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1. Wat is het NIOP? 
2. Wie melden zich aan en waarom?
3. Wat voor begeleiding bieden wij?
4. Wie betaalt het? 



NIOP op Lange Voorhout 34 in  Den Haag



Begeleiders
prof. Bernadette van Hout-Wolters en dr. Michiel Roscam Abbing



Begeleiders
dr. Math de Vaan en dr. Susan Ketner



Wie melden zich aan?



Waarom melden ze zich aan?
Waar lopen ze tegenaan?



“Ik voel dat ik op een zijden draadje balanceer. Ik overweeg om te stoppen. Veel 
mensen die bezig zijn met een promotie zie ik om me heen afhaken.”(30-er, 
pedagoog, docent orthopedagogiek aan hogeschool, bezig met uitwerken van 
onderzoeksvoorstel voor NWO-promotiebeurs voor leraren. Krijgt hiervoor 2 uur 
per week)

“Ik heb ondersteuning nodig bij het theoretisch kader en onderzoeksmethoden”. 
(40-er, politiek journalist, bezig met onderzoeksvoorstel)  

“Zit er teveel alleen mee. Wil graag hulp bij het aanscherpen van het concept 
van het hele proefschrift voor ik het naar nieuwe promotor stuurt. Huidige 
promotor is afgehaakt.” (60-er, historica, 11 jaar bezig met proefschrift) 

“Ik kom te weinig verder met mijn teksten. Ik krijg datgene wat ik in mijn hoofd 
heb niet goed op papier. Ik blijf op zinsniveau steken. Heeft te maken met mijn 
perfectionisme. Ik twijfel of ik het wel kan.”(30-er, filosofe, paar jaar bezig; 
lichamelijke klachten; dochter die veel tijd vraagt) 



“Ik ben op zoek naar een klankbord. Aan mijn promotor heb ik weinig; hij 
weet weinig van het onderwerp. De copromotor geeft weinig feedback.” 
(40-er, fiscaaljurist; bezig met een onderzoeksvoorstel)

“De promotor is geen geschikte sparring partner. Hij denkt niet echt mee 
met de onderzoeksopzet. Hij heeft wel steeds teksten van me gezien maar 
geeft weinig feedback. De copromotor heeft niet echt op de inhoud 
begeleid, is meer een vriend geworden voor in het café. Ik kan er goed 
mee opschieten. Hij heeft hoge verwachtingen van mij.” (30-er, theologe; 
bijna klaar met proefschrift)  



“Ik loop vast op de hoge verwachtingen en vanwege mijn persoonlijkheid. Ik 
ben gesloten en laat niet graag in mijn kaarten kijken. Ik loop vast in het 
schrijfproces en in de opzet van redeneringen. Ik vind het moeilijk om de 
kern van het onderzoek onder woorden te brengen. Ik vind het moeilijk om 
de juiste woorden te vinden om te zeggen wat ik bedoel.” (theologe, 30-er; 
bijna klaar met proefschrift) 

“Ik zit vast. Ik heb een soort van faalangst. Ik wil het heel goed doen. Ik wil 
geen zes. Mijn promotor heeft een grote naam. Ik voel me niet op mijn 
gemak bij hem. Ik wil niet dat hij denkt dat ik het niet kan. Mijn collega-
promovendi zijn veel ouder. Ik zeg heel weinig tijdens bijeenkomsten op het 
werk. Ik heb het gevoel dat ik in de gevarenzone zit. Mondeling gaat het niet 
goed en ook het schrijven gaat niet. Ik krijg niets op papier. Ik ben heel 
ontevreden over wat ik tot nu toe heb gedaan. Ik geloof het niet als de 
promotor en copromotor zeggen dat het goed is wat ik heb gedaan.” 
(taalkundige, 20-er; 1.5 jaar bezig)



Wat zouden ze willen? 
Waar hebben ze behoefte aan? 



Wat zouden ze willen? 
Waar hebben ze behoefte aan? 



Wat zouden ze willen? 
Waar hebben ze behoefte aan? 



Wat voor begeleiding biedt het 
NIOP? 
Indiv. begeleiding, proefschrift intervisie en workshops



Wie betaalt het?
- kandidaten zelf
- werkgevers



Heeft het NIOP contact met 
(co)promotor en/of universiteit?
Nee. Men waardeert juist onze onafhankelijkheid van de 
(co)promotor en/of universiteit



Tot slot
- Gewenst is een fonds voor (buiten)promovendi om 
extra begeleiding (extern) in te kopen mocht dit nodig 
zijn. 
- Een deel van de promotiepremie kan hiervoor worden 
ingezet! 
- Onnodige vertraging, uitval en dus kapitaalvernietiging 
wordt zo voorkomen. Meer promotierendement bereikt.
- Een win-win-situatie voor (buiten)promovendus, 
universiteit en maatschappij!



Dank voor uw aandacht!
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