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Memo  

 

Geachte leden van de Universiteitsraad, 

 

Met deze memo vraagt de FR van de Faculteit der Archeologie nogmaals om aandacht 

voor de positie van jonge onderzoekers in verband met het voortduren van de corona-

crisis. 

 

Eerder dit jaar is Universiteit Leiden de meest schrijnende gevallen onder promovendi 

en Postdocs tegemoet gekomen met een contractverlenging1. Deze maatregel was zeer 

welkom, maar er liggen meer problemen in het vooruitzicht. Niet alleen was het aantal 

jonge onderzoekers dat geholpen kon worden helaas beperkt2, maar het aantal 

schrijnende gevallen zal in de komende jaren alleen maar toenemen omdat de 

beperkingen en problemen die voortvloeien uit de coronacrisis voortduren en 

verergeren. 

 

De corona-crisis heeft geresulteerd in vele beperkingen voor jonge onderzoekers. Het 

Promovendi Netwerk Nederland heeft eerder observaties over deze problematiek (en 

handvatten voor mogelijke oplossingen) gepubliceerd3. Daarnaast hebben de 

promovendi van de Faculteit der Archeologie ook een aantal problemen (en potentiële 

oplossingen) geformuleerd tijdens een groepsdiscussie waarbij het merendeel van de 

promovendi aanwezig was (bijgevoegd). Deze documenten noemen onder andere 

gebrekkige (of gebrek aan) toegang tot cruciale onderzoeksfaciliteiten, maar ook 

problemen met het verwerven en analyseren van data door aanhoudende 

reisrestricties en beperkingen op ruimtegebruik. Daarnaast signaleren de documenten 

een toename van psychologische klachten als gevolg van deze problemen.  

 

Naar verwachting zullen de vertragingen in onderzoek als gevolg van de 

bovengenoemde factoren blijven oplopen. Ervan uitgaande dat: a) een promotietraject 

4 jaar beslaat, dat b) de huidige situatie min of meer onveranderd aanhoudt en dat c) 

vaccins op zijn vroegst begin 2021 algemeen beschikbaar zullen zijn4, zullen jonge 

onderzoekers één tot anderhalf jaar lang verhinderd zijn in het uitvoeren van hun 

 
1 Zie het onderhandelaarsakkoord CAO Nederlandse Universiteiten 1 januari 2020 tot 1 januari 
2021, p. 3.; en een nieuwsitem van de VSNU over continuïteit voor jonge onderzoekers. 
2 Zie het artikel in Nieuwsbrief 16 (29 september 2020) van de Universiteit Leiden. 
3 Zie de handreiking voor het omgaan met vertraging van onderzoek van promovendi, postdocs 
en tenure trackers t.g.v. COVID-19 en een eerdere survey onder promovendi van PNN. 
4 Zie overzichtspagina voor COVID-19 van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor 
Microbiologie, geraadpleegd 6 november 2012. 
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onderzoek. Dit is een kwart tot een derde van de totale duur van hun aanstelling. Voor 

PostDocs is het beeld nog dramatischer: in sommige gevallen bedraagt de totale 

contractduur slechts één jaar. Het is onrealistisch te verwachten dat dusdanig 

tijdverlies nog ingelopen kan worden; met alle gevolgen van dien voor de kwaliteit van 

onderzoek, voor de carrières van jonge wetenschappers en voor hun mentale welzijn.  

 

De FR heeft veel waardering voor de voornoemde poging om de schrijnende gevallen 

onder promovendi en PostDocs tegemoet te komen, maar gezien de voortdurende en 

verergerende aard van de problemen (zoals boven geschetst) zijn aanvullende 

maatregelen voor een groter deel van (zo niet alle) promovendi en postdocs 

noodzakelijk. De FR verzoekt de UR, en in het verlengde de Universiteit, dan ook 

dringend zich te blijven inzetten voor meer steun aan jonge onderzoekers. 

 

Getekend, 

 

 

 

 

 

T.C.A. de Haas 

Voorzitter van de Faculteitsraad 
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English Summary 

The Faculty Council of the Faculty of Archaeology urges the University Council, and the 

University Board to push for further aid to young researchers whose research is 

affected by the outbreak of Covid-19. Earlier this year, Leiden University launched a 

scheme to aid some of the worst hit PostDocs and PhDs. However, the continuation 

and escalation of the Covid-19 crisis means the issues affecting young researchers 

persist, and worsen. Additional support for most, if not all, PhDs and PostDocs will be 

needed to counteract these effects.   

 

 

Bijlage(n) 

- PhD candidates stance and motions on ‘Corona Measures’ - Faculty of 

Archaeology, Leiden University 


