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Wetenschappelijke carrièremoeders
is gebaat bij slimmere selectiecriteria
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E
r is een structureel verschil in
dehoeveelheid tijddieman-
nelijke en vrouwelijkeweten-
schappers bestedenaanhet
doen vanwetenschappelijk
onderzoek, zoblijkt uit

onderzoek inopdracht vanhet Lande-
lijkNetwerkVrouwelijkeHoogleraren.
Moederschapheeft veelal eennadelige
invloedophetwetenschappelijk cv van
vrouwen.Meerdiversiteit inde top van
dewetenschap vraagt daaromeenande-
re kijk opkwaliteit en selectie bij de
verdeling vanbeurzenen subsidies.

Het onderzoek vandepsychologen
Ruth vanVeelen enBelleDerks laat zien
dat de tijddie vrouwenbestedenaan
wetenschappelijk onderzoek lager is
danbijmannen, endat debalansnog
onevenwichtigerwordt inhet geval van
wetenschappersmet kinderen. Een van
debepalende factorendaarin is dewijze
waaropbeoordelingen voor onderzoeks-
subsidies tot standkomen.

Ik geefmijzelf als voorbeeld. Ikheb
naeenpromotietraject, postdocposities
inBath enTwente eneen zogeheten
Veni-beurs ommijn eigenonderzoekop
te zetten, nu eeneigenonderzoekslijn
waar ik trots opben. Indeze fase van
mijn carrière is de tijd aangebroken voor
het aanvragen vanpersoonlijkebeur-
zenomeengroep te starten. Afgelopen
oktober gingmijn aanvraag voor zo’n
persoonlijkeVidi-beurs voor eeneigen
groepdedeuruit.Debuitenlandse re-
ferentenbeoordeeldenmijn aanvraag
als goed tot zeer goed. Ikhaddezelfde
scores alsmijnman, die eenpaar jaar ge-
ledendezelfdebeursheeft gekregen.Het
zoudaarom logisch zijn omuitgenodigd
teworden voor een interview, de laatste
stap inde selectie procedure,maardat
werd ikniet.

Mijn carrièreverloopwasontoerei-
kendomopessentiële beoordelings-
criteria voldoende te scoren.Dehoeveel-
heid artikelendie ikhebgeschreven, ligt
een stuk lager dandie van iemanddie
zonder onderbrekingen voltijdsheeft
gewerkt.Doormijnplanningommoe-
der teworden vlaknadatmijnpostdoc in
Bath afliep,was ik er ietsmeerdaneen
jaar uit. Verderheb ik lange tijdparttime
gewerkt enben ikmet verlof geweest
vanwegedegeboorte vanmijn tweede
kind. Er zijnwel voorzieningen voorhet
krijgen vankinderen,maardiewegen
niet op tegendegaten in je cv die je je
hele carrière zullen achtervolgen.Daar-
doormaak ikminder kansopeenbeurs,
ookal ismijn ideenog zogoed.

Deoplossing voor eeneerlijkere ver-
deling vanonderzoekssubsidies, die
rekeninghoudtmet gaten inhet cv van

deaanvrager, vraagt een slimmerekijk
opkwaliteit die verder dangaat daneen
simpele optelsomvanpublicaties en
citaties. Eenononderbroken lijn in een
loopbaan isniet per definitie eengaran-
tie opkwaliteit.
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Nederlandbungelt ergensonderaanop
de lijst vanEU-landenals het gaat om
het aandeel vrouwelijke onderzoekers in
universitaire topposities.Geengegeven
omtrots op te zijn,wel eendat dwingt
omtekijkenhoehet kandat andere
landenerbeter in slagengelijke kansen
teborgen. InhetVerenigdKoninkrijk
hebben zebijvoorbeelddeDorothyHod-
gkinFellowship voormensendie omwat
voor redendanookmeerflexibiliteit no-
dighebben.Dezebeurs is heel prestigi-
eus en competitief.Demogelijkheidom
dit soort beurzenaan te vragen laat zien
datmener zich vanbewust is dat een
goedewetenschapper ookmoeder kan
zijn, ziekkan zijnofmantelzorger is.

DeVidi-beurs vandeNederlandse
Organisatie voorWetenschappelijkOn-
derzoek is een competitief programma
dat talentvolle en creatieve onderzoekers
eenpersoonsgebondenfinanciering

biedt.Doel is omvernieuwendonder-
zoek te stimuleren. Bij de toekenning
vandebeurs speelt het cv vandekandi-
daat eengrote rol. Ik zouervoorwillen
pleitenomkandidateneerst te selecte-
renophet vernieuwende vanhun idee.
Dan volgt stap twee: een interviewronde
waarinmenbeoordeelt of dekandidaat
in staat is omhet onderzoekuit te voeren
en, inhet geval vanVidi, een teamvan
wetenschappers zoukunnen leiden.De
cv’s vandegeselecteerdekandidaten
wordenopeen zo eerlijkmogelijkema-
nier vergeleken in stapdrie.Dit levert de
uiteindelijke volgorde van verdeling van
beurzenop. Zowordenwetenschappers
echt opdekwaliteit vanhunwerkbeoor-
deeld en spelen levensomstandigheden
enoutput eenminderbepalende rol.

Alleen alswe inNederland instrumen-
tenals deDorothyHodgkinFellowship
inzettenof debeoordeling vanpersoon-
lijkebeurzenaanpassen,waarbij het
vernieuwende idee endepersoonlijk-
heid vandeaanvragermeernadrukkrij-
gen, slagenweerin los te komenvandie
Europese achterhoede.Groterediversi-
teit is ontegenzeggelijk eenbelangrijk
ingrediënt voor eenbetekenisvolweten-
schappelijk klimaat.

Bij de toekenning
van beurzen en
subsidies speelt het
cv van de kandidaat
een grote rol
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