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          volgende studie kan ook: ................................................

 ❑  HBO opleiding is het meest geschikt, 

          nl. .............................................................................

 ❑  Een andere opleiding is het meest geschikt, 

       nl ...............................................................................

23. Wat was (is) de omvang van uw aanstelling?

 ❑  Voltijd

 ❑  Deeltijd, nl. voor .................tiende 

       .................uur (in het onderwijs) per week

24. Hoe heeft u dit werk gevonden?

 ❑  via advertentie 

 ❑  via vakgroep / stage / universitaire medewerkers

 ❑  via open sollicitatie  

 ❑  via relaties anders dan vakgroep / stage

 ❑  gevraagd door werkgever  

 ❑  was al in dienst bij deze werkgever

 ❑  uitzendbureau    

 ❑  via vacaturebank/detacherings- / wervings & selectiebureau

 ❑  anders, nl..................................................................... 

 

25. Wat was (is) uw bruto maandsalaris precies 1 jaar na  

      het behalen van uw examen (omgerekend naar een 40- urige 

     werkweek)?

 ❑  <  1000 euro  ❑  2500 - 3000 euro

 ❑  1000 - 1500 euro ❑  3000 - 3500 euro 

 ❑  1500 - 2000 euro ❑  > 3500 euro

 ❑  2000 - 2500 euro ❑  Geef ik liever geen informatie over

Blok 6 (vraag 26 t/m 30) Huidige situatie - werk
26. Bent u op dit moment betaald werkzaam*?

   (* - de werkkring kan zowel binnen als buiten de biologie zijn)

 ❑  Ja

 ❑  Ja, dezelfde baan als precies 1 jaar na afstuderen (ga naar   

          vraag 38)

 ❑  Ja een bijbaan naast mijn nieuwe studie (ga naar vraag 38)

 ❑  Nee (ga naar vraag 38)

 ❑  Nee, onbetaald werk (ga naar vraag 38)

27. Op welke wijze bent u daar werkzaam?

 ❑  in vaste dienst, of in tijdelijke dienst met uitzicht op een vaste 

          aanstelling

 ❑  in tijdelijke dienst zonder uitzicht op een vaste aanstelling; 

          contractduur?  ......  maanden

 ❑  freelance / zelfstandig ondernemer

 ❑  aanstelling volgens bijzondere regeling, 

       nl. ..............................................................................

28. In welke categorie / marktsector valt uw werkgever?

 ❑  Universiteit / Academisch ziekenhuis

 ❑  Industrie & handel of (agrarisch) bedrijf

 ❑  Dienstverlenende organisatie (bv adviesbureau, dierentuin)

 ❑  Buitenlandse overheid, Internationale organisatie (bv FAO,      

          WHO, SNV, DGIS)

 ❑  Rijksoverheid    

 ❑  Provinciale overheid

 ❑  Lagere overheid (gemeente / scholen)

 ❑  Particuliere instelling (vereniging / stichting)

 ❑  Anders, nl. .................................................................

29. Wie is uw werkgever? (bij NWO ook feitelijke werkplek      

        aangeven)

    ...................................................................................

30. Wat is uw werksector?

 ❑  Wetenschappelijk onderzoek (promovendus)

 ❑  Wetenschappelijk onderzoek (anders dan promovendus)

 ❑  Docent

 ❑  Adviseur, Consultant, Projectmedewerker

 ❑  Beleidsmedewerker

 ❑  Commerciële functie (bv CRA)

 ❑  Voorlichter

 ❑  Journalist

 ❑  Projectleider, hoofd afdeling, beheerder

 ❑  Anders, nl.  ..................................................................

31. Wat is de functienaam? ................................................

32. Waar sluit, naar uw mening, deze functie het beste bij aan?

 ❑  Gevolgde masterprogramma 

 ❑  De gevolgde studie in het algemeen

 ❑  Een academische opleiding in het algemeen

 ❑  Gevolgde bachelor

 ❑  Bij HBO

 ❑  Bij MBO

 ❑  Anders, nl. ...................................................................

33. Welke opleiding is volgens u het meest geschikt om uw functie  

        optimaal te kunnen vervullen?

 ❑  Deze functie is alleen door iemand met als achtergrond 

       academische studie biologie te vervullen.

 ❑  Deze functie is alleen door iemand met als achtergrond 

       academische studie medische biologie of biomedische  

       wetenschappen (BMW) te vervullen.

 ❑  Biologie is het meest geschikt, maar de volgende studie 

       kan ook: ......................................................................

 ❑  Medische biologie / BMW is het meest geschikt, maar de   

       volgende studie kan ook: ................................................

 ❑  HBO opleiding is het meest geschikt, 

          nl. .............................................................................

 ❑  Een andere opleiding is het meest geschikt, 

          nl ..............................................................................

34. Wat is de omvang van uw aanstelling?

 ❑  Voltijd

 ❑  Deeltijd, nl. voor ..................tiende

       ..................uur (in het onderwijs) per week

35. Hoe heeft u dit werk gevonden?

 ❑  via advertentie    

 ❑  via vakgroep / stage / universitaire medewerkers

 ❑  via open sollicitatie   

 ❑  via relaties anders dan vakgroep / stage

 ❑  gevraagd door werkgever   

 ❑  was al in dienst bij deze werkgever

 ❑  uitzendbureau    

 ❑  via vacaturebank/detacherings- / wervings & selectiebureau

 ❑  anders, nl..................................................................... 

 

36. Wat is uw huidige bruto maandsalaris (omgerekend naar een 

        40- urige werkweek)?

 ❑  1000 - 1500 euro ❑  3000 - 3500 euro 

 ❑  1500 - 2000 euro ❑  3500 - 4500 euro 

 ❑  2000 - 2500 euro ❑  > 4500 euro

 ❑  2500 - 3000 euro ❑  Geef ik liever geen informatie over

37. Heeft u tussen uw functie precies 1 jaar na afstuderen en uw 

       huidige functie nog meer functies uitgeoefend?

 ❑  nee     

 ❑  ja, nl. ...................................bij ....................................

                     

    

 

Blok 7 (vraag 38 t/m 43) Huidige situatie - overig
38. Bent u nu, onafhankelijk of u nu wel of niet werkzaam bent, 

        werkzoekend?

 ❑  Ja  ❑  Nee

39. Indien van toepassing: wat is de reden dat u op zoek bent 

naar een (andere) baan?

 ❑  ik ben werkloos     

 ❑  ik werk onder mijn niveau    

 ❑  ik werk niet binnen mijn vakgebied    

 ❑  anders, nl. .................................................................... 

   

40. Bent u na uw master nog een vervolgopleiding, studie of     

        cursus begonnen?

 ❑  Nee  ❑  Ja

 Zo ja, welke opleiding, studie of cursus?.................................

 Zo ja, voor hoe lang?............................................. (maanden)

 Zo ja, voor hoeveel uur in de week?......................(uur per week)

41. Heeft u behoefte aan nascholingscursussen binnen of 

        buiten de biologie?

 ❑  Nee  ❑  Ja, onderwerp(en): ................................

42. Bent u lid van het NIBI?

 ❑  Ja  ❑  Nee

43. Heeft u gebruik gemaakt van voorzieningen die het NIBI 

    heeft voor biowetenschappers die zich oriënteren op de  

    arbeidsmarkt? (meer dan één optie mogelijk) Gebruik   

       gemaakt van:

 ❑  website www.nibi.nl 

 ❑  gratis individueel carrière advies voor leden

 ❑  cursus Solliciteren   

 ❑  cursus Management voor promovendi en postdocs  

 ❑  NIBI onderwijsconferentie  

 ❑  carrière advies door het NIBI op locatie tijdens mijn opleiding 

 ❑  geen gebruik gemaakt van het NIBI 

 ❑  anders, nl. ...................................................................

Hartelijk bedankt voor het deelnemen aan deze enquête! Als u 

de knijpkat wilt ontvangen dan graag uw naam, adres en e-mail 

adres hier onder doorgeven. Het NIBI behandelt uw gegevens strikt 

vertrouwelijk. 

...........................................................................................

...........................................................................................

..........................................................................................

Mag het NIBI u benaderen om deel te nemen aan eventueel 

vervolgonderzoek naar de situatie van biowetenschappers op de 

arbeidsmarkt?

 ❑  Ja   ❑  Nee

Linda Rockx: ‘Ik studeerde biologie in
Utrecht en specialiseerde me in de ecologie. 
Precies één jaar na afstuderen was ik nog
steeds werkzoekende en besloot ik de leraren-
opleiding te gaan doen. Ik ben begonnen met 
lesgeven aan het Gemeentelijk Gymnasium in 
Hilversum, werk nu bij de Universiteit Utrecht 
op VO-HO aansluitingsprojecten en verheug 

me er op om in september weer aan de slag te kunnen als 
docent natuur en techniek, en biologie aan het Arte College 
in Almere. Daarnaast probeer ik als reisleider en natuurgids 
voor SNP Natuurreizen mensen te enthousiasmeren voor al 
het mooie dat de natuur te bieden heeft.’

Nicole van Dam: ‘Ik studeerde biologie in 
Wageningen. Precies één jaar na mijn afstu-
deren werkte ik in Leiden aan mijn promotie-
onderzoek over de chemische ecologie van 
plant-dier relaties. Na vijf jaar buitenland, 
eerst aan de University of California, River-
side (USA) en daarna drie jaar aan het 

Max-Planck-Instituut für Chemische Ökologie, Jena 
(Duitsland) ben ik in 2000 als onderzoeker bij het 
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) in 
Heteren gaan werken. Sinds januari 2010 ben ik hoogleraar 
ecogenomics aan de Radboud Universiteit Nijmegen.’


