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Wie doet wat op de arbeidsmarkt
Pas afgestudeerd als bioloog? Ga promoveren!
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‘De mooiste libellensoort van Nederland’ 
legde de 17-jarige Quinten Bulte uit 
Dalfsen vast bij zonsopgang. De jonge, in 
insecten gespecialiseerde natuurfotograaf 
won met deze foto van een bandheidelibel 
de WNF Photo Award in zijn leeftijdsca-
tegorie. Hij kreeg de Young Talent Award 
13 december uitgereikt uit handen van 
natuurfotograaf Frans Lanting, die de 
foto uitzonderlijk mooi noemde. De win-
nende foto en 75 genomineerden zijn tot 
13 maart te bewonderen in het Haagse 
Museon. 

Verplicht aan de koolhydraten

Eiwitten of koolhydraten? Aardig wat mensen kwellen zichzelf 
met pogingen de laatste groep uit hun dieet te weren, uit angst 
voor vetrollen. Rupsen van de beervlindersoort Pyrrharctia 
isabella hebben echter niet de luxe van die keuze. Dat vertelde 
promovendus Melissa Bernardo van de Amerikaanse Wesleyan 
University op 5 januari op de jaarconferentie van de Society for 
Integrative and Comparative Biology in Portland. Een sluipwesp 
die de rups parasiteert verandert namelijk zeer effectief het 
voedingsgedrag van zijn gastheer, tonen Bernardo’s experimenten 
aan. Ongeparasiteerde rupsen eten het liefst een eiwitrijk dieet, 
geparasiteerde rupsen gaan echter zwaar aan de koolhydraten. En 
dat is gunstig voor de parasitoïd, die zich aanvankelijk met bloed 
voedt, maar later met de weefsels van zijn – dan nog levende – 
gastheer. Zelf kan de wesp geen vet aanmaken, maar zijn gastheer 
kan dat wel. En die doet dat in hoge mate op een dieet van, 
inderdaad, koolhydraten. 
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Ruim 45 procent van de afgestu-
deerde biowetenschappers begint 
zijn of haar loopbaan als promoven-
dus, blijkt uit de arbeidsmarkten-
quête van het Nederlands Instituut 
voor Biolofie (NIBI) onder ruim ze-
venhonderd recent afgestudeerden 
die eind januari verschijnt. Hiervan 
is bijna 30 procent werkzaam in het 
buitenland. In de biomedische sector 
is zelfs 61 procent van de afgestu-
deerden werkzaam als promovendus 
(zie pagina 10 en 11: ‘Arbeidsmarkt 
biologen kleurt rood’). 
‘Promoveren is nog steeds populair 
en geen slechte opstap. Uit ons werk-
geversonderzoek blijkt dat gepromo-
veerden gewild zijn op de arbeids-

markt’, zegt Ingeborg Scheurwater, 
coördinator arbeidsmarkt bij het 
NIBI. De meeste organisaties hebben 
volgens haar een voorkeur voor ge-
promoveerden boven afgestudeerde 
masters. ‘Ze noemen als voordeel dat 
PhD-ers echt getraind zijn in het rap-
porteren van uitkomsten van onder-
zoek en van doorzetten weten omdat 
het promotietraject als een stevige 
klus bekendstaat’, aldus Scheurwa-
ter. Bedrijven zoeken vooral naar 
mensen met passie voor hun vak, 
geen 9-tot-5-mentaliteit en doorzet-
tingsvermogen; eigenschappen die 
ook kenmerkend zouden zijn voor 
veel promovendi.

Loopbaanontwikkeling
Promoveren is misschien wel een 
goede opstap voor een loopbaan bui-
ten de academie, maar volgens Pro-
movendi Netwerk Nederland (PNN) 
en het Postdoc Career Development 
Initiative is er nu te weinig structu-
rele aandacht voor loopbaanontwik-
keling van promovendi en postdocs. 
Half december vroegen ze in een no-

titie om het verbeteren van de door-
stroom naar functies buiten univer-
siteiten. ‘Er is niet veel werkloosheid 
onder gepromoveerden, zeker niet in 
de biowetenschappen en techniek’, 
erkent PNN-voorzitter Charlotte de 
Roon. ‘Toch komt lang niet iedereen 
altijd op het juiste niveau en op een 
gewenste positie te werken. Je kunt je 
afvragen wat het maatschappelijke 
nut was van een promotie als je uit-
eindelijk een baan op het niveau van 
een master krijgt.’
In de Wetenschapsvisie 2025 bena-
drukt het kabinet blij te zijn met de 
toename van het aantal promovendi, 
omdat die bijdragen ‘aan onze con-
currentiekracht en de maatschappe-
lijke uitdagingen van de toekomst’. 
De Roon: ‘Toch missen we handvat-
ten van de overheid en universiteiten 
om de gewenste brede ontwikkeling 
van alle promovendi vorm te geven. 
De focus ligt nog te veel op een acade-
mische loopbaan, terwijl daar weinig 
carrièrekansen zijn.’ De door vakbon-
den ondersteunde notitie roept 
daarom de ministeries van Onder-

wijs, Cultuur en Wetenschap en Eco-
nomische Zaken op een convenant op 
te stellen waarin koepelorganisaties 
van universiteiten en universitaire 
medische centra met onderzoekfi-
nancier NWO en het bedrijfsleven 
afspreken welke doelen ze rond de 
doorstroom van promovendi binnen 
vier jaar willen realiseren. 

Promotie na studie nog steeds populair
NETWERK VOOR PROMOVENDI MAAKT ZICH ZORGEN OVER DOORSTROMING NAAR ARBEIDSMARKT

Door Gert van Maanen

Promoveren blijft voor 
veel biowetenschappers 
de eerste stap van hun 
loopbaan. 

foto Quinten Bulte/W
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Dit nummer van Bionieuws is ook verspreid op de NIBI Onderwijsconferentie en de 
Landelijke Masterdag. Biologiedocenten en masterstudenten die nog geen NIBI-lid 
zijn kunnen zo kennismaken met het blad. Word lid om tweewekelijk op de hoogte te 
blijven van alle ontwikkelingen in de biowetenschappen: zie bionieuws.nl 

Ook als docent en ná je master bijblijven in de biologie?

24 oktober 2015
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Het sprookje van de vos kent geen geluk-

kig einde voor de poolvos. Doorgaans 

komen de twee elkaar weinig tegen, maar 

door klimaatverandering verschuift het 

leefgebied van de rode vos noordwaarts. 

En dat levert een conflictgebied op, zoals 

hier in het Canadese Wapusk National 

Park. Arts en fotograaf Don Gutoski wist 

de strijd en de bloedige afloop vast te leg-

gen en won er 15 oktober de titel Wildlife 

Photographer of the Year mee. De jury 

vond het een sterk voorbeeld van hoe een 

enkele foto een heel verhaal vertelt. De 

winnende foto en andere finalistenfoto’s 

zijn vanaf nu te bewonderen in Londens 

Natural History Museum.

Slimme dikkop

Duitse en Nederlandse onderzoekers weten het zeker: er is een 

verband tussen in vivo hersengrootte en IQ. Maar om nu te zeg-

gen dat mensen met een grote hersenpan altijd slimmer zijn dan 

de bescheidener beschedelden: nee. 

In Neuroscience and Biobehavioral Reviews (9 oktober online) be-

schrijven de wetenschappers hoe ze 88 onderzoeken verzamel-

den die in totaal meer dan achtduizend individuen beslaan. Bij 

deze mensen is non-invasief het hersenvolume gemeten, en met 

verschillende methoden het IQ. Uit analyse van al die gegevens 

blijkt een robuust verband tussen hersenvolume en IQ. Ge-

slacht, IQ-domein en leeftijd maken niet uit voor de correlatie, 

stellen de onderzoekers. Wel vinden ze het verband behoorlijk  

zwak (R²=0,06).

Veel belangrijker voor IQ dan grootte zijn structuur en integri-

teit van hersenen, aldus eerste auteur Jakob Pietschnig, die 

groothersenige wannabe-intellectuelen nog een kleine schop 

nageeft. ‘Hersengrootte werkt als een van de vele compensatie-

mechanismen van cognitieve functies.’

Jeroen Scharroo
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Veel onderzoekers en wetenschappe-

lijke tijdschriften hechten meer aan 

opmerkelijke uitkomsten van dierex-

perimenten dan aan een goede on-

derzoeksopzet en het risico vooringe-

nomen conclusies te publiceren. Dat 

blijkt uit een grootschalige litera-

tuuranalyse door een internationale 

onderzoeksgroep rond neuroloog 

Malcolm Macleod van de University 

of Edinburgh (Plos Biology,13 oktober). 

‘Het kan duidelijk een stuk beter en 

als we het beter doen wordt onze we-

tenschap ook een stuk robuuster ten 

aanzien van de vertaalbaarheid van 

onze resultaten in nieuwe behande-

lingen’, stelt Macleod in een reactie.

De onderzoekers namen eerst een 

willekeurige steekproef van tweedui-

zend artikelen uit publicatiedata-

bank PubMed. Uiteindelijk bleven 

146 Engelstalige artikelen over, 

waarin  hypotheses met dierexperi-

menten werden getoetst. Slechts 20 

procent van de artikelen meldt ran-

domisering – het aselect samenstel-

len – van de onderzochte proefdier-

populatie. Een magere 3 procent rap-

porteert dat de analyses van resulta-

ten blind zijn uitgevoerd en de onder-

zoeker dus niet vooraf wist of het om 

controle- of behandelde dieren ging. 

Geen enkel artikel beschrijft hoe de 

proefgrootte is berekend en 10 pro-

cent vermeldt of er sprake is van 

mogelijk conflicterende belangen.

Randomisering

Hiermee scoren de dierproefstudies 

slecht op vier prominente punten in 

de Animal Research Reporting of In Vivo 

Experiments-richtlijnen, die onder-

zoekfinanciers en wetenschappelijke 

uitgevers in 2010 onderschreven. Op 

deze punten zijn overigens wel vorde-

ringen gemaakt. Zo is de rapportage 

van randomisering gemiddeld geste-

gen van 9 procent over de periode 

1941-1978 tot 33 procent over de peri-

ode 2008-2012. Blinde analyse steeg 

over dezelfde periodes van 0 tot 7 pro-

cent en vermelding van conflicte-

rende belangen van 3 tot 40 procent.

Macleod onderzocht ook of onver-

wachte interessante uitkomsten eer-

der leiden tot publicatie in tijdschrif-

ten met hoge impactfactoren, terwijl 

die waarnemingen misschien het ge-

volg zijn van toeval, slechte experi-

mentele opzet of selectieve rappor-

tage. Tijdschriften met een impact-

factor hoger dan 9 scoren voor rando-

misering inderdaad slechter dan tijd-

schriften met een impactfactor rond 

de 5, blijkt uit een steekproef  van 

2671 studies naar effecten van ge-

neesmiddelen in diermodellen. ‘Dit 

is in lijn met claims dat de impactfac-

tor een slechte maat is voor onder-

zoekskwaliteit’, stellen Macleod en 

medewerkers.  

‘Het bevestigt ook mijn hypothese 

dat sexy onderzoek lang niet altijd 

goed opgezet onderzoek is’, aldus 

dierproefexpert Frans Stafleu van 

Universiteit Utrecht en niet betrok-

ken bij deze studie. Publicatiedruk en 

hardnekkige fouten in de opzet van 

proefdieronderzoek zijn hieraan vol-

gens Stafleu mede debet. Het onder-

schrijft volgens hem de noodzaak 

voor dierproefkunde 2.0. Hiervoor 

loopt sinds februari een vierjarig pro-

ject in de NWO-programma Maat-

schappelijk Verantwoord Innoveren, 

gericht op betere vertaalstrategieën 

van dierproef naar kliniek. Stafleu: 

‘De trend is meer experimenten op 

mensen en minder op dieren.’ 

Dierproefonderzoek rammelt nog vaak

OPZET PROEFDIERSTUDIES IS SLECHTER IN T IJDSCHRIF TEN MET EEN HOGE IMPACTFACTOR 

Door Gert van Maanen

De methodologische 

opzet van veel dierproef-

onderzoek is gebrekkig, 

blijkt uit een grootscha-

lige literatuuranalyse.

foto Don Gutoski / W
ildlife Photographer of the Year 2015

advertentie

Aan dit nummer is het programma van de 30ste NIBI Onderwijsconferentie van 15 

en 16 januari 2016 toegevoegd. Dit mede als kennismaking met Bionieuws voor 

biologiedocenten die nog geen NIBI-lid zijn. Word lid om voortaan tweewekelijks 

op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de biologie: zie pagina 14 en 15. 

Blijf bij  in de biologie10 oktober 2015

Massagraf Mauritius

Reconstructie rond dood tienduizenden 

dodo’s eindelijk voltooid
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Heel voorzichtig bekijkt conservator Bart 

Grob de nieuwe aanwinst van zijn museum 

Boerhaave: een model van een gorilla in 

papier maché, omstreeks 1850 gemaakt 

door de bekende Franse arts-anatoom 

Louis Auzoux. Naar schatting maakte hij 

er slechts rond de tien exemplaren van, 

vooral voor gebruik in het onderwijs. Het 

Leidse Boerhaave had al lang een echte 

Auzoux-gorilla op zijn verlanglijstje staan 

en kocht na een tip het exemplaar in 

slechte staat uit een loods bij Parijs. De 

grootste verrassing is niet direct zicht-

baar: het model is vormgegeven rondom 

een echt gorillaskelet. Daaruit blijkt dat 

dit het eerst gemaakte exemplaar is. Op 

27 september presenteerde Boerhaave het 

topstuk aan het publiek. 

Onbevooroordeelde wetenschap

Zolang het niet wetenschappelijk onderzocht is, is het een bela-

chelijk vooroordeel: homo’s zijn ijdeltuiten die grote risico’s  

nemen in hun nastreven van een gezond uiterlijk. Maar geluk-

kig, enige decennia na de afschaffing van homodiscriminatie in 

de westerse wereld komt JAMA Dermatology (7 oktober) met een 

data-analyse van het zonnebankgedrag van bijna tweehonderd-

duizend Amerikanen en het voorkomen van huidkanker. De uit-

komsten: de kans dat homo- en biseksuele mannen zonnebank-

bruin door het leven gaan is tot zes keer groter dan bij hetero-

mannen, en hun kans op huidkanker is twee keer zo groot. Voor 

lesbiënnes en biseksuele vrouwen liggen die kansen juist twee 

keer lager dan bij hun heteroseksuele soortgenoten. De grotere 

huidkankerkans van homo’s houdt waarschijnlijk verband met 

hun blootstelling aan uv-straling onder de zonnebank, licht  

onderzoeker Sarah Arron ten overvloede toe in een persbericht. 

Gelukkig weten homo’s vast wel dat zonnebankbruin allang niet 

meer hip is. Of is dat ook een vooroordeel?

Jeroen Scharroo
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De instroom eerstejaars bij Neder-

landse universitaire bacheloroplei-

dingen biologie is dit jaar met 4,6 pro-

cent gedaald. Er beginnen per 1 okto-

ber landelijk 919 nieuwe biologiestu-

denten aan hun studie, 44 minder 

dan in 2014 en 6,7 procent minder 

dan de 963 in recordjaar 2013. Dit 

blijkt uit de inventarisatie van daad-

werkelijk ingeschreven eerstejaars 

die Bionieuws jaarlijks uitvoert onder 

opleidingscoördinatoren. Alleen 

Utrecht onttrekt zich met de grootste 

biologieopleiding aan de landelijke 

trend: daar beginnen 237 studenten, 

tegen 232 in 2014, een stijging van 

2,2 procent.

Bij de biologieopleiding in Nijmegen 

is de daling minimaal, met 192 pre-

cies 1 student minder dan in 2014. 

Met deze lichte daling van 0,5 pro-

cent handhaaft Nijmegen zich qua 

instroom op de tweede plaats in de 

ranglijst van biologieopleidingen. 

Groningen is de volgende op de lijst: 

daar schreven zich dit jaar 140 eerste-

jaars biologie in, een daling van 4,8 

procent ten opzichte van de 147 van 

vorig jaar. Bij de Groninger tweeling-

opleiding Life Sciences & Technology 

is juist sprake van een flinke stijging: 

met 160 eerstejaars ruim 40 procent 

meer dan de 114 in 2014. ‘Het ziet er-

uit als de gebruikelijke golfbewe-

ging’, analyseert evolutionair geneti-

cus en adjunct-opleidingsdirecteur 

Louis van de Zande. ‘Opgeteld is de 

instroom van beide opleidingen ver-

gelijkbaar met die van 2014.’

De instroom bij de Wageningse biolo-

gieopleiding daalt slechts met 1,4 

procent, 143 tegen 145 in 2014. In Lei-

den beginnen dit jaar 136 eerstejaars 

aan de biologiestudie, dat is ruim 11 

procent minder dan de recordin-

stroom van 153  van vorig jaar. De in-

stroom zit daarmee voor Instituut 

Biologie Leiden weer op het niveau 

van 2013 en de opleiding is qua in-

stroom weer de vijfde van Nederland. 

De grootste daling in instroom ken-

nen dit jaar de twee Amsterdamse 

biologieopleidingen, die vorig jaar 

nog licht groeiden. De instroom bij 

Vrije Universiteit (VU) daalt met ruim 

19 procent, van 26 in 2014 tot 21 nu. 

De zusteropleiding van beoogd fusie-

partner Universiteit van Amsterdam  

kent dit jaar de grootste daling. Daar 

stromen 50 eerstejaars in, 25 procent 

minder dan de 67 in 2014. 

De instroom bij de opleidingen bio-

medische wetenschappen (BMW) 

daalt landelijk met 1,8 procent. Op-

merkelijk is dat niet alle opleidingen 

hun numerus fixus voltanken: bij de 

VU daalt de instroom BMW zelfs met 

ruim 15 procent, van 131 tot 111, ter-

wijl plaats is voor 200 eerstejaars. De 

biologiegerelateerde opleidingen da-

len landelijk met bijna 3 procent, 

maar vertonen een heel divers beeld. 

Zo groeien de bachelors moleculaire 

levenswetenschappen (MLW) en Life 

Science & Technology (LST) juist 

flink. LST groeit landelijk met 34 pro-

cent, van 257 tot 344 eerstejaars, en 

landelijk gezien is MLW de grootste 

groeier. Aan de MLW-opleidingen in 

Wageningen en Nijmegen samen be-

ginnen dit jaar 155 eerstejaars, 45 

procent meer dan de 107 van 2014. 

Zie ook pagina 11: ‘Techniek en moleculair 

scoren’

Instroom eerstejaars biologie daalt

5 procent minder instroom bij biologie; moleculaire wetenschappen grootste st ijger

Door Gert van Maanen

Voor het tweede jaar daalt 

de instroom van eerste-

jaars biologie. De techni-

sche en moleculaire oplei-

dingen groeien juist.

foto Raymond Rutting
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komt deels doordat veel afgestudeerden als pro-
movendi werkzaam zijn, bij wie het salaris onge-
veer gelijk is’, aldus Scheurwater. Bijna de helft, 
44 procent, heeft omgerekend naar een werk-
week van 40 uur een bruto maandsalaris tussen 
de 2000 en 2500 euro. Van 31 procent ligt het 
maandsalaris lager dan 2000 euro en 25 procent 
verdient meer dan 2500 euro per maand (zie dia-
gram Salaris).  ‘Ongeveer 6 procent van de res-

pondenten zegt minder te verdienden dan 1000 
euro per maand, ruim onder het minimumloon, 
dat duidt misschien op verborgen werkloosheid 
of startende ZZP-ers’, vermoedt Scheurwater.
Als eerste baan staat de promotieplaats nog 
steeds met stip op nummer één. In de sector Life 
Sciences & Health werkt zelfs 61 procent als pro-
movendus. In de groene sector – ecologie, tuin-
bouw en Agri & Food samengenomen – begint 39 
procent zijn of haar loopbaan met een promotie 
(zie diagrammen werksectoren). ‘Promoveren is 
nog steeds populair en zeker geen slechte op-

noemers valt (zie diagram Werksector).
Het onderzoek is een vervolg op de uitgebreide 
arbeidsmarktenquêtes die het NIBI tot 2011 jaar-
lijks hield onder pasafgestudeerde biologen, 
maar waarop de respons steeds lager werd. ‘We 
hebben daarom nu een beknopte enquête gehou-
den via de universiteiten onder masterstuden-
ten die tussen januari 2012 en januari 2015 zijn 
afgestudeerd. Dit geeft een representatiever 
beeld van de huidige arbeidsmarkt voor biowe-
tenschappers’, meent Scheurwater. De uiteinde-
lijke werkloosheid onder recent afgestudeerden 
lijkt laag: slechts 5 procent van de respondenten 
is werkzoekend of net begonnen met een nieuwe 
studie. Scheurwater: ‘Werkzoekenden doen mis-
schien minder mee aan een arbeidsmarkten-
quête en kunnen daardoor ondervertegenwoor-
digd zijn. Maar in eerder onderzoek lag het per-
centage werklozen ook rond de 5 procent; dat 
zou betekenen dat de crisis niet echt heeft toege-
slagen onder biologen.’ Gemiddeld vinden res-
pondenten ruim drie maanden na hun afstude-
ren hun eerste baan en 64 procent binnen de 
drie maanden.

Maandsalaris
De salarissen verschillen heel weinig tussen de 
verschillende sectoren waarin afgestudeerden 
in de biowetenschappen werkzaam zijn. ‘Dat 

Maar weinig biologen rennen onder werktijd in 
het veld met netjes achter vlinders aan, of jagen 
met blote handen op slangen. De meeste pas afge-
studeerde biowetenschappers werken in medi-
sche labs aan hun proefschrift, blijkt uit een re-
cente arbeidsmarktinventarisatie van het Neder-
lands Insitituut voor Biologie (NIBI).  ‘Het heeft 
ons ook verrast dat zoveel biowetenschappers 
hun eerste baan in de medische sector vinden. 
Het zit vooral in promotieplaatsen, die blijkbaar 
bij universitaire medische centra en medische 
faculteiten nog in ruime mate aanwezig zijn’, 
zegt Ingeborg Scheurwater, coördinator arbeids-
markt bij het NIBI.  
Liefst 47 procent van de biologen en biomedische 
wetenschappers vindt zijn of haar eerste baan in 
sector Life Sciences & Health, blijkt uit de NIBI-
arbeidsmarktenquête die Scheurwater eind ja-
nuari 2016 hoopt af te ronden. Ruim zevenhon-
derd recent afgestudeerde biowetenschappers 
werkten eraan mee. Zo’n 8 procent van de afge-
studeerden vindt werk in de tuinbouw en Agri & 
Food, 7 procent in het onderwijs en 6 procent in 
de ecologie, met name bij ecologische adviesbu-
reaus. In communicatie en educatie werken 2 
procent van de afgestudeerden en 2 procent in 
beleidsfuncties. Bijna een kwart van de alumni 
valt onder de rubriek overig, omdat de sector on-
bekend is of niet onder een van de bovenstaande 

Bijna de helft van de 
afgestudeerde biolo-
gen begint de loop-
baan in de sector Life 
Sciences & Health. Een 
doctorstitel is populair 
bij werkgevers en wei-
nig starters wagen zich 
aan een eigen bedrijf. 

Arbeidsmarkt biologen kleurt rood

Zelfstandige ondernemers zijn 
dun gezaaid onder de pas 
afgestudeerde biowetenschappers

   A R B E I D S M A R K T
Door Gert van Maanen

Life Sciences & Health – 
universiteiten en 
onderzoeksorganisaties
1.  Mechanismen op cel-

lulair niveau
2.  Moleculaire biologie
3.  Celbiologie
4.  Biochemie
5.  Genomics

Life Sciences & Health – 
(semi-)commercieel
1. Farmacologie
2. Moleculaire biologie
3. Medische biologie
4. Biochemie
5. Immunologie

Tuinbouw, Agri & Food
1. Moleculaire biologie
2. Genomics
3. Genetica
4. Biostatistiek
5. Plantenbiologie

Ecologie
1. Interdisciplinaire 

velden
2. Biostatistiek
3. Plantenbiologie
4. Management-

principes
5. Ecologie

Onderwijs
1. Genetica
2. Dierfysiologie
3. Neurobiologie
4. Celbiologie
5. Gedragsbiologie

Educatie en 
Communicatie
1. Ethische grondslagen
2. Ecologie
3. Interdisciplinaire 

velden
4. Evolutie- / Planten- 

/ Gedragsbiologie / 
Biotechnologie 

Welke kennis zien 
werkgevers als 

belangrijk voor het 
werken in hun sector?

Werksectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Ecologie

Functie
9%  Projectmedewerker/

Trainee
2% Beleidsmedewerker
1% Docent
14% (Junior) Adviseur/

Consultant
6% Manager/

Projectleider/CRA
10% (Research) Analist/

Assistent

Werkplek
5% Stichting/Fonds/

Vereniging
2% Overheid
0% Onderwijsinstelling
33% Bedrijf
16% Onderzoeksinstituut

1% Ondernemer/Freelancer
1% Overig
39% PhD-student
17% (Junior) Onderzoeker

3% Overig
0% UMC/Ziekenhuis
41% Universiteit

Werksector totaal

2% Beleidsontwikkeling & 
Uitvoering van Beleid

2% Communicatie & 
  Educatie
7% Onderwijs
6% Ecologie
8% Agri & Food en Tuinbouw 

& Uitgangsmaterialen

Salaris totaal 

7% €1000 - €1500
6%  <€1000
2%  >€3500
5% €3000 - €3500
18% €2500 - €3000

27% Overig
47% Life Sciences & 

Health

18% €1500 - €2000
44% €2000 - €2500

Bron: NIBI Enquête 
 werkgevers 2014
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stap. Uit ons werkgeversonderzoek uit 2014 blijkt 
dat gepromoveerden gewild zijn op de arbeids-
markt’, vertelt Scheurwater. De meeste organisa-
ties zeggen een voorkeur te hebben voor gepro-
moveerden boven afgestudeerde masters. ‘Ze 
noemen als voordeel dat PhD-ers echt getraind 
zijn in het rapporteren van uitkomsten van on-
derzoek en van doorzetten weten, omdat het pro-
motietraject als een stevige klus bekend staat.’

Netwerk
In de groene sector werken relatief veel afgestu-
deerden bij een bedrijf en in de medische sector 
juist veel bij een universitair medisch centrum, 
ziekenhuis, universiteit of onderzoeksinstituut. 
‘In de ecologie zijn het vooral de groene adviesbu-

reaus en in de agrifood veredelings- en zaadbe-
drijven die in Nederland een sterke positie inne-
men’, weet Scheurwater. Zelfstandige onderne-
mers zijn dun gezaaid onder de pas afgestu-
deerde biowetenschappers. In de medische sector 
zegt niemand als ondernemer of freelancer werk-
zaam te zijn. Het hoogst ligt dit percentage in de 
sectoren communicatie, educatie en onderwijs, 
met 2 procent. ‘Een onderneming opstarten is 
meestal iets voor mensen die al wat langer werk-
zaam zijn in een bepaalde sector’, meent Scheur-
water. ‘Pas dan zie je de kansen en gaten in de 
markt, en heb je ook het netwerk om daarin te 
springen. Van starters kun je dat niet verwach-
ten, die leggen nu de basis voor hun toekomstige 
loopbaan.’

Werksectoren Communicatie & Educatie en Onderwijs

Functie
5%  Overig
2%  Ondernemer/Freelancer
16%  Projectmedewerker/

Trainee
0%  Beleidsmedewerker
48%  Docent

Werkplek
3%  Overig
8% Stichting/Fonds/
  Vereniging
0%  Overheid
73% Onderwijsinstelling

5%  PhD-student
1%  (Junior) Onderzoeker
8%  (Research) Analist/

Assistent
9%  Manager/

Projectleider/CRA
6%  (Junior) Adviseur/

Consultant

2%  UMC/Ziekenhuis
9%  Universiteit
0%  Onderzoeksinstituut
5%  Bedrijf

Werksector Life Sciences & Health

Functie
6% Projectmedewerker/

Trainee
0% Beleidsmedewerker
0% Docent
3% (Junior) Adviseur/

Consultant
4% Manager/

Projectleider/CRA
9% (Research) Analist/

Assistent
13% (Junior) Onderzoeker

Werkplek
1% Stichting/Fonds/

Vereniging
4% Overheid
0% Onderwijsinstelling
16% Bedrijf
10% Onderzoeksinstituut
18% Universiteit

0% Ondernemer/
Freelancer

4% Overig
61% PhD-student

2% Overig
49% UMC/Ziekenhuis

Nathalie Strookman (master 
biology and science based 
business, Universiteit Leiden, 
2012), projectleider energie bij 
Natuur & Milieu in Utrecht:

‘Mijn baan heb ik vooral doordat ik ben 
blijven bellen over een vacature voor 
een trainee. Die positie was al vervuld, 
maar iemand heeft toen mijn brief en cv 
onthouden. Zo kon ik in een latere ronde 
alsnog als trainee beginnen. 
Door stages bij het Wereld Natuur Fonds 
en IUCN had ik er ook al bewust naartoe 
gewerkt. Dankzij mijn opleiding weet ik 
genoeg van biologie en bedrijfsleven, 
maar vaardigheden als organiseren en 
plannen dank ik eerder aan bijbaantjes 
en nevenactiviteiten. Ik heb in het be-
stuur gezeten van de studievereniging 
en gewerkt voor het International 
Office. 
Presenteren leerde ik vooral door mijn 
werk bij de Sterrenwacht en Sea Life, het 
aquarium in Scheveningen.’

Maikel Aragon van den Broeke 
(master environmental 
biology, Universiteit Utrecht, 
2009), adviseur/projectleider 
natuur bij Tauw in Utrecht:

‘Ik ben na mijn stage blijven hangen. 
Dat was niet helemaal toevallig, want 
die stage heb ik strategisch uitgekozen. 
Voor mijn functie heb je niet echt een 
universitaire opleiding nodig, die leidt 
toch vooral op voor onderzoek. Toch heb 
ik wel vaardigheden geleerd die ik goed 
kan gebruiken, zoals analytisch denken, 
organiseren en rapporteren. Wat ik heb 
gemist in de opleiding is de wet- en re-
gelgeving rond natuur, terwijl ik dat da-
gelijks nodig heb. Meer soortenkennis 
was ook handig geweest, vooral vleer-
muizen zijn een soortgroep waarmee ik 
nu bijna dagelijks te maken heb.’

Maud Theelen (master 
nutrition in health and disease, 
Wageningen Universiteit, 
2012), adviseur voeding en 
gezondheid bij Schuttelaar & 
Partners in Den Haag: 

‘Zonder mijn opleiding had ik deze baan 
nooit kunnen doen. Een groot deel van 
het advieswerk bestaat uit communice-
ren over inhoudelijke onderwerpen 
rondom voeding en gezondheid, daar-
voor moet je op niveau kunnen meepra-
ten. Ik heb gereageerd op een vacature 
en wat zeker heeft meegeholpen is mijn 
stage bij Nestlé. Omgaan met stakehol-
ders in de levensmiddelenindustrie is 
een belangrijk aspect van mijn werk. 
Wat ik heb gemist in de Wageningse op-
leiding is aandacht voor wat er allemaal 
speelt rond voeding en gezondheid in 
de politiek en bij ngo’s. Uiteindelijk is 
kennis hiervan essentieel om voeding 
gezonder en duurzamer te kunnen 
maken.’

Hanneke Monsuur (master 
biology of disease, Universiteit 
Utrecht, 2011), promovendus 
bij het VUmc in Amsterdam:

‘Het was wel een traject met veel frus-
tratie. Na mijn afstuderen ben ik eerst 
even gaan werken bij het RIVM. Ik wilde 
voor mezelf zeker weten wat ik wilde. 
Dat werd dan toch solliciteren op een 
promotieplaats.  Daar ben ik een paar 
keer als tweede geëindigd, terwijl je 
wist dat er wel 60 tot zelfs 120 sollici-
tanten waren. Tweede worden is dan ge-
woon niks. Ik ben er zelfs een tijdje mee 
gestopt en met een stagevergoeding 
gaan werken bij het AMC. Na twee jaar 
heb ik toch een promotieplaats gekre-
gen op een brandwondenproject. Ik 
weet dat na promotie de rat race volgt 
voor postdocs. Die omzeil ik voortaan, ik 
zoek liever een baan in de industrie.’

Liefst 47 procent van de biologen en biomedische wetenschappers vindt zijn of haar eerste baan in sector Life 
Sciences & Health.
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