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VROUW, PARTNER, MOEDER ÉN PROFESSOR: ONMOGELIJK?

Ook proffen hebben recht op gezinsleven
12/04/2013 | An Ansoms

Ook zonder genderplan kunnen vrouwen vandaag een academische carrière

uitbouwen, meent An Ansoms . Het neemt niet weg dat de universiteiten de

selectiecriteria voor professoren best eens grondig herzien.
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Het debat rond de genderkloof in het academische milieu is weer opgerakeld. Ik ben een

voorbeeld dat het mogelijk is, door dat ‘glazen plafond' breken. Ik ben 33 jaar, vrouw, partner,

moeder van 3 prachtige kinderen, met een man die fulltime werkt. Ik zit in het laatste jaar van

mijn 3-jarige proefperiode als docente aan de UCL. Een voorbeeld dat het zonder verplicht

genderplan ook kan lukken. En toch. Ik zie hoe vele talentvolle jonge vrouwen van mijn

generatie noodgedwongen andere oorden opzoeken. Waarom?

Vrouwen en kinderen niet eerst

1. Het carrièreverloop binnen de academische wereld is weinig vrouwvriendelijk. De

genderkloof binnen de generatie van doctoraatsstudenten is stilaan gedicht. Vaak wordt het

contract een jaar verlengd in het geval van een zwangerschap. Maar je moet in deze periode

mobiel zijn voor studieverblijven en veldonderzoek in het buitenland. Daardoor is de
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kinderwens er in die periode nog niet, of wordt die uitgesteld. Eens het doctoraat is afgerond

zijn veel vrouwen al de dertig voorbij, en willen ze hun kinderwens vervullen. Net dan moet je

werken in vaak zeer onzekere postdoctorale statuten (projecten van één of twee jaar), moeilijk

te combineren met een zwangerschap. Bovendien duurt deze fase meestal lang, want de plekjes

voor docenten zijn schaars.

2. Je moet het in die jaren waarmaken om als ‘beste' te worden beschouwd (zie de

opiniebijdrage van Roger Blanpain, DS 8 april ). Maar hoe? Het academisch milieu zit nog te

veel opgesloten in een traditioneel gezinsmodel. Men gaat ervan uit dat de kandidaat-professor

een partner moet hebben die de eigen carrière op een lager pitje zet. Zo niet is de professor niet

‘meer dan fulltime' beschikbaar. Dat model is achterhaald. Waarom kan talent dat parttime of

gewoon fulltime beschikbaar is niet even zinvol zijn voor de universiteit? Mijn privéleven is een

verrijking, voor mezelf én voor mijn professionele bezigheden. Het scherpt mijn creativiteit aan

en helpt mij om me niet op te sluiten in de ivoren toren die de academische wereld soms dreigt

te zijn.

3. Helaas zijn de criteria die bepalen wie ‘de beste is' vaak eenzijdig. Er wordt vooral gekeken

naar het aantal publicaties in Engelstalige toptijdschriften en naar de internationale mobiliteit

van de onderzoeker. Het duurt vaak maanden om zo'n publicatie te behalen, waarin je tegen

deadlines je artikel moet herwerken ongeacht zwangerschapsperikelen of moederschapsverlof.

Internationale mobiliteit is niet vanzelfsprekend met een bolle buik of als je een kind zoogt.

Publiceren en participeren in internationale netwerken is belangrijk. Maar andere criteria

zouden zwaarder mogen doorwegen in de bepaling van wie de beste is. Bijvoorbeeld:

kwaliteiten als lesgever, engagement binnen de universiteit, organisatie van studiedagen of

congressen, opvolging van doctoraatsstudenten, engagement in het niet-academische milieu.

Deze criteria spelen mee in selectiecommissies, maar vaak pas in tweede orde.

Met vallen en opstaan

Waarom is het mij wel gelukt? Ik zie drie redenen.

Ik heb het geluk gehad dat een oudere collega mij al vroeg heeft gewezen op het belang van

Engelstalige publicaties. Hij gaf mij de raad om zoveel mogelijk alleen dat te doen. Ik heb me

daar net na mijn doctoraat op gefocust en zo mijn toegangsticket tot het docentschap veilig

gesteld. Wel was dit het minst creatieve en voldoening gevende jaar uit mijn carrière.

Ik heb deelgenomen aan een coaching project voor jonge vrouwelijke academici. Dit was voor

mij een eyeopener: jonge vrouwelijke professoren zien die carrière en gezin combineerden. Zien

dat het mogelijk was, heeft het voor mij ook mogelijk gemaakt.

Ten slotte heb ik enorm hard gewerkt en veel kunnen rekenen op de steun van mijn omgeving.

Maar vooral: ik heb geluk gehad dat het voor mij allemaal erg snel is gegaan. En al mijn

ambities in mijn professionele en persoonlijke leven laten samenvallen? Het blijft moeilijk.

Ik heb ondertussen veel talentrijke jonge collega's, vrouwen én mannen, zien afhaken omdat

de academische ratrace niet te combineren viel met een normaal gezinsleven. Willen we in de

toekomst universiteiten waar alleen de winnaars van dat soort race het tot professor schoppen?

Dat lijkt me een schrale toekomst voor de academische wereld.

An Ansoms

Wie? Ontwikkelingseconome, gespecialiseerd in rurale ontwikkeling in Centraal-Afrika,

doceert aan de Université Ca

Wat? Drie kinderen grootbrengen, samenleven met een man die fulltime werkt en het toch tot

professor schoppen: het kan, maar het blijft moeilijk.




