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4. De veranderende

positie van de
hoogleraar en de
promovendus
joop hield niet zo van congressen, maar wel van Engeland. Misschien dat
het daarom lukte om hem te overreden in 2009 samen naar Sheffield te gaan
voor het jaarlijkse Social Section congres van de British Psychological Society.
Zodoende was de hoogleraar erbij toen de promovendus (de tweede auteur)
zijn eerste internationale presentatie hield. De Spartaanse accommodatie op
de campus (klein tegen de muur geschroefd 1-persoons bed in een minuscuul
studentenkamertje) en de abusievelijk bestelde cider ten spijt, is joop het jaar
daarop weer meegegaan, ditmaal twee van zijn promovendi vergezellend naar
Winchester. Het was geweldig en leerzaam om met joop congressen te bezoeken,
in het land waar hij jaren had gewoond.
Inleiding
Samen met promovendi een internationaal congres bezoeken, zoals
Joop deed, is niet iets wat elke hoogleraar deed (of doet) en het is niet iets
wat elke promovendus meemaakt. De herinnering van de tweede auteur
is zeker niet uitzonderlijk en tegelijkertijd zullen er velen zijn, die zo'n
ervaring niet hebben. Vanzelfsprekend ligt dat dan voor een deel aan de
aard van het beestje. Sommige promovendi laten zich niet zo gemakkelijk

vergezellen en sommige hoogleraren schuiven liever aan bij minstens zo
oude en grijzende collegae, dan dat zij hun schaarse congrestijd aan hun
promovendi besteden.
Toch is dit maar een deel van de verklaring. Want ook de formele
rol en meer of minder geïnstitutionaliseerde positie van hoogleraar en
promovendus, speelt een rol. De afgelopen decennia is zowel de rol en
positie van hoogleraar als die van promovendus sterk veranderd. Lange
tijd opereerde de hoogleraar als, soms tamelijke zonderlinge, eenling.
Wetenschappelijk medewerkers gaven onderwijs en deden daarnaast
zelfstandig onderzoek, op basis waarvan zij, vaak pas na vele jaren,
promoveerden. Zoals beschreven in hoofdstuk 2, als er al publicaties
voortkwamen uit een dissertatieonderzoek, was dat pas na de promotie.
Publiceren in Engelstalige tijdschriften was ongebruikelijk. Met de in 1982
door minister Pais ingevoerde tweefasenstructuur kwam in deze situatie
verandering. De eerste fase betrof de opleiding tot doctorandus (drs.),
later vervangen door de internationaal meer gangbare Master of Arts (MA)
of Master of Science (MSc). De start van de tweede fase liet lang op zich
wachten, vooral voor wat betreft de onderzoeksopleiding. Alhoewel het in
eerste instantie de bedoeling was die opleiding tot twee jaar te beperken en
voor velen toegankelijk te maken, werd in 1989 onder minister Deetrnan
besloten tot een vierjarige onderzoeksopleiding, beperkt toegankelijk,
en uitmondend in een promotie. Deelnemers aan de opleiding werden
aan de universiteit aangesteld als Assistent in Opleiding (AiO) of bij
NWO aangesteld als Onderzoeker in Opleiding (OiO) en vervolgens
gedetacheerd bij een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstelling.
In de praktijk waren de verschillen tussen beide typen onderzoekers
minimaal en in 2004 werden die functies vervangen door die van
promovendus. Voortaan was de promovendus als werknemer aangesteld bij
een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstelling.
Door de invoering van deze tweefasenstructuur en voornamelijk de
instelling van een vierjarige onderzoekersopleiding veranderde de positie
van de al dan niet jonge onderzoeker die een proefschrift voorbereidt en
hoopt te promoveren. In dit hoofdstuk gaan we in op deze verandering,
vooral gebruik makend van persoonlijke ervaringen en observaties en
specifiek gericht op de sociale psychologie in Nederland. Terwijl de eerste
auteur zijn onderzoeksloopbaan in 1990 begon als een van de eerste AiOs
in de Nederlandse sociale psychologie, promoveerde de laatste auteur in
2004 en rondde de tweede auteur zijn promotietraject in 2012 af. Elk van
ons heeft, als zodanig, een geheel verschillende fase van de ontwikkelingen
in de afgelopen dertig jaar aan den lijve ondervonden. Daarnaast gaan we
in op de veranderende rol en positie van de hoogleraar, wederom aan de

54

hand van onze eigen ervaringen en observaties. De eerste auteur werd tot
hoogleraar benoemd in 1998; de laatste auteur in 2012. Aan de hand van
onze ervaringen en observaties beschouwen we de ontwikkelingen in de
sociale psychologie tussen 1990 en 2014. Naast dit wat meer beschrijvende
doel, proberen we de ontwikkelingen te evalueren en enkele uitspraken te
formuleren over de ideaaltypische hoogleraar en promovendus.
Promoveren in de sociale psychologie
In de periode voor 1990, toen de twee fasen structuur nog niet was
ingevoerd, was promoveren iets dat je ernaast deed, naast je onderwijs
en je bestuurlijke functies. Verschillen in begeleiding waren groot, maar
algemeen kan gesteld worden dat iemand zijn of haar promotor maar
zelden zag. Vanaf 1990 kwam hierin verandering. De eerste lichting
promovendi in de sociale psychologie werkte tamelijk individueel aan hun
onderzoek, begeleid door een of twee promotores. Maar aan de RUG, waar
de eerste auteur tussen 1990 en 1993 werkte aan zijn proefschrift, was het
gebruikelijk om met de begeleiders wekelijks te vergaderen over gedaan
of nieuw op te zetten onderzoek. Er waren maandelijks lezingen, meestal
verzorgd door een gast van buiten. De opleiding tot wetenschapper werd
zeer lokaal georganiseerd en sterk bepaald door de kennis en kunde van
de promotores en hun professionele netwerk waarmee de promovendus,
bijvoorbeeld op congressen, in aanraking kwam. Promovendi hadden
relatief weinig contact met generatiegenoten, behalve tijdens incidentele
symposia en rondom het jaarlijkse congres van de ASPO. Deze tweedaagse
bijeenkomst was dan ook iets om het hele jaar naar uit te kijken.
Al vrij snel kwam hierin verandering. In 1992 werd, na
een lange voorbereiding door enkele hoogleraren in de sociale
psychologie, waaronder Joop van der Pligt, Bram Buunk en Gun
Semin, een startsubsidie verkregen van NWO om een landelijke
onderzoekersopleiding op te zetten (zie hoofdstuk 2). Daarmee was
het KU een feit en kwam er voor promovendi een scala aan lezingen,
seminars, vaardigheidstrainingen en methodologiecursussen op gang.
In kleine klasjes, onder leiding van (inter)nationaal hoog aangeschreven
wetenschappers, konden promovendi zich niet alleen bekwamen in
onderdelen waar hun directe begeleiders wellicht minder op toegerust
waren, maar ook ontstonden er collegiale netwerken die de eigen
universiteit (en provincie) regelmatig overschreden. Niet langer was de
promovendus een eenling; vanaf nu was de promovendus onderdeel
van een cohort en vormden zich samenwerkingsverbanden die vaak
tot ver na de promotie bleven bestaan. Bovendien was de oprichting
van het KU een belangrijke stimulans voor de internationalisering van
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(promotieonderzoek in) de sociale psychologie. In toenemende mate
kwamen promovendi in contact met buitenlandse hoogleraren, verbleven
een periode aan een buitenlandse universiteit en publiceerden samen
met buitenlandse collega's in wetenschappelijke tijdschriften. Ook hier
ontstonden grensoverschrijdende netwerken die jonge wetenschappers
tot groot voordeel strekten en een navenante positieve invloed hadden op
de sociale psychologie in Nederland. Mede om die reden ontving het KLI
in 2005 de Jean-Paul Codol Award van de European Association for Social
Psychology.
Met de oprichting van het KLI veranderde er ook iets anders. Meer dan
daarvoor raakten promovendi bekend met wat hun collegae elders deden
en werd sociale vergelijking niet alleen mogelijk, maar ook pregnanter.
Zo publiceerde het KLI jaarlijks een lijst met publicaties van promovendi
en gaf een gemiddeld aantal publicaties per promovendus. Zowel de
mogelijkheid van elkaar te leren als de ambities gingen omhoog, iets
wat het KLI effectief ondersteunde met populaire cursussen als 'how to
present' en 'how to publish and review.' Waren promovendi rond 1990
(waaronder de eerste auteur) uiterst verguld met een publicatie in een
Europees sociaal psychologisch tijdschrift, zoals het European journal
of Social Psychology of het British journal of Social Psychology, eind jaren
negentig verschoof de aandacht naar de, daarvoor onhaalbaar geachte,
Amerikaanse tijdschriften zoals het Journal of Experimental Social
Psychology en het Journal of Personality and Social Psychology. Steeds vaker
publiceerden promovendi onderdelen van hun proefschrift in zulke
vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften en, mede daardoor,
werd de Nederlandse sociale psychologie langzaamaan een speler van
wereldformaat.
Vanaf 2008 vindt er een aantal veranderingen plaats in het
Nederlandse wetenschapsbeleid, veranderingen die belangrijke gevolgen
zullen blijken te hebben voor (jonge) onderzoekers, hun opleiding
en hun carrièreperspectief. Allereerst wordt er fors bezuinigd op de
wetenschapsfinanciering, waarbij met name de zogeheten eerste
geldstroom sterk wordt teruggebracht. De tweede auteur is één van
de laatste promovendi die binnen de UvA vanuit de structurele eerste
geldstroom werd gefinancierd, met Joop van der Pligt als promotor.
Vanuit deze eerste geldstroom werden voorheen veel promotieplaatsen
gefinancierd (waaronder die van de laatste auteur), waardoor getalenteerde
studenten met een neus voor onderzoek na hun afstuderen een redelijke
kans maakten op een promotieplaats. De laatste jaren is de competitie
om schaarse middelen fors toegenomen en zijn de ingangseisen die
aan promovendi worden gesteld naar boven bijgesteld. Waar voorheen
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een doctoraalbul volstond, wordt steeds vaker geëist dat de student
een tweejarige Research Master heeft afgerond. Een deel van de
onderzoekersopleiding die traditioneel werd verzorgd door het KLI wordt
nu in die tweejarige Research Master aangeboden. Daarnaast wordt
(noodgedwongen) geëxperimenteerd met drie- in plaats van vierjarige
promotieplaatsen. De concurrentie en competitie om promotieplekken
neemt toe en het is niet ongebruikelijk dat aspirant-promovendi op
verschillende vacatures solliciteren voordat ze daadwerkelijk een AIO-plek
weten te bemachtigen. Het gevoel van competitie dat ontstaat voordat
men überhaupt aan het promotietraject begint is in zekere zin een
goede voorbereiding op wat komen gaat. Immers, na voltooiing van het
promotietraject ontstaat direct weer een vergelijkbare onzekere situatie: nu
gaat het om de competitie om nóg schaarsere postdoc en UD-posities.

Focus en massa
In 2010 verschijnt onder voorzitterschap van Cees Veerman het rapport
'differentiëren in drievoud omwille van kwaliteit en verscheidenheid in het
hoger onderwijs.' In dit zogenoemde rapport Veerman wordt gepleit voor
het aanbrengen van meer focus en massa in onderzoek (en onderwijs, hier
verder buiten beschouwing gelaten). De gedachte is dat de Nederlandse
wetenschap met beperkte middelen een wereldspeler kan blijven, mits
niet elke universiteit alles een beetje wil doen en elke universiteit zich
op een aantal specialiteiten concentreert-door focus aan te brengen, zo
is de gedachte, ontstaat er op verschillende plekken de daadwerkelijke
massa (in termen van onderzoekers en onderzoeksondersteuning) om
internationaal vooraanstaande wetenschap te kunnen (blijven) bedrijven.
Universiteiten nemen het advies ter harte, en dit heeft twee belangrijke
gevolgen. Ten eerste wordt werk gemaakt van focusgebieden, zoals 'Brain
and Cognition,' en 'Interpersonal Processes and Organizational Behavior.'
Deze focusgebieden, die per universiteit verschillen, kunnen rekenen op
de bijzondere - ook financiële - aandacht van universitaire bestuurders.
Onderzoeksgebieden die niet in dergelijke, vaak sterk interdisciplinaire
zwaartepunten zijn ondergebracht, krijgen het moeilijker. Soms profiteert
de sociale psychologie, soms valt zij buiten de boot. Daar waar zij
profiteert, kunnen promovendi worden aangesteld en zijn de promovendi
in zekere mate verzekerd van onderzoeksfaciliteiten. Daar waar de sociale
psychologie op het reservebankje plaatsneemt, zijn dergelijke garanties er
niet.
Ten tweede wordt er, omwille van die zo gewenste profilering, serieus
werk gemaakt van lokale onderzoekersopleidingen. Het Behavioral
Science Instituut van de RUN trok zich terug uit het KLI, de VU richtte
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de William James Graduate School op en de diverse partner universiteiten
schroefden hun financiële bijdragen aan het KU terug. Het KU moest
in afgeslankte vorm verder en dit betekent dat de onderzoekersopleiding
steeds vaker lokaal plaatsvindt-onder andere binnen de lokale Research
Masters. Deze vaak selectieve en kleinschalige opleidingen duren twee jaar,
zijn expliciet gericht op talentvolle studenten uit binnen- en buitenland
die een academische loopbaan ambiëren, en werden ooit opgericht om
het lokale onderzoeksprofiel kleur te geven en werving en behoud van
talentvolle studenten te faciliteren. De meeste opleidingen in Nederland
zetten in op disciplinaire research masters die sterk gericht zijn op ofwel
de sociale psychologie, ofwel de cognitieve psychologie, ofwel de klinische
psychologie, en zo voorts. Aan de UvA werd, mede door Joop het initiatief
genomen tot de oprichting van een opleiding die de nadruk legde op
grensoverschrijdend onderzoek en multidisciplinariteit. Onder andere in
een notitie uit 2004 van Joop en enkele collega's, wordt werk gemaakt van
een 'major-minor variant' die studenten aan onderzoek en theorievorming
in meerdere deelgebieden van de psychologie zou blootstellen. Deze
major-minor variant is succesvol ingevoerd en tot op de dag van vandaag
een, nationaal en internationaal, onderscheidend kenmerk van de
Research Master Psychologie aan de UvA.
Terwijl de sterke focus op lokale activiteiten de internationale en
nationale kruisbestuiving tussen sociaal psychologen onder druk zet,
kijkt men mede door die lokale activiteiten ook vaker over de grenzen
van de eigen discipline heen en is er een toenemende mogelijkheid voor
interdisciplinaire samenwerking (die niet altijd gemakkelijk verloopt,
gezien de verschillende definities van allerlei begrippen, zoals blijkt
uit hoofdstuk 9 over sociale psychologie als multi-discipline). Terwijl
sommige promovendi in de sociale psychologie, bijvoorbeeld, raken
aan politieke wetenschappen of de sociologie, zijn anderen juist meer
betrokken op de sociale neurowetenschappen. Aan de UL zien we
bijvoorbeeld een aantal AiO's dat heel gericht bezig is met onderzoek
naar (publieke attitudes over) CO2-opslag of verbindingen legt tussen
sociale psychologie en neurocognitieve ontwikkelingspsychologie. Aan
de UvA zijn sommige AiO's deels ingebed in het eerder genoemde
focusgebied Amsterdam Brain and Cognition (ABC). Zij opereren dus
op het snijvlak van sociale psychologie en de neurowetenschappen. Ook
zien we vaker dat een promovendus begeleid wordt door promotoren
uit verschillende vakgroepen (sociale psychologie en arbeids-en
organisatiepsychologie; sociale psychologie en psychologische
methodenleer).
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Het belang van de postdoc-periode
Vrij recent nog was het niet ongebruikelijk dat talentvolle promovendi
met wetenschappelijke ambities na hun promotie direct aan de slag gingen
als Universitair Docent (UD), zoals bijvoorbeeld gold voor de laatste
auteur (hoezeer de tijden zijn veranderd wordt onder meer beschreven in
hoofdstuk 2). De laatste jaren is het steeds gebruikelijker geworden om na
de promotie eerst enkele jaren als postdoctoraal onderzoeker te werken om
zich in die tijd verder te bekwamen in wetenschappelijk onderzoek. Hier
zijn waarschijnlijk meerdere redenen voor. Niet alleen hebben de meeste
jonge doctors de ambitie om zich verder te bekwamen en specialiseren
in hun onderzoeksterrein, ook is er simpelweg maar een beperkt aantal
UD plekken beschikbaar. In die zin is een of twee jaar postdoc-ervaring
opdoen een uitstekende kans om competitiever voor de dag te komen, met
een beter CV, meer onderzoekservaring, en (hopelijk) meer publicaties,
wanneer men daarna gaat solliciteren op een plek als UD. Het doen van
een postdoc heeft absoluut een aantal voordelen. Over het algemeen is de
onderwijslast tijdens de postdoc-periode zeer laag en kan men zich dus
naar hartenlust storten op het doen van onderzoek en het publiceren van
wetenschappelijke artikelen (wat vervolgens de kans op een UD aanstelling
in vaste dienst weer vergroot). Bovendien biedt een postdoc positie een
mooie kans om ervaring op te doen buiten de eigen universiteit. Hoewel
sommige promovendi de kans krijgen na hun promotie aan de eigen
universiteit nog een of twee jaar te werken als postdoc, zien we dat de
meerderheid dit elders gaat doen. De tijd dat iemand promoveerde aan
dezelfde universiteit als waar hij of zij afstudeerde, om vervolgens aan
diezelfde universiteit aan de slag te gaan als UD, behoort tot het verleden.
Al langer is het in het buitenland, en met name in de Verenigde Staten,
ongebruikelijk en ongewenst om als postdoc of medewerker aangesteld te
worden door de universiteit waar je ook al promoveerde. Ook Nederland
lijkt die kant op te gaan.
Deze ontwikkeling valt samen met de internationalisering van de
wetenschap die zich in de afgelopen dertig jaar heeft voorgedaan, ook
in de sociale psychologie. Mede door de oprichting van het KU werd de
Nederlandse sociale psychologie internationaler georiënteerd en, zoals we
eerder al opmerkten, verbleven Nederlandse promovendi vaak een periode
aan een buitenlandse onderzoeksinstelling. Met name de laatste tien jaar
is er echter ook een duidelijk omgekeerde beweging gaande-steeds vaker
komen buitenlandse studenten naar Nederland om hier te promoveren. De
lokale Research Masters werven internationaal en sommige buitenlandse
studenten 'blijven plakken.' Veel landen hebben beursprogramma's om
getalenteerde studenten in het buitenland, waaronder Nederland, te laten
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promoveren. Het gevolg is een toenemende culturele diversiteit op de
onderzoeksvloer. De collega-promovendi van de eerste auteur, rond 1990,
waren zonder uitzondering in het hoge Noorden geboren en getogen.
Begin 2000 begeleidde hij zelflO promovendi, op één na allen met
de Nederlandse nationaliteit. Tussen 2010 en 2015 begeleidde hij acht
promovendi, waaronder een Griekse, een Israëli, een in Turkije geboren
Nederlandse, een Italiaan, een Chinese en, tenslotte, een Hongaar. De
laatste auteur begeleidde tussen 2006 en 2015 promovendi uit Nederland,
Griekenland, Cyprus, De Verenigde Staten en China, alsmede postdocs uit
Israël en Duitsland.
Een al dan niet gedwongen vertrek naar het buitenland kan
grote voordelen met zich meebrengen voor de betreffende jonge
onderzoeker. Ten eerste leidt een dergelijke stap tot de eerder genoemde
buitenlandervaring en de uitbreiding van het internationale netwerk.
Wetenschap gaat over grenzen heen. De tijd dat Nederlandse sociaal
psychologen reikhalzend naar het jaarlijkse ASPO congres uitkeken als
netwerk-evenement van het jaar en als hoogste doel een publicatie in
het European Journal of Social Psychology hadden is allang voorbij (niets
ten nadele van het uitstekende ASPO congres, noch van het uitstekende
European Journal of Social Psychology overigens). Het is niet voor niets
dat er elk jaar zo eind januari een vliegtuig vol sociaal psychologen naar
de Verenigde Staten vliegt voor het 5000 bezoekers tellende congres
van de Society for Personality and Social Psychology. Het is voor elke
wetenschapper anno nu onontbeerlijk om een solide internationaal
netwerk van collega's en collaborators te hebben. Ten tweede lijkt het
tegenwoordig makkelijker om een beurs te krijgen voor een postdoc
plek in het buitenland dan voor een postdoc plek in eigen land. Als netgepromoveerde jonge sociaal psycholoog heb je anno 2015 in Nederland
een paar opties wat betreft het verkrijgen van een subsidie. Je kunt bij
NWO een VEN! aanvragen, maar de kans op toekenning is, zeker voor
net-gepromoveerden zonder postdoc ervaring, zeer klein. Daarnaast kun
je natuurlijk hopen dat er net op het juiste moment een vacature voor een
postdoc of UD ontstaat, maar die timing laat zich natuurlijk niet dwingen.
Wat betreft het aanvragen van een beurs heeft men echter de beste kans
wanneer men bereid is naar het buitenland te gaan. Behalve het veel
grotere aanbod aan dergelijke beurzen (bv. Rubicon, Marie Curie, Niels
Stensen) zijn er ook legio Noord-Amerikaanse en Australische beurzen
beschikbaar voor buitenlanders om naar de EU, en dus ook Nederland, te
komen. Hier vraagt de kandidaat een beurs aan in het land waar hij of zij
graag wil werken. Samengenomen kan er dus gesteld worden a) dat men
de grootste kans heeft op een postdoc plek wanneer men bereid is naar het
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buitenland te gaan en b) dat men de grootste kans heeft op een UD-plek in
Nederland wanneer men postdoc is geweest (en liefst ook nog buitenlandervaring heeft opgedaan). Kortom: vertrekken lijkt het devies!
Deze flexibiliteit zien we ook terug in de academische carrière van
Joop van der Pligt. Joop is na het afronden van zijn studie begonnen aan
een - initieel eenjarig - promotietraject in Londen (aan King's college).
Ook toen was flexibiliteit al belangrijk; na een jaar was het geld op en
moesten er andere potjes gevonden worden. Na zijn promotie in 1981
kwam hij terug naar Nederland om aan de VU te gaan werken. Hij bleef
echter niet lang en vertrok in 1982 weer naar Engeland, ditmaal Exeter,
waar hij een kleine vier jaar heeft gewerkt als postdoc. Hierna keerde
hij terug naar Amsterdam; eerst naar de VU als UHD en daarna naar
de UvA als hoogleraar. Joops carrière is dan ook een goed voorbeeld van
hoe belangrijk flexibiliteit is in met name het begin van de academische
carrière, en hoe dat aspect eigenlijk nooit veranderd is. Hij had natuurlijk
aan de VU kunnen blijven (direct na Londen), waar hem zelfs een vaste
baan werd aangeboden. Hij wist echter goed dat hij het liefst onderzoek
wilde doen en dat is gelukt doordat hij afwisselend van universiteit naar
universiteit ging, daarbij landsgrenzen negerend.
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Figuur 4. 1: [oops promovendi anno 2015, per decennium van
promoveren (in percentages)

Joop heeft in totaal 27 dissertaties als promotor begeleid over een
periode van 23 jaar, dat is dus gemiddeld elk jaar een dissertatie. De eerste
promovendus, Els van Schie, rondde haar dissertatie over risicoperceptie af
in 1991 en is momenteel directeur van het RIVM. De laatste promovendus
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die succesvol haar dissertatie heeft verdedigd was Hannah Nohlen; zij
verdedigde haar proefschrift na Joops overlijden, in oktober 2015. Waar
zijn Joops promovendi uiteindelijk terechtgekomen? Zoals in de Figuur is
te zien, zijn de meesten in de (toegepaste) wetenschap terecht gekomen en
is een klein deel echt praktiserend sociaal psycholoog geworden. Al met al,
is de schoolvorming in de academie aanzienlijk.

De rol van de hoogleraar
De rol van de hoogleraar kan niet los worden gezien van die van
de promovendus. Parallel aan de hierboven geschetste evolutie van het
promotietraject is ook de rol van de hoogleraar veranderd. In de tijd dat
de eerste geldstroom nog als vanzelfsprekend garant stond voor een
gestage instroom van promovendi hoefde de hoogleraar zich niet per se te
roeren op het vlak van acquisitie. Desalniettemin werd er door meerdere
hoogleraren in de sociale psychologie, en met een zekere regelmaat,
succesvol subsidies geworven. Rond 1990 zijn voorbeelden hiervan de
NWO-zwaartepuntsubsidie voor Henk Wilke en Ad van Knippenberg
voor onderzoek naar groepspolarisatie, de PIONIER-subsidie voor Gun
Semin voor onderzoek naar taal en intergroepsrelaties en meerdere grote
subsidies van de Nederlandse Kankerbestrijding en van het AIDSfonds
voor Bram Buunk, en van het AIDSfonds voor het onderzoek naar
emoties bij besluitvorming van Joop. Elk van deze subsidies-en dit
zijn slechts enkele voorbeelden-was goed voor meerdere promovendi,
bovenop de medewerkers die traditioneel vanuit de eerste geldstroom
werden gefinancierd. Begin jaren negentig nam het aantal promovendi
en tijdelijke onderzoeksmedewerkers dus in rap tempo toe. Het KLI
bijvoorbeeld had bij oprichting zo'n vijftig promovendi en een jaarlijkse
instroom van minder dan 10. Tien jaar later was dit aantal meer dan
verdubbeld en in de periode dat de eerste auteur wetenschappelijk
directeur was, was de jaarlijkse instroom van nieuwe promovendi ruim
boven de twintig. Niet alleen verklaart dit, tenminste gedeeltelijk, het
succes van de sociale psychologie in Nederland: Er ligt hier ook een
eerste aanwijzing voor de veranderende positie van de hoogleraar sociale
psychologie vanaf begin jaren negentig van de vorige eeuw. Kortweg is
deze verandering te kenmerken als een verschuiving van de hoogleraar
als eenling met een duidelijk eigen en persoonlijke onderzoeks- en
onderwijsopdracht, naar de hoogleraar als hoofd van een onderzoeksgroep
bevolkt door promovendi, postdocs en junior medewerkers die samen en
in wisselende samenstelling aan een bredere onderzoeksagenda werken.
De verschuiving naar extern gefinancierde onderzoeksgroepen werd
in toenemende mate gefaciliteerd door, enerzijds, een breder scala aan
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subsidiemogelijkheden - denk aan de oprichting van het VENI-VIDIVICI programma door NWO -en, anderzijds, het terugdraaien van de
eerste geldstroom financiering voor onderzoek. Om een onderzoeksgroep
op niveau te houden, werd het verwerven van externe gelden een
steeds belangrijker taak van de hoogleraar. Waar in het begin van de
jaren negentig van de vorige eeuw een onderzoekssubsidie als een
aantrekkelijke 'extra' werd gezien, wordt het verwerven van vooral grote
onderzoekssubsidies in de 21• eeuw in toenemende mate een welhaast
noodzakelijk onderdeel van het dagelijkse werk.
De laatste jaren zien we ook hierin een verschuiving. Waar lange tijd
de hoogleraar het initiatief nam tot de subsidie, en daarmee in belangrijke
mate de onderzoeksagenda bepaalde, ligt het initiatief in toenemende
mate bij junioronderzoekers (iets wat overigens ook in de jaren zeventig
van de vorige eeuw niet ongebruikelijk was). VENI- en VIDI-laureaten
beschikken over hun eigen geld en bepalen in belangrijke mate de
invulling. De hoogleraar is niet langer de enige die promotietrajecten
entameert en zijn of haar sturende invloed op de richting van het
wetenschappelijk onderzoek is tanende-of, althans, wordt in toenemende
mate gedeeld met talentvolle en ambitieuze junioronderzoekers. De
traditionele hiërarchie verandert en de hoogleraar als dominante leider
maakt plaats voor de hoogleraar als meedenkend en meewerkend coach
en mentor, niet alleen van promovendi, maar ook van junior medewerkers
die hun eigen onderzoeksgroep(je) opzetten. In zekere zin was Joop daarin
zijn tijd vooruit-hij was al vroeg in zijn loopbaan veel meer de coach en
meedenkend mentor van junior medewerkers en talentvolle promovendi,
dan een dominant en sturend wetenschapper.
De veranderende positie van de hoogleraar binnen een
onderzoeksgroep heeft onlangs nog een andere nieuwe wending
gekregen. Sinds 2012 is de voornaamste subsidievorm van NWO, de
onderzoekstalentsubsidie, speciaal gericht op research master studenten
die onder supervisie van hun begeleider een subsidieaanvraag in kunnen
dienen, waarmee zij in geval van succes een promotietraject kunnen
vormgeven. Het is niet langer bij uitstek de promotor, lees hoogleraar,
die inzet op een bepaald thema en daarbij de meest geschikte kandidaat
zoekt. Vanaf nu is het in steeds sterkere mate de student die aangeeft
met wie hij of zij waarnaar onderzoek zou willen doen. Daarbij dient zich
een interessant coördinatieprobleem aan. Om in aanmerking te komen
voor een onderzoekstalent subsidie moet een student al een vrij stevig CV
hebben, idealiter zelfs met een publicatie erop. Om dat mogelijk te maken,
moeten student en begeleider al heel vroeg samen aan de slag gaan om
publicabele data te verzamelen. Als gevolg van deze ontwikkelingen raken
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hoogleraar en aspirant-promovendus in een steeds vroeger stadium op
elkaar aangewezen. In die zin is de tegenwoordige hoogleraar niet alleen
begeleider van onderzoek maar ook loopbaanplanner en -coach voor jonge
onderzoekers. Een jonge onderzoeker die het geluk heeft in zee te gaan
met een succesvolle hoogleraar die oog heeft voor de belangen van jong
talent kan zo al vroeg in zijn of haar carrière belangrijke stappen zetten.
Wie echter een verkeerde keuze maakt, loopt de kans al op een dwaalspoor
te belanden nog voordat het echter werk goed en wel is begonnen,
zodanig dat dat echte werk voor die persoon nooit daadwerkelijk binnen
handbereik komt.
Deze ontwikkelingen verplichten de hoogleraar tot een grote mate
van onbaatzuchtigheid. Het is, gelet op de grote belangen voor jeugdige
onderzoekers, nauwelijks nog mogelijk voor de hoogleraar om zich te
gedragen in overeenstemming met de oude karikatuur van een ietwat
verwarde en wereldvreemde denker wiens wereld nauwelijks groter is dan
zijn werkkamer. Voor sommige hoogleraren is dit verre van problematisch.
Mentorschap en coaching lijkt hen op het lijf geschreven, iets wat je kunt
afleiden uit enerzijds een grote hoeveelheid succesvolle promovendi en,
anderzijds, een publicatielijst die wordt gekenmerkt door een groot aantal
co-auteurs publicaties. Het curriculum vitae van Joop is hiervan een
goed voorbeeld. Voor velen is er hier mogelijk sprake van een dilemma:
onderzoekers met veel ambitie en veel eigen onderzoeksprojecten moeten
schipperen tussen deze ondersteuning enerzijds en het publiceren van
eerste-auteursartikelen anderzijds. Van tijd tot tijd worstelen de eerste
en laatste auteur van dit hoofdstuk met dit dilemma tussen de eigen
onderzoeksagenda en het onbaatzuchtig begeleiden van jong talent. In
dat opzicht strekt Joop tot een voorbeeld dat doet volgen. Naast zijn rol als
mentor en coach besteedde hij steeds meer tijd aan zaken die hem boeiden
en waar hij met plezier en in relatief isolement aan werkte. Dat waren
overzichtsartikelen en boeken, steeds vaker ook gericht op een breder
publiek en met een duidelijk oog voor de praktische implicaties van sociaal
psychologisch onderzoek. Misschien is dat ook wel de ideaaltypische
hoogleraar, die anderen het vak leert, en vanuit ervaring, expertise en
overzicht, hoog boven de materie uitstijgt en de rode lijnen bewaakt,
schetst en toepast.

iets voor weinigen, duurde lang en werd niet zelden naast een stevige
onderwijsopdracht gedaan. Vanaf de jaren negentig veranderde dit en werd
promoveren in de sociale psychologie een vaste eerste stap in een verdere,
en vaak steeds onzekerder, academische loopbaan. De internationalisering
nam toe, de omvang van onderzoeksagenda's verbreedde zich en de
druk, alsook de mogelijkheden, om onderzoeksfinanciering extern te
verwerven nam toe. Hoogleraren werden in toenemende mate leiders van
onderzoeksgroepen en worden, de laatste jaren zeker, steeds minder de
'meewerkende voorman' en worden in plaats daarvan in toenemende mate
aangesproken op hun kwaliteiten als mentor en coach.
De sociale psychologie heeft zich in dertig jaar als deelgebied
binnen de psychologie goed ontwikkeld en de Nederlandse sociaal
psychologen verwierven internationaal aanzien. De veranderende rol van
promovendus en hoogleraar hoeft hieraan niets af te doen. Sterker nog,
die veranderingen zijn wellicht een belangrijke oorzaak voor het nationale
en internationale succes. Wel zijn de wetenschapspolitieke ontwikkelingen
zodanig, dat meer interdisciplinair onderzoek aan belang zal winnen.
De lokale onderzoekersopleidingen herbergen onderzoekstalent van
divers pluimage en zowel junioronderzoekers als hoogleraren zullen in
toenemende mate geconfronteerd worden met inzichten, technieken,
en bevindingen uit aanpalende onderzoeksdomeinen. Gezien zijn staat
van dienst en interesse in interdisciplinaire benaderingen, zoals steeds
weer terugkomt in deze bundel, had Joop ook met deze veranderingen
ongetwijfeld uit de voeten gekund.

Vooruitblik
In de afgelopen decennia jaar is het 'landschap' van de sociale
psychologie in Nederland, en daarbuiten, sterk veranderd. We schetsten
deze veranderingen aan de hand van de rol van de promovendus en die
van de hoogleraar. Promoveren in de sociale psychologie was lange tijd

64

65

