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Promoveren kun je leren.
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1. Wat is promoveren?
• Transitie van doctorandus (‘hij die nog doctor moet worden’) naar
doctor.
• Bachelor (of science/arts)
• (Research) master (of science/arts)
• Promoveren (PhD)

• Promoveren: het moment dat je tot doctor wordt benoemd.
• Het is in Nederland gangbaar om met promoveren het gehele
onderzoekstraject aan te duiden.
• Waarom zou je willen promoveren?

2. Hoe begint een promotietraject?
• In tegenstelling tot een bachelor- en masteropleiding is een promotietraject
meestal een betaalde baan.
• Promotieonderzoek in een groter project

• Hoogleraar/universitair (hoofd)docent heeft een gesubsidieerd onderzoeksproject en stelt
daarbinnen een of meerdere promovendi en/of post-docs aan.
• Zie https://www.academictransfer.com/nl en de vacaturepagina’s van de individuele universiteiten.

• Promotieonderzoek op basis van een financiering

• Om kans te maken op een beurs, dien je een onderzoeksvoorstel te schrijven.
• NWO

• Lerarenbeurs: https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/promotiebeurs+voor+leraren.
• Promoties in de geesteswetenschappen: https://www.nwo.nl/financiering/onzefinancieringsinstrumenten/sgw/promoties-in-de-geesteswetenschappen1/promoties-in-degeesteswetenschappen.html
• Beurzen bij onderzoeksgroepen/graduate schools (zie pagina’s van individuele universiteiten).

• KNAW

• Experiment met promotiestudenten (Rijksuniversiteit Groningen, Erasmus Universiteit
Rotterdam)
• Geen werknemers, wel vergoeding
• Geen onderwijstaak

• Promotieonderzoek in eigen tijd

2. Hoe begint een promotietraject?
• In mijn geval:
• Project Tekstbegrip en gevoel, Universiteit Utrecht (2012)
• Subsidieronde Landelijke Onderzoeksschool Taalwetenschap (LOT; 2013)
• Promotievacature Centre for Language Studies (CLS), Radboud Universiteit
(2013)
• Promoties in de Geesteswetenschappen (2013, 2014)
• NWO Vrije Competitie (met onderzoeksgroep; 2013)
• Promotiebeurs voor leraren (2014)
• Toekenning begin 2015, start september 2015
• Twee dagen docent (informatica) op hogeschool
• Drie dagen promotieonderzoek (waarvan een dag niet gefinancierd)

2. Hoe begint een promotietraject?
• Eerste stap: in overleg met een (universitair hoofd)docent of hoogleraar een onderwerp bepalen.
• Onderzoeksvoorstel
• Onderzoeksvraag

• Welke grammaticale constructies worden in het Nederlands gebruikt om conditionele relaties (als, dan) te uiten en hoe
beïnvloeden deze verschillende constructies de overtuigingskracht van argumentatie?

• Twee invalshoeken

• Conditionaliteit als essentieel onderdeel van redeneren, argumenteren en overtuigen (cognitieve taalkunde, framing)
•

‘Als je op tijd wilt zijn, moet je nu vertrekken.’

• Een verscheidenheid aan grammaticale vormen die ogenschijnlijk hetzelfde uitdrukken (constructiegrammatica)
•

‘Als je je kamer opruimt, krijg je een snoepje’ vs. ‘Ruim je kamer op en je krijgt een snoepje’ (vs. ‘Je krijgt een snoepje, mits je je
kamer opruimt’ et cetera)

• Deelvragen
1.
2.
3.

Welke conditionele constructies worden in het Nederlands gebruikt om argumenten te presenteren?
Hoe zijn de grammaticale eigenschappen van conditionele constructies gerelateerd aan het argument dat ze presenteren?
Welke invloed hebben de grammaticale eigenschappen van conditionele constructies op de overtuigingskracht van een
argument?

• Methodologie

• Corpuslinguïstiek (in kaart brengen van grammaticale eigenschappen van voorwaardelijke bijzinnen)
• Experiment (toetsen van invloed op overtuigingskracht)

• Tip: een onderzoeksvoorstel schrijf je voor een beurs, dus pas het voorstel daarop aan.

• Een voorstel voor een taalkundebeurs is anders dan een voorstel voor een wetenschapsbrede beurs.

3. Hoe pak je het onderzoeksproject aan?
• Theorie
• Begin bij deelvraag 1 en werk door tot deelvraag n.
• Beantwoord de hoofdvraag.

• Praktijk
• Werp een kritische blik op het onderzoeksvoorstel (…) en begin het vakgebied
in kaart te brengen door veel te lezen (literatuurstudie) en relevantie te
bepalen.
• Heroriënteer
• Scherp, gedurende de literatuurstudie, de hoofd- en deelvragen aan.

• Pas de methodologie en het plan aan.
• Plan globaal op lange termijn, specifiek op korte termijn.
• Doe er (niet te veel) zijprojecten naast.

3. Hoe pak je het onderzoeksproject aan?
• Heroriënteren
• Verschillende typen voorwaardelijke bijzinnen, gebaseerd op relatie tussen
hoofd- en bijzin
• Als Mary gaat, dan gaat John ook. (inhoudelijk, oorzaak-gevolg)
• Als ze gescheiden is, is ze getrouwd geweest. (epistemisch, argument-conclusie)
• Er liggen koekjes op de tafel als je trek hebt. (pragmatisch, context-taalhandeling)

• Relaties zijn van invloed zijn op typen argumenten (cf. deelvraag 2)
• Ingang ontdekken: bestaande classificaties gaan bijna exclusief over het Engels en zijn
niet op transparante wijze op data gebaseerd.
• In overleg met promotor en copromotor: aanscherpen hoofdvraag.

3. Hoe pak je het onderzoeksproject aan?
• Na aanscherpen, literatuurstudie

• Theoretische perspectieven op voorwaardelijke bijzinnen
• Kun je een talige constructie (als p, dan q) analyseren in waarheidstermen (p->q)?

• In natuurlijke taal impliceer je, op zijn minst, dat je p niet vaststelt met de uitspraak (dat is niet
hetzelfde als uiten dat je niet weet of p waar is) en dat er een relatie tussen p en q bestaat.

• Classificaties van voorwaardelijke bijzinnen en hun grammaticale eigenschappen
• Welke relaties tussen hoofd- en bijzin worden onderscheiden in de literatuur?
•
•
•
•
•

Direct, indirect
Inhoudelijk, epistemisch, pragmatisch (en metalinguïstisch)
Compleet, gedeeltelijk, onbepaald
Hypothetisch, herhaaldelijk, pragmatisch
Et cetera

• Welke grammaticale eigenschappen worden met de typen in verband gebracht?
• Werkwoordstijden, zinsvolgorde, syntactische integratie, modale hulpwerkwoorden en bijwoorden
(en focuspartikels, aspectualiteit, zinstypen; alle classificaties gaan primair over het Engels).
• ‘Als hij doorvecht zullen we hem vermoorden’, kondigt de komende man alvast aan in
interviews. (vs. will in Engels)
• ‘Als je trek hebt, liggen er koekjes op tafel.’ vs. ‘Als je trek hebt, er liggen koekjes op tafel.’

3. Hoe pak je het onderzoeksproject aan?
• Corpusonderzoek (jaar 2-4)
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• Vergaren van data (circa 5000
voorwaardelijke zinnen; herstructureren
en doorzoekbaar maken van corpora).
• Annoteren van de grammaticale
eigenschappen die in de literatuur
genoemd worden (deels op basis van
pre-processing).
• Tweede onderzoeker sample laten
annoteren en berekenen
betrouwbaarheid van annotaties.
• Hoofdstuk schrijven over de distributie
van de grammaticale eigenschappen in
relatie tot modus en register.
• (Deelartikelen maken van dat hoofdstuk.)
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3. Hoe pak je het onderzoeksproject aan?
• Corpusonderzoek (jaar 2-3)

• Vergaren van data (circa 5000
voorwaardelijke zinnen;
herstructureren en doorzoekbaar
maken van corpora)
• Annoteren van de grammaticale
eigenschappen die in de literatuur
genoemd worden (deels op basis van
pre-processing)
• Tweede onderzoeker sample laten
annoteren en berekenen
betrouwbaarheid van annotaties
• Hoofdstuk over de distributie van de
grammaticale eigenschappen in
relatie tot modus en register

3. Hoe pak je het onderzoeksproject aan?
• Inzetten computationele methoden (jaar 4-5)
• Onder andere machine learning (clusteranalyse, dimensiereductie) om tot
een ‘bottom-up’-classificatie van voorwaardelijke zinnen te komen.
• Combineren van onderzoeksgebieden.
• Hoofdstuk over dataclassificatie en -evaluatie; beantwoorden van de
hoofdvraag.

4. Hoe eindigt een promotietraject?
• Theorie
• Beantwoord de deelvragen, de hoofdvraag en schrijf een boek.

• Praktijk
• Je probeert zo goed mogelijk in kaart te brengen welke factoren van belang
zijn in relatie tot je onderzoeksvraag en geeft een antwoord.
• Je hebt nieuwe inzichten, maar ook nieuwe vragen gegenereerd.

• Vervolg
• Je vergaart commentaar op je proefschrift (promotoren, commissie).
• Je verdedigt je proefschrift.

4. Tips
• Doen (maar: tips van iemand die nog niet gepromoveerd is…)

• Bedenk waar je goed in bent en maak daar gebruik van.
• Op een gegeven moment heb je een ‘ingang’ en dan komen de vragen, antwoorden
en methoden ‘vanzelf’. Tot dat moment: discipline.
• Bedenk dat promoveren een avontuur kan zijn, maar ook een baan is.

• In geval van docentenbeurs: tijd bewaken/claimen.
• Geef college, maar bewaak je onderzoekstijd.
• Maak gebruik van je onderzoeksgroep, medepromovendi en (co)promotor(en). Vraag
feedback, presenteer deelresultaten en ideeën.
• Schrijf artikelen en probeer die gepubliceerd te krijgen. Als het niet lukt, krijg je
meestal toch goed commentaar van anonieme reviewers.
• Bezoek conferenties en probeer ook zelf te presenteren.
• Bezoek cursussen en summerschools; kies onderwerpen die je lastig vindt en ga
onderwerpen die misschien niet direct relevant zijn niet uit de weg.
• Leg aan je moeder uit wat je doet.
• Geniet van beroepsdeformatie.

4. Tips
• Niet doen (tips van iemand die dit dus wel heeft gedaan…)
Denken dat je alles (al) van het onderwerp moet weten.
Pas feedback vragen als je zelf tevreden bent.
Te weinig feedback vragen of aannemen dat collega’s geen zin of tijd hebben.
Je laten overdonderen door andere promovendi.
Het vervelende werk (hier: eindeloos annoteren) uitstellen, omdat het
voorwerk altijd beter kan.
• Je eigen stukken niet herlezen (ze zijn soms beter dan je denkt).
• Niet naar activiteiten gaan die promovendi veel elkaar organiseren.
• Niet nadenken over de toekomst. (Wat ga je erna doen?)
•
•
•
•
•

Dank voor de aandacht.
Alex Reuneker (a.reuneker@hum.leidenuniv.nl)

