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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over vrouwen en wetenschap
(2007/2206(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de Resolutie van de Raad van 20 mei 1999 over vrouwen en wetenschap1,

– gezien de Resolutie van de Raad van 26 juni 2001 inzake wetenschap en maatschappij en 
vrouwen in de wetenschap2,

– gezien de Resolutie van de Raad van 27 november 2003 betreffende gelijke toegang tot en 
deelneming van vrouwen en mannen aan de kennismaatschappij voor groei en innovatie3,

– gezien de conclusies van de Raad van 18 april 2005 over versterking van het menselijk 
potentieel in de wetenschap en technologie binnen de Europese onderzoeksruimte
(8194/05), 

– gelet op Besluit nr. 1982/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 
december 2006 betreffende het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap 
voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en 
demonstratie (2007-2013)4 (KP7),

– gelet op Richtlijn 2002/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 
2002 tot wijziging van Richtlijn 76/207/EEG van de Raad betreffende de 
tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten 
aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen, 
en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden5,

– gezien het Actieplan - Wetenschap en samenleving van de Commissie (COM(2001)0714),

– gezien het werkdocument van de Diensten van de Commissie van 11 maart 2005 getiteld 
"Vrouwen en wetenschap: Excellentie en innovatie - Gendergelijkheid in de wetenschap" 
(SEC(2005)0370), 

– gezien het Groenboek van de Commissie van 4 april 2007 getiteld "De Europese 
Onderzoeksruimte: Nieuwe perspectieven" (COM(2007)0161) en het werkdocument van 
de Diensten van de Commissie (SEC(2007)0412) bij bovengenoemd Groenboek,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 3 februari 2000 over de mededeling van de 
Commissie getiteld: "Vrouwen en wetenschap" - vrouwen mobiliseren om het 

                                               
1 PB C 201 van 16.7.1999, blz. 1.
2 PB C 199 van 14.7.2001, blz. 1.
3 PB C 317 van 30.12.2003, blz. 6.
4 PB L 412 van 30.12.2006, blz. 1.
5 PB L 269 van 5.10.2002, blz. 15.
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wetenschappelijk onderzoek in Europa te verrijken1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 9 maart 2004 over het combineren van beroep, 
gezin en privé-leven2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 13 maart 2007 over een routekaart voor de 
gelijkheid van vrouwen en mannen (2006-2010)3,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 27 september 2007 over de gelijkheid van 
vrouwen en mannen in de Europese Unie - 20074,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie over de rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
alsmede het advies van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A6-0000/2008),

A. overwegende dat onderzoek een cruciale sector vormt voor de economische ontwikkeling 
van de Europese Unie en Europa 700.000 extra onderzoekers moet aantrekken als 
onderdeel van de realisatie van de Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid,

B. overwegende dat vrouwelijke onderzoekers in de EU in de minderheid zijn, waarbij ze 
gemiddeld 35% uitmaken van de onderzoekers die werken bij de overheid en het hoger 
onderwijs en slechts gemiddeld 18% van de onderzoekers die werken in de particuliere 
sector,

C. overwegende dat naar geslacht uitgesplitste gegevens over onderzoekers wat betreft 
opleiding, wetenschappelijk vakgebied en leeftijd zelfs in de EU-landen nog altijd 
nauwelijks voorhanden zijn,

D. overwegende dat vrouwelijke onderzoekers meer problemen ondervinden bij het 
combineren van werk en gezinsleven in vergelijking met mannelijke onderzoekers,

E. overwegende dat het tekort aan vrouwen op leidende posities binnen de wetenschap nog 
steeds aanzienlijk is,

F. overwegende dat in een meerderheid van de landen het aandeel vrouwen in 
wetenschappelijke commissies nog niet gelijk is, 

G. overwegende dat een van de prioritaire terreinen voor maatregelen van de EU in de 
routekaart voor gendergelijkheid bestaat uit gelijke vertegenwoordiging bij de 
besluitvorming, inclusief het streven naar 25% vrouwen in leidinggevende posities binnen 
het onderzoek van de overheidssector,

H. overwegende dat de Europese Onderzoeksraad met slechts 5 vrouwen op de 22 leden van 
de Wetenschappelijke Raad geen evenwichtige deelneming heeft verwezenlijkt,

I. overwegende dat vrouwen gemiddeld slechts 15% van de hogere academische functies 
bekleden en daarbij aanmerkelijk minder invloed hebben met betrekking tot de 
besluitvormingsfuncties op onderzoeksgebied, hoewel vrouwen ruim 50% van de 

                                               
1 PB C 309 van 27.10.2000, blz. 57.
2 PB C 102 E van 28.4.2004, blz. 492.
3 PB C 301 E van 13.12.2007, blz. 56.
4 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0423.



PR\704257NL.doc 5/11 PE400.495v01-00

NL

studenten in de EU uitmaken en 43% van de doctoraaldiploma’s in de EU halen,1

J. overwegende dat het huidige 7e Kaderprogramma Wetenschap bij projectvoorstellen geen 
verplichte genderactieplannen vereist,

K. overwegende dat studies aantonen dat bestaande evaluatie- en wervingssystemen niet 
genderneutraal zijn,

1. vestigt de aandacht van de lidstaten op het feit dat de onderwijssystemen in Europa nog 
altijd de genderstereotypen in stand houden, met name op onderzoeksgebieden zoals de 
natuurwetenschap;

2. merkt op dat de cultuur en een cultureel begrip van "onderzoek", "goed onderzoek", 
"excellentie" en "innovatie" een wetenschappelijke loopbaan voor vrouwen belemmeren; 

3. merkt de aanhoudende scheve verhouding op tussen het percentage vrouwen op de 
verschillende niveaus van wetenschappelijke carrières en meent dat er alternatieven nodig 
zijn voor het huidige, algemeen aanvaarde "leaking pipeline"-model om te komen tot 
doeltreffende maatregelen ter verbetering van de situatie; beschouwt het "push and pull 
factors"-model als alternatief, aangezien dat rekening houdt met de onderlinge relatie 
tussen de verschillende factoren zoals werkomgeving, voorbeeldfunctie, concurrentie, 
mobiliteitseisen en de verantwoordelijkheid voor het gezin;

4. merkt op dat de conventionele beoordeling van "excellentie" en "prestatie" op grond van 
het aantal publicaties neigt tot onderschatting van vaak meer vrouwelijk geachte 
vaardigheden, zoals communicatieve vaardigheden;

5. betreurt het dat de onderbrekingen die vrouwen wegens familieomstandigheden inlassen 
in hun wetenschappelijke loopbaan een negatieve invloed hebben op hun 
carrièremogelijkheden, omdat hun mannelijke collega’s die onderbrekingen meestal niet 
inlassen en zo op jongere leeftijd vergelijkbare posities kunnen bereiken en daar hun 
verdere loopbaan van kunnen profiteren; verzoekt daarom leeftijd niet aan te voeren als 
argument voor excellentie zonder eerst de gezinssituatie te overwegen;

6. merkt op dat mobiliteit tot de cruciale aspecten behoort voor het boeken en waarborgen 
van vooruitgang in een onderzoeksloopbaan en merkt op dat dit lastig te combineren kan 
zijn met een gezinsleven; 

7. merkt op dat meer open en transparante wervingsprocedures de kans zou vergroten dat 
kwaliteiten die vaak duidelijker aanwezig zijn bij vrouwelijke onderzoekers in dezelfde 
mate worden erkend en gewaardeerd, terwijl de huidige wervingsprocessen vooral de 
status quo in stand houden en mannelijke onderzoekers bevoordelen;

8. verwelkomt de activiteiten van het European Platform of Women Scientists, dat tot doel 
heeft de deelname van vrouwen aan de wetenschap te verhogen en het aantal vrouwelijke 
wetenschappers in besluitvormingsfuncties te vergroten;

                                               
1 Europese Commissie, Women & Science: Latest Statistics and Indicators – She Figures 2006, blz. 55
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9. roept de Commissie op tot maatregelen om het bewustzijn te verhogen in de 
wetenschappelijke gemeenschap en onder beleidsmakers over de kwestie van gelijke 
kansen in de wetenschap en op onderzoeksgebied;

10. roept de Commissie en de lidstaten op tot transparantere wervingsprocessen en tot de 
verplichting genderevenwicht te waarborgen in beoordelings- en selectiecommissies, 
zodat deze ten minste voor 40% uit vrouwen en ten minste voor 40% uit mannen bestaan;

11. roept de Commissie op te waarborgen dat er in het KP7 aandacht wordt besteed aan het 
thema vrouwen en wetenschap door gerichte genderbewustwordingscursussen te geven 
aan personen in besluitvormingsfuncties, leden van adviescomités en 
beoordelingscommissies, mensen die projectoproepen en -voorstellen opstellen en mensen 
die de contractonderhandelingen leiden;

12. benadrukt zowel de rol van de infrastructuur bij het vergemakkelijken van een duurzaam 
werk/leven-evenwicht als het belang van meer zekerheid in wetenschappelijke loopbanen;

13. roept de Commissie en de lidstaten op tot verbetering van de situatie door integratie van 
de gezinsfactor via mogelijkheden voor flexibele werktijden, betere kinderopvang, 
dekking van bijkomende kosten voor verhuizing naar het buitenland met een gezin 
alsmede grensoverschrijdende toegang tot sociale verzekeringen; roept op tot betere 
voorwaarden met betrekking tot ouderschapsverlof;

14. roept de Commissie en de lidstaten op tot wijziging van de definitie van excellentie en 
"goede onderzoeker", zodat er rekening wordt gehouden met de verschillen tussen de 
wetenschappelijke loopbaan van mannen en vrouwen en die verschillen worden 
overwonnen; benadrukt dat vrouwelijke onderzoekers vanuit een ander perspectief en met 
een andere keuze van onderzoeksonderwerpen bijdragen aan de onderzoekswereld; 

15. roept de Commissie en de lidstaten op tot positieve maatregelen ter aanmoediging van 
vrouwelijke onderzoekers en tot verdere ontwikkeling van ondersteunings- en 
begeleidingsprogramma’s alsmede gericht stimuleringsbeleid; merkt op dat eenvoudige 
middelen, zoals een zin waarin met name vrouwen worden aangemoedigd te solliciteren, 
aantoonbaar zeer positieve resultaten hebben opgeleverd;

16. roept de Commissie en de lidstaten op tot onderzoeksfondsen speciaal voor vrouwen ter 
correctie van de onderfinanciering van vrouwen op onderzoeksgebied;

17. onderstreept het belang van de aanmoediging van meisjes om te kiezen voor een 
wetenschappelijke loopbaan en stelt voor dat de Commissie en de lidstaten dat doen door 
vrouwelijke onderzoekers als voorbeeld te stellen en door andere maatregelen aan te 
nemen en uit te voeren die meehelpen om dat doel te bereiken;

18. roept de Commissie en de lidstaten op tot verdere versterking van netwerken van 
vrouwelijke wetenschappers op nationaal, regionaal en EU-niveau, want dat zijn 
essentiële instrumenten gebleken ter bevordering van zowel het aantrekken van meer 
vrouwelijke wetenschappers als het aanmoedigen van reeds als wetenschapper werkzame
vrouwen om deel te nemen aan het beleidsdebat en om zich op hun vakgebied te 
verbeteren;
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19. beschouwt genderactieplannen in de voorstellen- en beoordelingsfase van Europese 
Kaderprogramma’s als essentieel onderdeel van de algemene gender-
mainstreamingstrategie en het gendergelijkheidsbeleid van de Europese Unie/Commissie; 
vindt derhalve dat ze een integraal onderdeel moeten blijven uitmaken van de Europese 
onderzoeksfinanciering;

20. roept de Commissie op tot tussentijdse evaluatie van de gender-
mainstreaminginstrumenten uit het KP7;

21. verzoekt zijn voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, alsmede aan de 
regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Het verslag wil de sociale, culturele en overige obstakels beschrijven, die verantwoordelijk 
zijn voor de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de wetenschap. Het gaat kort in op de 
huidige situatie, maar kijkt voornamelijk vooruit naar mogelijke oplossingen en de beste 
methoden om die situatie te verhelpen. Het verslag is geschreven tegen de achtergrond van de 
huidige Europese omstandigheden, waarin vrouwen sterk ondervertegenwoordigd zijn in de 
wetenschap.

Volgens de statistieken volgen meer vrouwen dan mannen hoger onderwijs, maar veel minder 
vrouwen dan mannen kiezen voor een onderzoeksloopbaan. De enorme toename van het 
aantal vrouwen in het hoger onderwijs heeft noch geleid tot een evenredige verschuiving in de 
verhouding tussen het aantal vrouwen en mannen in specifieke opleidingen of beroepen – dus 
tot een wijziging in de horizontale seksesegregatie – noch heeft dat het genderspecifieke 
salarisverschil opgelost.

Waarom zouden we ons druk maken over de seksesegregatie in de wetenschap? Om twee 
hoofdredenen. Ten eerste hebben bepaalde gebieden van de wetenschap een hogere status dan 
andere; de ondervertegenwoordiging van vrouwen op die gebieden met een hogere status
(zoals natuurkunde) betekent dat vrouwelijk wetenschappers als groep een lagere status 
hebben dan hun mannelijke collega’s. Ten tweede kan er een tekort aan wetenschappelijke 
medewerkers ontstaan in veeleisende vakgebieden. Wanneer het talent voor veeleisend 
wetenschappelijk werk los staat van het geslacht, zou dankzij de vrouwen die volledig in de 
wetenschap participeren de groep voor deze vakgebieden veel groter zijn.

Vrouwelijke onderzoekers in de regering en het hoger onderwijs zijn nog altijd in de 
minderheid, met een EU-gemiddelde in beide sectoren van 35%. In alle landen is dat 
percentage vrouwelijke onderzoekers echter hoger dan in het bedrijfsleven, want voor de EU 
ligt daar het gemiddelde volgens de laatste gegevens op 18%, al varieert dat sterk van land tot 
land. De landen met de minste vrouwen die onderzoek doen voor het bedrijfsleven zijn 
Duitsland (11,8%), Oostenrijk (10,4%) en Nederland (8,7%) terwijl Letland, Bulgarije en 
Roemenië allemaal meer dan 40% vrouwen tellen. De situatie verbetert zeer langzaam. Het 
aantal vrouwelijke onderzoekers groeit slechts in minder dan de helft van de landen harder 
dan het aantal mannelijke onderzoekers, en in enkele landen is het percentage vrouwelijke 
onderzoekers gedaald.

De verdeling van onderzoekers naar wetenschappelijke hoofdgebieden vertoont een 
verschillend patroon voor mannen en vrouwen. Onder de mannelijke onderzoekers in het 
hoger onderwijs werkt 54% in de natuurwetenschappen en techniek vergeleken met 37% van 
de vrouwelijke onderzoekers. Deze verdeling van onderzoekers over dit brede 
wetenschappelijke terrein weerspiegelt vanzelfsprekend de studiekeuze die mannen en 
vrouwen in het hoger onderwijs hebben gemaakt. In de afgelopen jaren zijn er verschillende 
studies gepresenteerd waarin landen en periodes uit het verleden zijn vergeleken wat betreft 
de horizontale seksesegregatie in het hoger onderwijs. Daaruit blijkt dat het aantal vrouwen in 
de techniek de afgelopen twintig jaar in de meeste landen is gestegen. Die stijging is echter 
gering en vaak lager dan de stijging in andere beroepen en vakgebieden. Met andere woorden: 
de stijging in het aantal vrouwen treedt voornamelijk op in vakgebieden waarin het percentage 
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vrouwen al hoog was.

Een reeks afzonderlijke factoren die bepalend zijn voor de individuele keuzes houdt verband 
met genderstereotypen. Genderstereotypen zijn vereenvoudigde maar vaak ook 
diepgewortelde beeldvormingen van mannelijke en vrouwelijke eigenschappen. Ze houden de 
specifieke rolverdeling en beroepsmatige scheiding mede in stand. Volgens sommige 
theorieën ontstaan genderstereotypen tijdens het socialisatieproces, terwijl andere theorieën 
ervan uitgaan dat de productie en reproductie van de rolverdeling een levenslang proces is. 
Typisch mannelijke eigenschappen – volgens de genderstereotypen – zijn onder meer 
belangstelling voor techniek, analytische vaardigheden, talent voor handvaardigheid, carrière 
willen maken en beroepsmatige ambities, het vermogen voor zichzelf op te komen, 
dominantie, egocentrisme en de bereidheid tot “impression management”. Aan de andere kant 
zijn stereotype vrouwelijke eigenschappen het idee dat ze kindvriendelijk zijn, een 
familiemens zijn, prijs stellen op harmonie en dat ze empathisch, emotioneel en altruïstisch 
zijn. Techniek wordt duidelijk meer in verband gebracht met mannelijke dan vrouwelijke
stereotypen – daarom worden technische beroepen gezien als typisch mannelijk van aard en 
zullen vrouwen ze niet zo snel kiezen.

Genderstereotypen zijn niet alleen belangrijk bij de studiekeuze van mannen en vrouwen, ze 
kunnen ook van invloed zijn op het besluitvormingsproces bij het toekennen van functies of 
onderzoekssubsidies. Aanstellingscriteria met mannelijke genderstereotypen leiden tot de 
voorkeur voor mannen en aanstellingscriteria met vrouwelijke genderstereotypen resulteren in 
de voorkeur voor vrouwelijke werknemers.

Ook het gezin waaruit men komt en opname- of uitsluitingsmechanismen van groepen 
gelijken spelen op intermenselijk niveau een rol. Een meisje dat in haar kindertijd speelt met 
computers en technisch speelgoed, kan door haar vriendinnen worden gezien als een 
buitenbeentje. In een dergelijke situatie blijkt de steun en aanmoediging van het gezin een 
belangrijk sociaal hulpmiddel. Studentes techniek en andere wetenschappelijke vakken 
hebben vaak ten minste één ouder die werkt in een van deze vakgebieden. Dat geeft tevens het 
belang aan van een vrouwelijk voorbeeldfiguur in een overwegend mannelijk(e) beroep of 
studie.

Ondanks het feit dat vrouwen steeds meer toegang hebben tot hoger onderwijs en er in 
verhouding steeds meer vrouwen afstuderen in de techniek en andere technische 
wetenschappen, is de horizontale seksesegregatie in de meeste landen verrassend weinig 
afgenomen. Het bestaan van een “glazen plafond” of “plakvloer” voor vrouwen die proberen 
op te klimmen naar hogere functies is goed gedocumenteerd en raakt alle vakgebieden, zelfs 
die waarin voornamelijk vrouwen werken. De afwezigheid van vrouwen in leidinggevende 
posities is groter in wetenschappelijke en technologische beroepen dan op andere terreinen. 
Op het hoogste academische niveau bekleden vrouwen in 15% (2003) van de gevallen de 
functie van professor of een gelijkwaardige positie, wat een stijging van twee procent 
betekent ten opzichte van 1999. Uit de gegevens over het percentage vrouwen in 
wetenschappelijke commissies blijkt een groot verschil tussen de landen. In de Noord-
Europese landen ligt dat percentage nagenoeg op 50%, maar het merendeel van de landen 
heeft geen gelijkheid bereikt en in enkele van de nieuwe lidstaten ligt het percentage zelfs 
onder de 10.



PE400.495v01-00 10/11 PR\704257NL.doc

NL

Uit discussies over het genderverschil en de hiërarchie bij onderzoeksinstellingen komt een 
internationale trend naar voren die wijst op een “pijpleiding”-structuur van doctoraalstudent 
tot professor. De meeste onderzoekers beginnen hun carrière als doctoraalstudent, doen 
vervolgens een postdoctoraal, worden daarna onderzoeker of wetenschappelijk medewerker 
en maken tot slot promotie tot universitair hoofddocent om in sommige gevallen uiteindelijk 
aangesteld te worden als professor, zoals te zien is in afbeelding 3.1. Wanneer het percentage 
vrouwen van het ene tot het andere niveau verschilt, wordt aangenomen dat de pijpleiding 
“lekt”, d.w.z. dat vrouwelijke onderzoekers de pijpleiding verlaten omdat ze geen promotie 
krijgen.

Hoe hoger wetenschappers de carrièreladder beklimmen, hoe groter de kans dat ze worden 
gepromoveerd naar een hogere functie. Hoe langer ze werken, hoe groter de kans op 
promotie. Vrouwen lijken echter later promotie te krijgen dan mannen: de verschillen tussen 
de seksen onderling zijn statistisch significant.

De latere intrede van vrouwen in de wetenschap kan op zich niet de geringe aanwezigheid van 
vrouwen verklaren in de hoogste gelederen van het CSIC, het Spaanse onderzoekscentrum
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, aangezien vrouwen met een even lange 
wetenschappelijke loopbaan later promotie krijgen dan mannen. Uit de gegevens blijkt dat de 
verschillen in productiviteit wellicht mede verklaren waarom vrouwen op bepaalde 
vakgebieden (materiaalwetenschappen, biologie/biogeneeskunde, natuurkunde) minder 
promotie krijgen, maar niet op alle vakgebieden. De verschillen in persoonlijke 
eigenschappen, maatschappelijke factoren en de toegang tot hulpmiddelen zijn aangevoerd als 
verklaringen voor het onderscheid in productiviteit en de genderongelijkheid in de 
wetenschap.

De organisatorische en institutionele aspecten van de scheiding tussen de seksen bestaan uit 
de ongelijkheidsmechanismen die actief zijn op het niveau van bijvoorbeeld ondernemingen, 
onderzoeksinstituten of instellingen die onderzoeken financieren. Belangrijke institutionele 
mechanismen die de scheiding tussen de seksen nadelig beïnvloeden zijn de 
wervingsprocedures, de promotiepraktijken, de besluitvormings- en beoordelingsprocessen en 
de aanwezigheid van een seksegerichte bedrijfscultuur.

Wervings- en aanstellingsprocedures worden nog steeds maar zelden bestudeerd, 
voornamelijk vanwege de problemen om toegang te krijgen tot de benodigde institutionele 
gegevens. Seksesegregatie bij wervings- en aanstellingsprocedures vindt plaats in een aantal 
opeenvolgende stadia: de manier waarop potentiële sollicitanten worden geïnformeerd over en 
aangetrokken tot de functie, vervolgens het gesprek, de ontvangst van een functieaanbod en 
de kwaliteit van het ontvangen aanbod, d.w.z. het/de aangeboden beginsalaris en 
arbeidsvoorwaarden. Elk van deze stadia kunnen worden beïnvloed door onderscheid in de 
behandeling van mannen en vrouwen, en bij aanstellingen kunnen genderstereotypen of de 
voorkeur voor hetzelfde geslacht mee beslissen. De rol van promoties en beoordelingen bij 
het ontstaan van seksesegregatie is nog slechter gedocumenteerd dan die van de 
wervingspraktijk. Met betrekking tot het verkrijgen van financiering is er geen sprake van een 
statistisch significant verschil, maar toch doen mannen het in de regel net iets beter dan 
vrouwen en bestaan er in sommige landen aanmerkelijke verschillen op specifieke 
vakgebieden. Daarentegen is het zeer lage aantal subsidieaanvragen van vrouwen in 
bijvoorbeeld de techniek een veel beperkender factor. Tot slot een voorbeeld van een 
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seksegerichte bedrijfscultuur: “Om als ingenieur serieus te worden genomen, moet je eruitzien 
als een ingenieur, praten als een ingenieur en je gedragen als een ingenieur. In de meeste 
bedrijven houdt dat in dat je eruit moet zien, moet praten en je moet gedragen als een man”1, 
— en zo is het nog altijd.

De uitkomsten vereisen een reeks aanbevelingen ter verhoging van het aantal vrouwen in de 
wetenschap en de technologie gedurende hun hele loopbaan, waaronder:
– intensiveren van de activiteiten ter bevordering van de wetenschappelijke loopbaan van 

vrouwen;
– waarborgen van het invoeren van gendermainstreaming in de Europese en nationale 

programma’s;
– ontwikkelen van wetenschappelijke carrièremogelijkheden voor zowel vrouwelijke als 

mannelijke onderzoekers op het hele academische en niet-academische onderzoeksgebied;
– opzetten van een personeelsontwikkelingsprogramma voor alle disciplines van 

onderzoekscentra;
– aanbieden van gevorderde programma’s voor vooraanstaande wetenschappelijke functies, 

zoals interdisciplinaire en interculturele communicatie, gendercompetentie, 
managementvaardigheden in de wetenschap en coaching/supervising, 
begeleidingscompetentie, enz.

                                               
1 Robinson, J.G. en J.S. McIlwee (1991), “Men, Women, and the Culture of Engineering”,
The Sociological Quarterly, 32: 406.
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