
Zijn wegwerpdoctores nog te verantwoorden? 
(Tribune-ACOD, februari 2013) 

 
“Je moet er veel voor opgeven: vrije tijd, zekerheid. Dankzij het Fonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (FWO Vlaanderen) konden we doctoreren en 
verschillende postdocs doen. Maar hoe prestigieus die mandaten ook zijn, ze bieden 
geen toekomstgaranties. […] Je bent in de dertig en werkt keihard, maar van een 
vast contract is geen sprake. Lenen voor een huis is dan lastig.” Aan het woord zijn 
de zussen Marlies en Margriet Van Bael, respectievelijk hoogleraar chemie aan de 
Universiteit van Hasselt en hoogleraar fysica aan de KU Leuven (DMuze, 6 oktober 
2012).  
 
De cijfers liegen er niet om. Op de 600 doctoraten die de KUL jaarlijks aflevert, komen er 
maar 70 ZAP-plaatsen vrij. Aan de UGent verdedigden vorig jaar 502 onderzoekers hun 
proefschrift en werden er 80 ZAP-vacatures open verklaard (De Standaard, 15 en 16 
september 2012). Het is uiteraard onrealistisch alle statuten als communicerende vaten 
te verbinden. Maar er zou minstens moeten worden voorzien in een kader dat gelijke 
tred houdt met het stijgend aantal studenten. Naar aanleiding van die piekende 
populatie aan de UGent en de KUL (met een mijlpaal van 40.000 studenten in oktober 
2012) wees hoogleraar Marc De Vos (UGent, VUB) er in het tv-programma Terzake (29 
oktober 2012) op dat dit een enorme druk legt op de kwaliteit van het onderwijs.  
 
Nochtans, zo blijkt uit de reeds geciteerde cijfers, is er een voldoende groot reservoir 
aan gekwalificeerd potentieel om die nood te lenigen. Ook de wil is er. Een recente 
enquête tekende op dat alvast tachtig procent van 141 bevraagde postdocs een 
academische carrière ambieert (De Standaard, 15 en 16 september 2012). De 
meerderheid van de geïnterviewden kwam dan nog uit het biomedische vakgebied dat 
in verhouding met andere – vooral humane – wetenschappen een grotere doorstroming 
kent naar de niet-academische wereld. Een redelijke koppeling van het aantal vacante 
ZAP-mandaten aan het stijgende aantal studenten is dus niet enkel wenselijk maar ook 
praktisch mogelijk.  
 
Een even relevante optie is de creatie van een duurzaam middenkader van 
postdoctoraal of andere gekwalificeerde onderzoekers die niet langer in golven van 
ongeveer drie jaar deels of volledig op de wip worden gezet. Een meer structurele 
inschakeling, zowel in onderwijs als onderzoek, heeft ook een gunstig effect op de 
wetenschappelijke uitstraling van de betrokken vakgroep, en bij uitbreiding de 
universiteit. Een voortgezette tewerkstelling van extra krachten verlicht de druk op de 
kwaliteit van het onderwijs, schept ademruimte voor ZAP’ers die zelf terug meer 
onderzoek kunnen verrichten én draagt bij tot de uitbouw van een eenduidige en sterke 
wetenschappelijke identiteit van een onderzoekseenheid. Hoe kunnen opleidingen zich 
anders blijvend profileren op de aanwezige expertise en kennis wanneer die grotendeels 
komen en gaan op het ritme van de beurs- en budgettermijnen?  
 
Bovendien stoot het economisch, maar ook en vooral principieel en ethisch tegen de 
borst dat de tijdelijke investering van publiek geld in de specialisatie en ontwikkeling 
van een onderzoeker, na een beperkt aantal jaren in de meerderheid van de gevallen, 
zomaar wordt weggegooid. Dat is, opnieuw met de woorden van Marc De Vos, niet 
minder dan “een verkwisting van talent en verkwisting van middelen.”  



 
Die verspilling dreigt zelfs in vele gevallen ongelukkig genoeg al bij de aanvang van het 
mandaat. Wie weinig toekomstperspectief heeft, zal zich mogelijk minder moeite 
getroosten om die tijdelijke periode ten volle wetenschappelijk te valoriseren. Een 
bestendigde verankering van meer onderwijs- en onderzoekspersoneel is dus niet alleen 
opportuun voor de betrokkene, de studenten en de universiteit, maar zorgt ook voor een 
meer redelijke besteding van publieke middelen. 
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