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If you would like to receive the English version of this questionnaire, 

please contact Ingeborg Scheurwater at scheurwater@nibi.nl

Graag vóór 1 juli 2010 online invullen (www.nibi.nl) of opsturen naar 

het NIBI, Antwoordnummer 9073, 3500 ZA Utrecht

Blok 1 (vraag 1 t/m 4) Algemeen
1. Datum invullen enquête:  ......... / ......... / .........

2. Geslacht? ❑  man ❑  vrouw

3. Wat was het beginjaar van uw studie? ...................................

4. Volgens welk systeem heeft u gestudeerd?

 ❑  Universiteit: Propedeuse / Doctoraal  (ga naar vraag 9)

 ❑  Universiteit: Bachelor / Master

 ❑  HBO

Blok 2 (vraag 5 t/m 8) Bachelor 
5.Datum van het behalen van bachelor (HBO of universitair) 

examen (maand en jaar)? 

  .......... /..........

6. Aan welke instelling heeft u uw bachelor examen behaald?

 ❑  Rijks Universiteit Groningen 

 ❑  Wageningen Universiteit en Researchcentrum

 ❑  Universiteit van Amsterdam 

 ❑  Radboud Universiteit Nijmegen

 ❑  Vrije Universiteit Amsterdam 

 ❑  Universiteit Utrecht  

 ❑  Universiteit Leiden 

 ❑  HBO instelling, nl. .........................................................

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

7. Bachelor behaald in?

 ❑  biologie

 ❑  medische biologie / biomedische wetenschappen

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

8. Wat is het beginjaar van uw master? (indien niet van toepassing 

ga naar vraag 13) ...............................................................

Blok 3 (vraag 9 t/m 12) Master / Doctoraal
(lees vanaf hier indien van toepassing ‘doctoraal’ in plaats 

van ‘master’) 

9. Datum van het behalen van uw master examen (maand 

     en jaar)?    ......... /..........

10. Aan welke universiteit heeft u uw master examen behaald?

 ❑  Rijks Universiteit Groningen 

 ❑  Universiteit Leiden

 ❑  Universiteit van Amsterdam 

 ❑  Wageningen Universiteit en Researchcentrum

 ❑  Vrije Universiteit Amsterdam 

 ❑  Radboud Universiteit Nijmegen

 ❑  Universiteit Utrecht  

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

11. Master examen behaald in?

 ❑  biologie

 ❑  medische biologie / biomedische wetenschappen

 ❑  anders, titel van master: .................................................

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

12. Hoofdspecialisatie van uw master: 

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

Blok 4 (vraag 13 & 14) Betaalde werkkring
13. Hoeveel maanden na uw bachelor (HBO) of master examen 

heeft u een eerste betaalde werkkring* gevonden?

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

 ❑  < 1 maand  ❑  6 maanden

 ❑  2 maanden  ❑  6 maanden tot 1 jaar

 ❑  3 maanden  ❑  > 1 jaar

 ❑  4 maanden  ❑  nog niet

 ❑  5 maanden

14. Heeft u in de periode na uw afstuderen wel betaald werk 

verricht, maar was u op de peildatum (precies 1 jaar na het 

behalen van uw bachelor of master) weer werkzoekend? Voor 

hoelang was dan die aanstelling (maanden)? (Deze aanstelling 

kan binnen of buiten de biologie zijn. Is de vraag niet van toepassing 

vul dan ‘0’ in)    .............  maanden

Blok 5 (vraag 15 t/m 25) Situatie precies 1 jaar 
na afstuderen
Het NIBI peilt graag uw situatie  precies 1 jaar na het behalen van uw 

bachelor (HBO) of master

Let op: universitair opgeleide bachelors die geen master hebben 

behaald ook graag vraag 15 t/m 25 invullen! 

 

15. Bent of was u (precies 1 jaar na het behalen van uw bachelor 

       of master examen) betaald werkzaam*?  (* - de werkkring kan 

       zowel binnen als buiten de biologie zijn)

 ❑  Ja    

 ❑  Ja, een bijbaan naast mijn nieuwe studie (ga naar vraag 26)

 ❑  Nee (ga naar vraag 26)

 ❑  Nee, onbetaald werk (ga naar vraag 26)

16. Op welke wijze was (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. .............................................................................

17. In welke categorie / marktsector viel (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. ...................................................................

18. Wie was (is) uw werkgever? (bij NWO ook feitelijke werkplek   

       aangeven)

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

19. Wat was (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.  ...................................................................

20. Wat was (is) de functienaam? ..........................................

21. Waar sloot (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. .................................................................

22. Welke opleiding was (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 

NIBI  nieuws

Doe mee met de nibi arbeidsmarkt enquête (hbo & wo afgestudeerden)! 
Al meer dan 15 jaar vraagt het NIBI recent afgestudeerde biowetenschappers naar hun werksituatie één jaar na afstuderen. Dit jaar breiden we de enquête uit en verzamelen ook informatie van HBO en WO 
afgestudeerden die al langer werkzaam zijn (in een eerste, tweede of zelfs derde baan). We roepen alle NIBI leden en Bionieuws lezers op om mee te doen met het onderzoek. Met je deelname zorg je ervoor dat 
het NIBI actueel carrièreadvies kan geven tijdens voorlichtingsactiviteiten en individuele adviesgesprekken. De resultaten van het onderzoek worden ook gebruikt om advies te geven aan universiteiten en 
hogescholen over het optimaal inrichten van de opleidingen, zodat die aansluiten bij afnemers als wetenschappelijke onderzoeksinstituten, biobased bedrijven, scholen en adviesorganisaties. Juist nu is het 
bijvoorbeeld van groot politiek belang om te weten waar biologen hun bijdrage leveren aan de maatschappij en te laten zien dat biowetenschappers onmisbaar zijn bij het realiseren van oplossingen op het gebied 
van gezondheid, voeding, duurzaamheid, energie en veiligheid. Doe mee en je krijgt een knijpkat zaklamp thuisgestuurd. Milieuvriendelijk en handig voor thuis, onderweg en op vakantie!

Bart Geraats: ‘Ik heb biologie gestudeerd 
in Nijmegen, specialisatierichting ecologie. 
Daarna heb ik promotieonderzoek gedaan 
aan de Universiteit Utrecht naar de rol van 
ethyleen-perceptie bij ziektegevoeligheid 
van planten. Tegenwoordig werk ik 
als Scientist Seed Pathology bij het 
internationale groentezadenbedrijf 

Nunhems Vegetable Seeds, op de hoofdlocatie in Nunhem 
(L). Hier ben ik verantwoordelijk voor het onderzoek op het 
gebied van zaaddiagnostiek en zaadontsmetting.’

Oscar Nagel: ‘Direct na mijn studie biologie 
in Utrecht heb ik als OIO promotieonderzoek 
gedaan naar oorzaken van verschillen in 
groeisnelheid bij planten. Na tien jaar 
wetenschap ben ik een carrière begonnen in 
het bedrijfsleven. Nu begeleid ik als interim- 
manager het personeel van de winkels van 
een telecomprovider naar een nieuwe manier 

van werken, met als doel tevredener klanten, grotere omzet 
en beheersbare kosten.’


