivatie van de
kandidaat. Het aanpassen van de selectiecriteria kan
leiden tot het aanwerven van minder geschikte kandi-
daten. In tabel 3 zien we dat ongeveer de helft van de

onderzoeksleiders van de universiteiten gedurende de
laatste twee academiejaren al eens een kandidaat heeft
aangenomen die in hun ogen minder geschikt was, om-
wille van een gebrek aan voldoende kandidaten. Dit
betreft dan voornamelijk juniorkandidaten. 

Uitstellen van Afgelasten van 
projecten en mandaten projecten en mandaten

Universiteiten Openbare Universiteiten Openbare
ond. en wet. ond. en wet.
instellingen instellingen 

N % N N % N
0 keer 97 047,1 5 176 092,1 12
1 keer 79 038,3 4 9 004,7 0
1 en meer keren 30 014,6 4 6 003,1 0
TOTAAL 206 100,0 13 191 100,0 12
Geen antwoord 248 24 263 25

Tabel 2: Frequentie van het uitstellen en afgelasten van projecten of mandaten omwille van een gebrek
aan kandidaten gedurende het academiejaar 1999-2000

Algemeen Juniorkandidaten Postdockandidaten

Universiteiten Openbare Universiteiten Openbare Universiteiten Openbare
ond. en wet. ond. en wet. ond. en wet.
instellingen instellingen instellingen

N % N N % N N % N
Neen 190 051,2 20 247 065,5 23 359 095,7 26
Eén keer 124 033,4 4 82 0021,8 5 14 003,7 3
Meerdere keren 57 015,4 6 48 0012,8 2 2 000,5 1
TOTAAL 371 100,0 30 377 100,0 30 375 100,0 30
Geen antwoord 83 7 77 7 79 7

Tabel 3: Frequentie van het aanwerven van minder geschikte kandidaten

De voornaamste reden waarom een kandidaat als min-
der geschikt wordt beschouwd, is het niet beschikken
over voldoende graden of over het gevraagde diploma.
Het aannemen van een minder geschikte kandidaat be-
tekent echter niet noodzakelijk dat men achteraf niet
tevreden is over die kandidaat. De meerderheid van de
onderzoeksleiders stelt doorgaans tevreden te zijn over
de minder geschikte kandidaten die men aanneemt 
(61 %). Weinig onderzoeksleiders zijn echter zeer te-
vreden over die kandidaten (amper 2 %). 

Ten slotte kan de ernst van het tekort aan onderzoekers
in verband worden gebracht met het aanbod van kandi-
daten voor een onderzoekerspositie. Voor de junioronder-

zoekers kunnen we uit tabel 4 afleiden dat er zich aan
de universiteiten gemiddeld ongeveer vier kandidaten
aanbieden. Het aanbod van kandidaten aan de openba-
re onderzoeks- en wetenschappelijke instellingen is bij-
na tweemaal zo groot. Er wordt een onderscheid ge-
maakt tussen de duur van de contracten (minder dan
twee jaar versus twee jaar en meer). Voor contracten
van twee jaar en meer is het aanbod van kandidaten
iets groter dan voor contracten van minder dan twee
jaar (zie tabel 4 op pagina 261).

Het aanbod van kandidaten voor een postdoconder-
zoekerspositie ligt een stuk lager dan dat voor junior-
posities. Gemiddeld bieden er zich ongeveer twee post-
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docs aan. Uit tabel 5 blijkt dat de duur van het contract
hier een geringe rol speelt. De responsratio op deze
vragen is bijzonder laag. Mogelijke redenen hiervoor
zijn dat 1) slechts iets meer dan de helft van onder-
zoeksleiders postdocs heeft aangeworven tijdens de

academiejaren 1998-1999 en 1999-2000 en 2) het vaak zo
is dat een onderzoekerspositie voor een postdoc speci-
fiek voor een bepaalde persoon wordt aangevraagd of
uitgeschreven en er dus geen sprake is van een ‘aanbod
van kandidaten’. 

(8) Voluit: Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaan-
deren (FWO) en Instituut voor de aanmoediging van
Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaande-
ren (IWT). 

Contract van Contract van 
minder dan twee jaar twee jaar en meer

Aantal Universiteiten Openbare Universiteiten Openbare
kandidaten ond. en wet. ond. en wet.

instellingen instellingen 

N % N N % N
0 14 07,4 3 13 005,3 1
1 37 019,5 4 48 019,5 2
2, 3 of 4 97 051,1 5 112 045,5 4
5 en meer 42 022,1 6 73 029,7 9
TOTAAL 190 100,0 18 246 100,0 16
Geen antwoord 264 19 208 21
Gemiddelde 3,65 7,56 4,14 7,13

Tabel 4: Gemiddeld aantal kandidaten dat zich in de loop van het academiejaar 1999-2000 aanbood voor
een junioronderzoekerspositie

Contract van Contract van 
minder dan twee jaar twee jaar en meer

Aantal Universiteiten Openbare Universiteiten Openbare
kandidaten ond. en wet. ond. en wet.

instellingen instellingen 

N % N N % N
0 21 021,0 4 20 021,5 2
1 37 037,0 0 36 038,7 3
2 20 020,0 0 17 018,3 1
3 en meer 22 022,0 3 20 021,5 6
TOTAAL 100 100,0 7 93 100,0 12
Geen antwoord 354 30 361 25
Gemiddelde 2,32 7,30 2,00 2,75

Tabel 5: Gemiddeld aantal kandidaten dat zich in de loop van het academiejaar 1999-2000 aanbood voor
een postdoconderzoekerspositie

Op basis van deze resultaten kan er geconcludeerd
worden dat er geen sprake is van een globaal probleem
voor het vinden van onderzoekers. Hierbij kan er ver-
wezen worden naar het gemiddeld aanbod van vier ju-
niorkandidaten per vacature. In vergelijking met het
aanbod voor vacatures in privé-bedrijven kan dit wei-
nig lijken. Er dient echter rekening gehouden te wor-
den met de specifieke selectiecriteria (vereiste graden)
die gelden aan de universiteiten en die tot resultaat
hebben dat er een grotere zelfselectie plaatsvindt. Bo-
vendien gebeurt een voorafgaande rekrutering van

kandidaten door het FWO en IWT (8). Toch kunnen 
we niet stellen dat het aanwerven van onderzoekers
probleemloos verloopt. Vele onderzoeksleiders stellen 
immers problemen te hebben ondervonden bij het vin-
den van voldoende goede kandidaten (zie tabel 1) en
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het uitstellen en stopzetten van projecten en mandaten
komt regelmatig voor. In de volgende paragraaf zullen
we zien dat deze problemen zich hoofdzakelijk situ-
eren in een aantal specifieke studiedomeinen. 

III.A.2. Waar situeren zich de tekorten? 

In deze paragraaf gaan we in op de vraag waar er zich
precies tekorten aan onderzoekers voordoen. In de eer-
ste plaats werd er nagegaan (a) in welke universiteiten
en (b) in welke faculteiten en onderzoeksdomeinen er
vooral tekorten ervaren worden. Daarnaast werd on-
derzocht of er een verband bestaat (c) tussen een aantal
kenmerken van de onderzoekseenheid en van het be-
treffende onderzoeksproject enerzijds en het vinden
van onderzoekers anderzijds. 

III.A.2.a. Welke universiteiten ondervinden tekorten? 

Over deze vraag kunnen we kort zijn: over het alge-
meen blijken er weinig verschillen te zijn tussen de uni-
versiteiten wat tekorten aan onderzoekers betreft. De
KUB werd hierbij buiten beschouwing gelaten gezien
het klein aantal respondenten (N=7). De gegevens be-
treffen dus de K.U.Leuven, het LUC, de RUG, de UA en
de VUB. Zowel voor het vinden van junior- als van post-
dockandidaten blijken de problemen niet te verschil-
len tussen de universiteiten. Wat het uitstellen, afgelas-
ten en stopzetten van projecten betreft is er enkel een
verschil te vinden voor het aantal afgelaste projecten in
het academiejaar 1999-2000. De onderzoeksleiders van
de VUB blijken meer projecten of mandaten afgelast te
hebben dan de onderzoeksleiders van de K.U.Leuven en
de UA. Omwille van de lage responsgraad van de VUB
(22 %) is het echter aannemelijk dat vooral onderzoeks-
leiders met veel problemen geantwoord hebben. Het
aantal onderzoeksleiders dat zijn selectiecriteria heeft
aangepast, blijkt niet te verschillen per universiteit en
ook voor het aannemen van minder geschikte kandida-
ten zijn er geen verschillen. Het aanbod van kandida-
ten blijkt wel te verschillen per universiteit. De onder-
zoeksleiders van de UA krijgen over het algemeen het
grootste aantal kandidaten per vacature. In de RUG en
de VUB is het aantal kandidaten lager. De K.U.Leuven
ligt hier ergens tussenin. 

III.A.2.b. Welke faculteiten en onderzoeksdomeinen
ondervinden tekorten?

Tussen de faculteiten en onderzoeksdomeinen worden
er wel verschillen gevonden inzake het ervaren van 
een tekort aan onderzoekers. Voor het vinden van 
voldoende juniorkandidaten blijken vooral de onder-
zoeksleiders van de toegepaste wetenschappen proble-
men te ondervinden, gevolgd door de landbouwkun-
dige en toegepaste biologische wetenschappen en de
sociale en economische wetenschappen. Meer dan de
helft van de onderzoeksleiders uit die faculteiten geeft
aan altijd of dikwijls problemen te ondervinden. Voor
het vinden van postdockandidaten zijn de faculteiten
met problemen ook vooral de toegepaste wetenschap-

pen en de landbouwkundige en toegepaste biologische
wetenschappen. Wat het uitstellen, afgelasten of stop-
zetten van projecten en mandaten betreft, worden er
enkel verschillen gevonden voor het uitstellen. Hier
zijn het weer de toegepaste en de landbouwkundige
toegepaste biologische wetenschappen die het vaakst
projecten uitstellen. Het aanbod van kandidaten blijkt
niet te verschillen tussen de faculteiten. De onder-
zoeksleiders van de toegepaste wetenschappen en de
landbouwkundige toegepaste biologische wetenschap-
pen passen samen met de onderzoeksleiders van de
psychologische en pedagogische wetenschappen het
vaakst hun selectiecriteria aan. Het zijn ook vooral de
onderzoeksleiders van de toegepaste en landbouw-
kundige toegepaste biologische wetenschappen die
soms een beroep moeten doen op minder geschikte
kandidaten. De conclusie is op basis van deze gegevens
duidelijk: de onderzoeksleiders uit de toegepaste we-
tenschappen en in mindere mate de landbouwkundige
toegepaste biologische wetenschappen ervaren meer
dan hun collega’s uit de andere faculteiten tekorten aan
onderzoekers.
De onderzoeksdomeinen die het vaakst problemen on-
dervinden bij het vinden van kandidaten situeren zich
vooral in de toegepaste wetenschappen. Meer dan de
helft van de onderzoeksleiders uit de onderzoeksdo-
meinen algemene toegepaste wetenschappen, elektro-
nica, materiaaltechnologie, burgerlijke bouwkunde 
en transporttechnologie ondervinden altijd of dikwijls
problemen bij het vinden van voldoende juniorkandi-
daten. Daarnaast zijn ook de domeinen politieke en 
administratieve wetenschappen, fysica en landbouw
kwetsbaar wat het vinden van juniorkandidaten be-
treft.
Voor het vinden van postdockandidaten situeren de
meeste problemen zich ook binnen het domein van de
toegepaste wetenschappen maar het verschil is hier
veel minder uitgesproken. 

III.A.2.c. Kenmerken van onderzoeksgroepen en -pro-
jecten en hun samenhang met tekorten

Er worden weinig verschillen gevonden tussen het 
ervaren van problemen om voldoende kandidaten te 
vinden naargelang de omvang van de onderzoekseenheid.
Wel is het zo dat grote onderzoekseenheden een gro-
ter aanbod krijgen van junior- en postdockandidaten.
Er zijn daarnaast geen sterke indicaties om aan te ne-
men dat het probleem zich veeleer op predoctoraal dan
wel op postdoctoraal niveau situeert. Samengevat kunnen
we stellen dat bijna 50 % van de onderzoeksleiders 
altijd of dikwijls problemen ondervonden heeft bij het
vinden van voldoende goede juniorkandidaten ter-
wijl dit percentage iets lager ligt (43 %) bij het vin-
den van postdocs. Het gaat hier om het percentage on-
derzoeksleiders berekend op het aantal onderzoeks-
leiders dat geantwoord heeft op de vraag en dit is veel
kleiner voor de vraag omtrent het vinden van postdoc-
kandidaten dan voor de vraag omtrent juniorkandida-
ten. Wanneer we ervan uitgaan dat de onderzoekslei-
ders die niet hebben geantwoord weinig problemen
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ondervinden, dan lijken er minder problemen te zijn op
postdoctoraal niveau. Wat de aard van het project be-
treft, vinden we in tabel 6 dat het voor korte projecten
moeilijker is om voldoende kandidaten te vinden dan
voor langere projecten. Het vinden van kandidaten
voor persoonsgebonden mandaten is moeilijker dan

voor projecten van meer dan vier jaar maar gemakke-
lijker dan voor projecten van kortere duur. Het is te-
vens beduidend gemakkelijker om voldoende kandi-
daten te vinden in de periode juli - oktober dan in de
periode november - juni (zie tabel 7).

Projecten < 2 jaar Projecten 2-4 jaar Projecten > 4 jaar Persoonsgebonden
mandaten

Moeilijk 48,9 28,1 28,3 31,5
Eerder moeilijk 30,7 41,0 28,9 31,1
Eerder gemakkelijk 14,8 21,2 27,7 23,9
Gemakkelijk 05,6 09,7 15,0 13,5
N 270 288 173 251

Tabel 6: Verdeling van het ondervinden van moeilijkheden bij het vinden van kandidaten voor korte,
middellange, lange projecten en persoonsgebonden mandaten (percenten)

Juli - oktober November - juni

Moeilijk 28,7 56,5
Eerder moeilijk 36,9 26,2
Eerder gemakkelijk 26,1 10,6
Gemakkelijk 08,2 06,6
N 305 301

Tabel 7: Verdeling van het ondervinden van moeilijkheden
bij het vinden van kandidaten in de maanden juli -
oktober en november - juni (percentages)

postdoconderzoeksprojecten varieert van voldoende 
tot chronisch tekort over de verschillende onderzoeks-
groepen. Wellicht spelen naast de oorzaken die voor
predoconderzoekers van belang zijn (zie verder) ook
elementen mee zoals de bekendheid van de onder-
zoeksgroep, de onderzoeksthema’s, de onderzoeksin-
frastructuur, de mate waarin onderzoeksleiders op
congressen actief op zoek gaan naar postdocs en der-
gelijke meer. Op basis van de interviewgegevens was
dit moeilijk uit te klaren.

Een tot nu toe buiten beschouwing gelaten uiting van
het tekort aan onderzoekers is het voortijdig weggaan
van onderzoekers. Ook wat deze probleemindicatie be-
treft, is de situatie bij predocs anders dan bij postdocs.
De frequentie waarmee onderzoeksleiders geconfron-
teerd worden met het voortijdig weggaan van docto-
randi is zeer verschillend in de verscheidene onder-
zoeksgroepen, gaande van zelden tot problematisch
frequent. Wellicht is het ook zinvol de verscheidenheid
omtrent het al dan niet ervaren van problemen met
vroegtijdig afhakende doctorandi en onderzoeksmede-
werkers te zien in het licht van de geldigheid en toe-
pasbaarheid van een aantal bepalende factoren (zoals

III.A.3. Concluderend

De situationele context is in elk onderzoeksdomein en
in elke onderzoeksgroep verschillend. Daarbij komt
dat de mogelijke oorzaken die aanleiding kunnen ge-
ven tot een tekort aan kandidaten zeer verscheiden
zijn. Om het tekort aan potentiële onderzoekers per on-
derzoeksdomein (c.q. -groep) toe te lichten, zouden we
ons dus telkens de vraag moeten stellen in welke mate
bepaalde factoren van toepassing zijn in een bepaalde
concrete context. Met andere woorden: onderzoeks-
groepen waarop geen enkel van de oorzaken van toe-
passing is, blijken minder of geen problemen te rap-
porteren. Onderzoeksgroepen die bedoelde oorzaken
wel ondergaan, maken daarentegen meer kans gecon-
fronteerd te worden met een tekort aan geschikte on-
derzoeksmedewerkers. De oorzaken die volgens de be-
vraagde onderzoeksleiders van belang zijn, worden in
paragraaf 3.2 beschreven.

Het is zeer moeilijk om in het algemeen uitspraken te
doen over de vraag of onderzoeksleiders al dan niet
over voldoende onderzoekskandidaten kunnen be-
schikken. Toch zetten we een aantal algemene vaststel-
lingen omtrent het al dan niet beschikken over een vol-
doende aantal predockandidaten op een rij. Uit de in-
terviews concluderen we dat de bevraagde onder-
zoeksleiders aangeven ofwel geen problemen te erva-
ren ofwel er nog net in te slagen openstaande betrek-
kingen binnen een redelijke termijn ingevuld te krijgen.
Mocht de situatie in de nabije toekomst echter nog ver-
ergeren (in die zin dat het aantal geïnteresseerde on-
derzoekers nog slinkt of de hoeveelheid onderzoek toe-
neemt) dan vrezen de onderzoeksleiders dat de stabie-
le afwerking van onderzoeksprojecten niet meer kan
gegarandeerd worden. Wat het aanwerven van predoc-
onderzoekers betreft, schommelt men als het ware op
een kritische grens die dreigt te worden overschreden.
Uit de interviews blijkt dat het aantal kandidaten voor
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de meerwaarde van een doctoraat in de betreffende
sector, doorgroeimogelijkheden, andere aanbiedingen
en dergelijke). Het behouden van goede postdoconder-
zoekers is volgens de onderzoeksleiders zeer proble-
matisch. 

III.B. Oorzaken van een tekort aan onderzoekers

In deze paragraaf beschrijven we welke elementen vol-
gens onderzoeksleiders van belang zijn bij het verkla-

ren van de hoger beschreven probleemervaringen. In
tabel 8 zijn de resultaten van de kwantitatieve be-
vraging weergegeven. In de onderstaande bespreking
worden deze gegevens aangevuld met gegevens uit de
kwalitatieve fase. Daar de overwegingen van pas afge-
studeerden wanneer ze beslissen al dan niet een acade-
mische onderzoeksfunctie op te nemen enerzijds en
van postdocs wanneer ze beslissen al dan niet aan de
universiteit te blijven anderzijds in grote mate overlap-
pen, maken we in de bespreking geen strikt onder-
scheid tussen beide. 

Er is een te klein aantal afgestudeerden met het vereiste aantal graden 46 54 55 60 86 46 63
Het loonverschil met banen in de industrie en handel is te groot 79 41 80 76 87 26 67
De universiteit biedt te weinig toekomstmogelijkheden 88 90 93 90 78 49 84
Er is voldoende tewerkstelling buiten de universiteit 88 58 93 89 96 30 83
Wetenschappelijk onderzoek interesseert de jongeren niet 35 54 85 29 26 35 33
Het behalen van een doctoraat heeft weinig nut voor de afgestudeerden 49 54 44 57 51 27 45
Het onderzoeksproject leent zich niet tot het behalen van een doctoraat 16 27 27 33 12 23 23
Er zitten te weinig studenten in de studierichting 19 23 39 27 86 70 46
Jongeren zijn minder bereid dan vroeger om meer dan een gewone dagtaak te presteren 51 23 52 27 29 55 40
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Tabel 8: Verdeling van het belangrijk tot zeer belangrijk vinden van de redenen voor een tekort aan onderzoekers per faculteit 
(in percenten)

Een tekort aan onderzoekers in een bepaald onder-
zoeksdomein kan om verschillende redenen ontstaan.
Deze worden samengebracht in 3 punten, namelijk de
beperktheid van het aantal potentiële onderzoekers, de
beperktheid van het aantal geïnteresseerde onderzoe-
kers en de uitval na de beslissing om te doctoreren. In
figuur 1 wordt de gedachtegang die aan de basis ligt
van de beschrijving van de oorzaken van het onder-
zoekstekort schematisch voorgesteld.

III.B.1. Het aantal potentiële onderzoekers is te beperkt

Een eerste vereiste om onderzoeksmandaten succesvol
in te vullen, betreft de beschikbaarheid van voldoende
afgestudeerden. Er moet met andere woorden een vol-
doende grote groep potentiële onderzoekers bestaan
waaruit onderzoeksleiders kunnen rekruteren. Om te
kunnen spreken van een voldoende grote groep moet
het absolute aantal afgestudeerden toereikend zijn,
moeten de afgestudeerden ook effectief tot potentiële
onderzoekers worden opgeleid en mag de concurrentie
voor deze kandidaat-onderzoekers niet te groot zijn. 

III.B.1.a. Is het absolute aantal afgestudeerden toe-
reikend?

De onderzoeksleiders die problemen rapporteren bij
het aanwerven van onderzoekers, geven meestal aan

dat er te weinig studenten zijn in de betreffende oplei-
ding en dus ook dat er te weinig goede studenten af-
studeren die in aanmerking komen als doctorandi of
als onderzoeksmedewerker. Er dient te worden opge-
merkt dat een aantal geïnterviewde onderzoeksleiders
aangeeft dat het aantal onderzoeksprojecten de laatste

Figuur 1: Mogelijke oorzaken van een tekort aan onderzoekers
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jaren gestegen is. Dat impliceert dat ook bij een gelijk
aantal potentiële onderzoekers meer rekruteringspro-
blemen kunnen verwacht worden (9). 

Voornamelijk in de onderzoeksdomeinen wetenschap-
pen en toegepaste wetenschappen wordt door de on-
derzoeksleiders een dalend aantal in- en uitstromers
gerapporteerd. Dat blijkt volgens de onderzoeksleiders
een algemeen Europees fenomeen. De ‘goede oude
harde wetenschappen’ (cf. scheikunde en natuurkun-
de) en de toegepaste wetenschappen zijn minder aan-
trekkelijk geworden, en dit in tegenstelling tot de meer
‘groene’ wetenschappen (cf. de bio-ingenieurs). De in-
stroom van studenten in de toegepaste wetenschappen
lijkt bovendien voorlopig niet toe te nemen. Zo nam het
aantal generatiestudenten in het eerste jaar toegepaste
wetenschappen in de Vlaamse universiteiten het voor-
bije academiejaar (2000-2001) af met 7 % in vergelijking
met het academiejaar 1999-2000. Dit terwijl het totale
aantal generatiestudenten in Vlaanderen slechts met
2,7 % daalde (MVG, departement Onderwijs, 2000 en
2001a). De respondenten geven aan dat het imago van
wetenschappers en ingenieurs niet aantrekkelijk is. Dat
leidt volgens de onderzoeksleiders tot een algemene
verschuiving van generatiestudenten naar de humane
wetenschappen (psychologie, pedagogie, communica-
tie). De studies wetenschappen en toegepaste weten-
schappen zijn bovendien zeker niet makkelijk wat
maakt dat studenten vaak denken dat het te moeilijk
zal zijn en om die reden van de studies afzien. Ten slot-
te wordt door de respondenten aangegeven dat de les-
sen wetenschappen in het secundair onderwijs door
niet gespecialiseerde leerkrachten ook niet veel goed
doen aan de bereidheid van leerlingen om de be-
treffende studies op te nemen (weinig enthousiasme
van de leerkracht en dus ook van de leerlingen) (10). 

Bovenstaande elementen zijn volgens de respondenten
een aanzet tot het verklaren waarom bepaalde onder-
zoeksdomeinen kampen met een tekort aan absolute
aantallen afgestudeerden. Het weze benadrukt dat de
in- en uitstroom in de licentiaatsopleidingen door de
onderzoeksleiders als de hoofdoorzaak van de ervaren
tekorten naar voren worden geschoven. 

III.B.1.b. Worden studenten opgeleid tot onderzoekers?

De opleidingen aan de universiteiten zijn vaak niet
adequaat om de noden van de eigen onderzoeksgroe-
pen in te vullen. Op die manier is de uitstroom uit de
opleiding niet geschikt voor of niet geïnteresseerd in
(fundamenteel) onderzoek in het betreffende domein.
Kortom: een voldoende aantal afgestudeerden impli-
ceert niet noodzakelijk dat er ook effectief voldoende
potentiële onderzoekers beschikbaar zijn. Bij wijze van
voorbeeld: de opleiding ‘toegepaste economische we-
tenschappen’ is inhoudelijk van die aard dat ze beter
aansluit bij tewerkstelling in het bedrijfsleven. Dit re-
sulteert in het feit dat het aandeel en aantal afgestu-
deerden dat geïnteresseerd is in wetenschappelijk on-
derzoek relatief klein is (in vergelijking met andere fa-
culteiten). Er zijn weinig onderzoeksgerichte studenten;
het zijn eerder managers in spe dan onderzoekers in spe.

III.B.1.c. Concurrentie voor de weinige kandidaten

Een grote groep afstuderende potentiële onderzoekers
impliceert niet dat er ook effectief voldoende geschikte
personen zijn om alle betrekkingen in te vullen. Een be-
oordeling van het aanbod geschikte onderzoekers is ui-
teraard pas zinvol in het licht van de vraag naar deze
onderzoekers. Bij het verklaren van het tekort aan on-
derzoekers wordt de concurrentie om de groep poten-
tiële onderzoekers door de onderzoeksleiders meestal
in één adem genoemd met het instroomprobleem. Vele
afgestudeerden verkiezen meteen naar de industrie te
gaan in plaats van eerst nog wat tijd te besteden aan on-
derzoek. De vraag van de industrie is heel sterk: men-
sen hebben de keuze tussen verschillende jobs. Dit
neemt niet weg dat er ook voor de industrie een groot
probleem is omtrent het vinden van geschikte mede-
werkers. Zij moeten immers in dezelfde beperkte vijver
vissen. 
Niet alleen ten aanzien van het bedrijfsleven is er ech-
ter sprake van concurrentie voor de beste afgestudeer-
den. Ook de concurrentie met collega-onderzoekers en
andere academische onderzoeksinstellingen is groot.

III.B.2. Het aantal geïnteresseerde onderzoekers is te 
beperkt

Het feit dat er in absolute aantallen een voldoende aan-
tal potentiële onderzoekers beschikbaar is, betekent
niet automatisch dat er ook voldoende afgestudeerden
geïnteresseerd zijn in een tewerkstelling als acade-
misch vorser. Verschillende potentiële en geschikte on-
derzoekers zetten immers niet de stap naar de univer-
siteit in het algemeen en naar het doctoraat in het bij-
zonder. In volgende punten behandelen we een aantal
vragen die afgestudeerden en postdocs zich volgens de
bevraagde onderzoeksleiders stellen alvorens te beslis-
sen een onderzoeksfunctie op te nemen. De afgestu-
deerden die na het overwegen van deze vragen kiezen
voor het aanvangen van een academische onderzoe-
kersloopbaan vormen de eigenlijke pool waaruit on-
derzoeksleiders kunnen rekruteren. 

(9) De middelen voor onderzoek zijn de voorbije jaren in-
derdaad fors gestegen: het budget voor niet gericht on-
derzoek bijvoorbeeld is toegenomen van 3.100,80 mio
BEF in 1993 tot 6.833,80 mio BEF in 2000; het budget
voor industrieel onderzoek is gestegen van 4.876,00
mio BEF in 1993 tot 8.668,40 mio BEF in 2000 (VERVLIET,
2000).

(10) Uit onderzoek bij een representatieve steekproef (N =
1280) van zesdejaars uit voornamelijk wetenschappelij-
ke richtingen van het secundair onderwijs in Vlaande-
ren blijkt evenwel dat wetenschappelijke vakken toch
nog op wat interesse kunnen rekenen bij de jongeren.
Op een schaal van 1 tot 5 scoort wiskunde gemiddeld
3,72, chemie 3,54, fysica 3,52 en biologie 3,89 (HERMANS,
VAN AERSCHOT, 2001, 94).



III.B.2.a. Heb ik voldoende interesse voor wetenschap-
pelijk onderzoek?

Volgens onderzoeksleiders is de interesse voor weten-
schappelijk onderzoek er niet sterk op achteruitgegaan
bij de afgestudeerden. Dit betekent evenwel niet dat
alle afgestudeerden die interesse hebben voor weten-
schappelijk onderzoek aan de universiteit ook effectief
willen doctoreren. Er zijn immers nogal wat mensen
die niet onmiddellijk willen doctoreren, maar wel en-
kele jaren ervaring willen opdoen met een onderzoeks-
project om een extra troef te hebben in functie van late-
re tewerkstelling. Ze leren tijdens hun verblijf aan de
universiteit bijvoorbeeld de nieuwste technologieën
kennen. Het zijn voornamelijk wetenschappers in hart
en ziel die ervoor kiezen te doctoreren. 

III.B.2.b. Is de bezoldiging voldoende aantrekkelijk?

Verschillende onderzoeksleiders geven aan dat de be-
zoldiging relatief zelden een belangrijk aspect is (11). 
Je bent geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek
of niet. Velen vermoeden dus dat de bezoldiging
slechts van secundair belang is. Zo stellen een aantal
geïnterviewden: “Mocht men de lonen 20 % verhogen dan
zou dit waarschijnlijk niet leiden tot een aanzienlijk grotere
bereidheid tot opnemen van onderzoeksmandaten.” Boven-
dien wordt tijdens de interviews de bemerking ge-
maakt dat men als onderzoeksleider niet zomaar opge-
zet zou zijn met iemand die alleen maar komt omdat hij
aan de universiteit een hogere wedde krijgt dan ergens
anders.
Dit neemt niet weg dat voor bepaalde onderzoeksdo-
meinen (bv. informatica) ook een aantal financiële wet-
matigheden kunnen spelen. Het bestaande kader is
vaak te rigide om personeelsleden degelijk flexibel te
verlonen. Daartegenover staat dat regelmatig wordt
opgemerkt dat de startwedde aan de universiteit min-
stens even goed is als in het bedrijfsleven. De lonen in
het bedrijfsleven zouden na de eerste jaren echter wel
sneller stijgen.

III.B.2.c. Heb ik andere aanbiedingen?

Bijna alle (en zeker de goede) studenten die afstuderen
binnen de onderzoeksdomeinen waar problemen ge-
rapporteerd worden, weten in de maand mei waar ze
aan de slag kunnen. Onderzoeksleiders geven aan dat
het als universiteit moeilijk is om naast deze voorstel-
len een aantrekkelijker aanbod te leggen. Persoonsge-
bonden mandaten (FWO, IWT) tracht men in verschil-
lende onderzoeksgroepen in te vullen door licentiaats-
studenten aan te spreken met een interessant onder-

werp. Het actief aanspreken van studenten tijdens de
licentiejaren leidt er bovendien ook toe dat zij met een
concreet aanbod van de universiteit op zak minder ge-
neigd zullen zijn om hun beroepsmogelijkheden in de
industrie verder uit te zoeken. Het komt er voor de on-
derzoeksleiders dan ook op aan als het ware als eerste
bij de zaak te zijn.

III.B.2.d. Biedt een job aan de universiteit voldoende
doorgroeimogelijkheden?

De doorgroeimogelijkheden spelen wellicht een rol in
die zin dat potentiële onderzoekers volgens de respon-
denten vinden dat aan de universiteit vanuit de tijdelij-
ke positie weinig doorgroeimogelijkheden zijn. Stu-
denten weten dat er weinig perspectieven zijn binnen
de academische carrière. Men is zich ervan bewust dat
het verblijf aan de universiteit tijdelijk is. Studenten die
een beroepskeuze maken, hechten veel belang aan der-
gelijke langetermijnvooruitzichten. Ze realiseren zich
dat ze vroeg of laat toch naar het zogenaamd reële le-
ven moeten (het bedrijfsleven, de industrie) want er is
geen finale toekomst binnen de universiteit. Er komen
in de onderzoeksgroepen zeer weinig mensen bij in het
ZAP-kader (12) . Dit betekent dat de loopbaan van een
doctorandus na het behalen van het doctoraat als het
ware in een doodlopend straatje terechtkomt. Een be-
langrijke oorzaak van de gerapporteerde schaarste aan
onderzoeksmedewerkers is dus het gebrek aan carriè-
remogelijkheden dat afgestudeerden duidelijk zien.
Een onderzoeksleider verwoordt deze problematiek
als volgt: ‘De onderzoeksgroep werkt dus voor 80 à 90 %
met uitzendkrachten. Niemand zou in het bedrijfsleven aan
een dergelijke onderneming beginnen’.

III.B.2.e. Draagt een verblijf aan de universiteit bij tot
mijn waarde op de arbeidsmarkt?

Afgestudeerden denken volgens de onderzoeksleiders
veel in termen van ‘hun waarde op de arbeidsmarkt’.
De vraag die studenten zich stellen is vaak wat een ver-
blijf aan de universiteit hen achteraf kan opbrengen en
het antwoord daarop is volgens hen en volgens een
aantal onderzoeksleiders ‘niet zo ontzettend veel’. Vele
afgestudeerden zijn – althans volgens de respondenten –
van mening dat hun marktwaarde niet stijgt door aan
de universiteit te gaan werken. Dit geldt zowel voor
niet-doctorandi als doctorandi. Voornamelijk de vraag
in welke mate een doctoraat later kan gevaloriseerd
worden is in dit opzicht belangrijk. Een onderzoekslei-
der stelt: “Tien jaar geleden bestond die vraag niet. Men
vond het een eer om te mogen doctoreren en de nutsvraag
werd minder gesteld. De interesse voor het maken van een
doctoraat slinkt bij de afgestudeerden. Men is van mening
dat men dat niet in een marktwaarde kan verzilveren.” De

(11) Men kan hierbij evenwel opmerken dat het om een opi-
nie van de onderzoeksleiders gaat. In feite zou moeten
worden onderzocht wat de motieven van potentiële on-
derzoekers zijn om geen loopbaan aan de universiteit
aan te vatten en in hoeverre daar de bezoldiging naast
andere factoren in meespeelt. 

(12) Ter vergelijking geven we het aantal voltijdse ZAP-le-
den van de Vlaamse universiteiten sedert 1998. In 1998
waren er 2.365,1 voltijdse ZAP-leden, in 1999 2.360,5 en
in 2000 2.508 (MVG, 1999, 2000, 2001b).
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vraag naar de meerwaarde van een doctoraat blijkt
echter sterk afhankelijk van het betreffende onder-
zoeksdomein. 

III.B.2.f. Biedt de universiteit goede werkomstandighe-
den? 

Potentiële onderzoekers hechten steeds meer belang
aan de sociale context en de werksfeer van de werk-
vloer waar ze terecht zullen komen. Hierbij zijn ele-
menten als de gepercipieerde steun van de professor,
kameraadschap en egaliteit van belang. Een onder-
zoeksleider stelt hieromtrent de indruk te hebben dat
meer autoritaire en afstandelijke collega’s het lastiger
hebben om mensen aan te werven. In vergelijking met
het bedrijfsleven zouden de werkcondities aan de uni-
versiteit voor pas afgestudeerden interessant zijn: veel
vrijheid, flexibiliteit en niet teveel verantwoordelijk-
heid te dragen.

Het feit dat het maken van een doctoraat aan aantrek-
kingskracht verliest en het feit dat velen gaandeweg
stoppen heeft ook te maken met het gegeven dat een
doctoraat sowieso een ‘heroïsche’ onderneming is. Het
maken van een doctoraat is bovendien vaak een te
rechtlijnige bezigheid die niet voor de nodige tussen-
tijdse prikkels en successen zorgt. Het maken van een
doctoraat zou beter opgebouwd moeten worden door
het presenteren van papers en het bezoeken van con-
gressen, etc. Het mag niet de bedoeling zijn iemand zes
jaar op te sluiten want op die manier is het maken van
een doctoraat zeer demotiverend.

Ook in het kader van het al dan niet voortijdig weg-
gaan van doctorandi en postdocs wordt het belang van
een goede werksfeer benadrukt. Verschillende onder-
zoeksleiders besteden dan ook bewust veel aandacht
aan de groepsvorming binnen de afdeling (activiteiten
naast het werk, op de hoogte zijn van werk van colle-
ga’s, inspringen voor mekaar, etc). 

III.B.3. Uitval bij de aanvraagprocedures van docto-
raatsbeurzen

Een belangrijk probleem bij de FWO-aspiranten betreft
de uitval van goede onderzoekers. De onderzoekslei-
ders geven aan dat het omwille van het prestige van
een FWO-beurs nog lukt om mensen te motiveren om
een dergelijke beurs aan te vragen. Mensen die echter
hun aangevraagde FWO-beurs niet toegezegd krijgen,
kan men slechts zeer moeilijk nog motiveren om daar-
na nog een IWT-beurs aan te vragen of om als on-
derzoeksmedewerker tewerkgesteld te worden. Deze
kandidaten hebben meestal een ‘goed gevoel voor ei-
genwaarde’ en kiezen voor de industrie als ze gewei-
gerd worden bij het FWO. Dit betekent voor de onder-
zoeksgroep een groot verlies aan potentieel. Bijna alle
kandidaat-aspiranten zijn immers goede kandidaten.
De mensen die hun beurs mislopen, zoeken hun weg
buiten de universiteit, men kan hen niet meer moti-
veren nog een IWT-beurs aan te vragen. Het feit dat

slechts zo weinig beurzen worden toegekend terwijl de
kandidaten in feite allemaal goede kandidaten zijn,
zorgt er dus voor dat er een potentieel aan zeer goede
onderzoeksmedewerkers verloren gaat.

IV. STRATEGIEEN VAN ONDERZOEKSLEIDERS BIJ EEN TEKORT AAN

ONDERZOEKERS

Wat doen promotoren wanneer ze geconfronteerd
worden met een tekort aan onderzoekers? Promotoren
kunnen verschillende strategieën gebruiken om hun
problemen op te lossen. Tabel 9 geeft het aandeel van
de onderzoeksleiders weer die aangeven de betreffen-
de strategie doorgaans toe te passen wanneer ze ge-
confronteerd worden met een gebrek aan geschikte on-
derzoekskandidaten. De meest voorkomende strate-
gieën zijn ‘het zoeken van geschikte kandidaten aan
andere universiteiten in Vlaanderen’ en ‘het zoeken
van geschikte buitenlandse kandidaten’. Daarop vol-
gen ‘het uitstellen van het onderzoek’ en ‘het aanne-
men van minder geschikte kandidaten’. De promo-
toren gaan dus over het algemeen eerst zelf actief op
zoek naar nieuwe kandidaten. Andere strategieën die 
door de onderzoeksleiders zelf aangegeven worden,
zijn o.a.: herschikken van lopende opdrachten, herver-
delen van het werk, extra taken voor aanwezige onder-
zoekers, allianties aangaan met andere groepen, overu-
ren kloppen, opnieuw zoeken, minder voorstellen in-
dienen en pas indienen wanneer er een kandidaat is,
persoonlijk contacteren van alle afgestudeerden met
minimum twee graden, … 

Tabel 9: Verdeling van de onderzoeksleiders die stellen door-
gaans de betreffende strategie toe te passen wanneer
ze geconfronteerd worden met een gebrek aan on-
derzoekers (in percenten; meerdere antwoorden wa-
ren mogelijk)

Enkel het aanwerven van minder geschikte kandidaten
en het zoeken naar geschikte buitenlandse kandidaten
blijkt verschillend te zijn per faculteit. Voor de faculteit
toegepaste wetenschappen valt het op dat daar bedui-
dend meer gezocht wordt naar buitenlandse kandida-
ten (78,2 %). In tabel 10 wordt er informatie gegeven
over de mate waarin er buitenlanders worden aange-
worven voor onderzoek. 
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Het onderzoek wordt uitgesteld 47,6
Het onderzoek wordt afgelast 8,6
Ik neem één van de minder geschikte kandidaten aan 39,5
Ik zoek geschikte kandidaten aan andere 
universiteiten in Vlaanderen 51,4
Ik zoek een geschikte buitenlandse kandidaat 50,9
Andere strategie 11,6
Totaal aantal respondenten 397

%



Ook in de interviews kwamen de strategieën van on-
derzoeksleiders aan bod. Eén van de belangrijkste 
wegen om junioronderzoeksmedewerkers te vinden blijkt
het aanspreken van de eigen (thesis)studenten. Vaak
worden goede studenten door de onderzoeksleiders al
gevolgd vanaf de 2de kandidatuur. Het komt erop aan
“om er tijdig bij te zijn”. Alle onderzoeksleiders zijn im-
mers op zoek naar de beste kandidaten en zijn dus in
zekere zin concurrenten van elkaar. Andere manieren
om de afgestudeerden te bereiken, is via vacaturebe-
richten ad valvas. Meestal wordt deze weg als minder
effectief beschouwd dan het persoonlijk aanspreken
van mensen. Vacatureberichten worden vaak (maar
niet altijd) ruimer verspreid dan binnen de eigen uni-
versiteit en worden gestuurd naar andere Vlaamse en
Waalse universiteiten. Soms nemen onderzoeksleiders
contact met collegae aan andere universiteiten met de
vraag of zij geen geschikte kandidaten hebben. Sommi-
ge onderzoeksleiders zijn echter gestopt met (Vlaams-)
nationaal te rekruteren, omdat men aan andere univer-
siteiten “met hetzelfde probleem zit”. Slechts enkele
onderzoeksleiders stellen vacatures kenbaar te maken
via de nationale pers. De anderen doen dit niet, wegens
“financieel niet verteerbaar” of omdat er ofwel nie-
mand op afkomt ofwel kandidaten niet over het juiste
profiel beschikken. Vele onderzoeksleiders gaan op
zoek naar buitenlandse junioronderzoekers binnen en
buiten Europa. Onderzoeksleiders die dit momenteel
nog niet doen, denken dit in de toekomst wel te zullen
(moeten) doen. Wervingskanalen hier zijn: netwerking
(collegae aanspreken in het buitenland), junioronder-
zoekers aanspreken op internationale congressen en
uitwisselingsprojecten met universiteiten in het buiten-
land.

Voor postdocposities wordt er in de toegepaste en
exacte wetenschappen in belangrijke mate internatio-
naal gerekruteerd. Onderzoeksleiders doen aan actieve
werving via netwerking of het leggen van contacten op
internationale congressen. Het aanwerven van buiten-
landse kandidaten blijkt niet te verschillen per uni-
versiteit. Wel zijn er verschillen tussen de faculteiten:
vooral de wetenschappen, de toegepaste wetenschap-
pen en in mindere mate geneeskunde en farmacie wer-

ken met buitenlandse onderzoekers. Hoewel we eerder
stelden dat de onderzoekseenheden vooral bestaan 
uit onderzoekers uit de eigen faculteit en universiteit,
blijkt uit deze gegevens dat de onderzoeksleiders ook
wel buiten de landsgrenzen op zoek gaan naar mede-
werkers. Ongeveer twee derden van de onderzoekslei-
ders heeft al eens een buitenlandse onderzoeker aange-
worven. Onderzoeksleiders krijgen ook veel spontane
sollicitaties, vooral van mensen uit Oost-Europese en
Aziatische landen die reageren op vacatures op de web-
site of die de onderzoeksgroep kennen op basis van in-
ternationale publicaties. Vaak hebben deze kandidaten
echter niet het gewenste profiel of zijn hun kwaliteiten
als onderzoeker moeilijk te beoordelen.

We kunnen concluderen dat er door de onderzoekslei-
ders actiever en ruimer gerekruteerd wordt dan voor-
heen. Ongeveer één derde van de onderzoeksleiders
geeft als reden voor de aanwerving van een buiten-
lands kandidaat aan dat er onvoldoende Vlaamse kan-
didaten waren voor de post. Voor de universiteiten
geeft 40 % van de onderzoeksleiders als reden aan dat
de aanwerving van een buitenlands kandidaat paste in
het kader van het onderzoek omwille van de taal, het
onderwerp of de plaats van het onderzoek. Voor de
openbare onderzoeks- en wetenschappelijke instellin-
gen bedraagt dit 46 %. Een aantal onderzoeksleiders
benadrukt in de interviews expliciet dat een heteroge-
ne samenstelling (met eigen afgestudeerden, afgestu-
deerden van andere binnen- en buitenlandse universi-
teiten) een verrijking kan betekenen voor de onder-
zoeksgroep (andere onderzoekscultuur, andere invals-
hoeken).

V. MOGELIJKE MAATREGELEN

Tot slot wordt er ingegaan op een aantal mogelijke
maatregelen ten aanzien van het tekort aan onderzoe-
kers. Eerst presenteren we in tabel 11 welke maatrege-
len volgens onderzoeksleiders (zeer) veel kunnen bij-
dragen tot het aantrekken van meer onderzoekers.
Daarna geven we aan welke maatregelen tijdens de in-
terviews naar voren werden geschoven.
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Universiteiten Openbare ond. en wet. instellingen 

N % N %
Nog nooit 130 033,6 26 028,6
Eén keer 67 017,3 16 017,6
Twee keer 85 022,0 22 024,2
Drie keer 40 010,3 8 008,8
Vier of meer keer 65 016,8 19 020,8
TOTAAL 387 100,0 91 100,0
Gemiddelde 2,36 2,60

Tabel 10: Frequentieverdeling van het aanwerven van buitenlanders voor een onderzoek



Tijdens de interviews werden door onderzoeksleiders
verscheidene beleidsmaatregelen voorgesteld. Samen-
vattend kunnen we stellen dat deze maatregelen be-
ogen om 1) het aantal potentiële onderzoekers te ver-
groten en 2) het onderzoeksmetier interessanter en aan-
lokkelijker te maken en zodoende de pool van geïnte-
resseerde onderzoekers te vergroten. Tot slot werd er
ook gepleit voor een flexibilisering op het vlak van de
reglementering, onder meer om geïnteresseerde onder-
zoekers niet te verliezen. Afsluitend gaan we kort in op
deze drie groepen maatregelen.

Drie algemene maatregelen kunnen volgens de onder-
zoeksleiders bijdragen tot het vergroten van het aantal
potentiële onderzoekers. Allereerst moet gewerkt wor-
den aan de instroom in bepaalde probleemgebieden 
en moeten jongeren meer gemotiveerd en gestimuleerd
worden om bepaalde studierichtingen te kiezen. Hier-
toe worden onder andere het belang van imagovor-
ming en stimulerend secundair onderwijs benadrukt.
Het probleem van tekort aan onderzoekers begint al 
bij de studiekeuze in het secundair onderwijs. Jongeren
dienen aangemoedigd te worden om richtingen te kie-
zen die voorbereiden op universitaire studierichtingen
waar zich tekorten voordoen en vervolgens dienen 
zij enthousiast te worden gemaakt voor studierichtin-
gen als burgerlijk ingenieur of computerwetenschap-
pen. Ten tweede wordt de rol van het opleiden tot 
onderzoekers in de verf gezet. Sommige onderzoeks-
leiders suggereren daarom om studenten tijdens hun
studies meer aan te sporen tot (onderzoeks)creativi-
teit door cursussen zo interessant mogelijk te maken,
door studenten voor een stuk zelf hun kennis te la-
ten opbouwen, door een betere begeleiding bij thesis-
sen, enzovoort. Men zou goede studenten meer moeten
motiveren om onderzoek te gaan doen en er moet meer
nadruk worden gelegd op het nut van het doctoraat.
De derde maatregel bestaat in het beperken van de 
concurrentie voor onderzoekers binnen het academisch
onderzoek. Deze concurrentie speelt overigens niet 
enkel op het vlak van het rekruteren uit de pool van af-
gestudeerden. Om tegemoet te komen aan de concur-

rentie tussen de studierichtingen bij de rekrutering 
van generatiestudenten kan er gedacht worden aan 
samenwerking tussen met elkaar verwante opleidin-
gen.

Ook om het onderzoeksberoep interessanter en aan-
trekkelijker te maken zien de geïnterviewde onder-
zoeksleiders heil in een aantal specifieke maatregelen.
Zo menen sommige onderzoeksleiders dat van de ver-
algemeende eis tot doctoreren afgestapt moet worden.
Op die manier kan men onderzoekers aantrekken die
ofwel opteren voor een volwaardige doctoraatsoplei-
ding en doctoraat of die gewoon enkele jaren ervaring
willen opdoen aan de universiteit zonder te doctore-
ren. Daarnaast zijn heel wat onderzoeksleiders van me-
ning dat er werk moet worden gemaakt van loopbaan-
mogelijkheden binnen de universiteit. In het algemeen
zijn de onderzoeksleiders van mening dat het voor-
al belangrijk is om langeretermijnperspectieven te bie-
den aan onderzoekers. Een belangrijke maatregel hier-
toe is het optrekken van de looptijd van de projecten.
Uit het onderzoek is immers gebleken dat de rekrute-
ringsproblemen zich vooral situeren bij korte projec-
ten. Door langere projecten aan te bieden is er tegelij-
kertijd de mogelijkheid om een doctoraat voor te berei-
den wat een extra stimulans kan betekenen. Door men-
sen aan te stellen met een contract van onbepaalde
duur, kan er voorzien worden in de continuïteit van
een onderzoeksgroep en wordt het mogelijk een effec-
tief personeelsbeleid met aandacht voor de human re-
sources-component uit te stippelen. Nu dienen onder-
zoeksleiders bij de uitbouw van hun onderzoeksgroep
‘telkens opnieuw te beginnen’. Ook een betere profile-
ring van het doctoraat naar de buitenwereld is volgens
sommige onderzoeksleiders aangewezen. In het kader
van het aantrekkelijker maken van het onderzoeksme-
tier willen we nog vermelden dat lang niet alle onder-
zoeksleiders in een verhoging van de bezoldiging een
middel zien om meer afgestudeerden te interesseren
voor wetenschappelijk onderzoek. Bij onderzoeksgroe-
pen waar de hogere salarissen in de industrie als reden
wordt aangehaald voor tekorten aan onderzoekers kan
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Het loon van de onderzoeker verhogen 61,8 74,5
Promotie van de universiteit om niet-Vlaamse studenten aan te trekken 42,8 58,8
Langeretermijnperspectieven bieden aan de onderzoekers 90,2 78,2
Eigen onderzoek beter promoten in het binnenland 56,4 51,9
Eigen onderzoek beter promoten in het buitenland 43,3 39,2
Promotie van de universiteit om meer Vlaamse studenten aan te trekken 42,2 54,7
Goede studenten tijdens hun studies meer motiveren om in het onderzoek te gaan 81,5 75,9
Het nut van het doctoraat meer propageren 71,7 72,2
Jongeren motiveren om bepaalde studierichtingen meer te kiezen 54,2 94,2

% algemeen
% toegepaste 

wetn.

Tabel 11: Verdeling van het (zeer) veel kunnen bijdragen van de betreffende maatregel tot het aantrekken van 
meer onderzoekers voor alle onderzoeksleiders en voor de onderzoeksleiders van de faculteit toegepaste we-
tenschappen (in percenten)



het volgens de onderzoeksleiders wel helpen om het
loon van de onderzoekers te verhogen (cf. toegepaste
wetenschappen in tabel 11). Gedifferentieerde vergoe-
ding zou hier een remedie kunnen bieden. 

Een aantal potentieel geïnteresseerde onderzoekers
haakt af of verliest men door mechanismen eigen aan
de aanvraagprocedure of door een te stringente regle-
mentering. Wat reglementering en statuten betreft,
stellen de onderzoeksleiders gerichte maatregelen voor
ter remediëring van een aantal pijnpunten. In de eerste
plaats moet vermeden worden dat goed onderzoeks-
potentieel verloren gaat wanneer FWO-beurzen aan
kandidaten worden geweigerd. Kandidaten die uit de
boot vallen bij een FWO-aanvraag kunnen zelden op-
gevangen worden. Er wordt m.a.w. gesteld dat meer
FWO-kandidaten effectief een beurs zouden moeten
kunnen bekomen. Ook de aanvraagprocedure voor een
IWT-specialisatiebeurs brengt heel wat onzekerheid
met zich mee. Pas in december weet de onderzoeker of
de beurs al dan niet behaald werd. Tot die tijd dient de
onderzoekgroep aan prefinanciering te doen, als zij
daartoe in staat is. Een onderzoeksleider meent dat
“men heel wat meer mensen zal kunnen binnenhou-
den” als men reeds in juli tegen geïnteresseerden zou
kunnen zeggen dat ze kunnen beginnen. De verschil-
lende onderzoeksstatuten zouden bovendien wat be-
treft bezoldiging geharmoniseerd moeten worden. Ten
slotte pleiten onderzoeksleiders voor meer flexibiliteit
in de aanwending van financiële middelen: het is niet
altijd toegestaan geld in de tijd te verschuiven, waar-
door er veel geld verloren gaat. Men zou op een soepe-
lere manier moeten kunnen omgaan met middelen van
fondsen (bv. het omzetten van werking in personeel en
omgekeerd).
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