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Mw. B.H. Miedema hoofd P&O     (adviseur) 
Mw. Drs. A.A. Kuiper personeelsadviseur    (adviseur/secretaris) 
 
 
De Commissie Personeelsbeleid FWN is verantwoordelijk voor de eerste versie van de nota Bèta’s in 
Banen* die in september 2001 is opgesteld. 
 
*Bij de opstelling van Bèta’s in Banen is dankbaar gebruik gemaakt van de nota “Toekomstig 
personeelsmanagement wetenschappelijk personeel W&N” van de Universiteit Leiden (26 mei 1999). 
 
 
Actualisatie van de nota Bèta’s in Banen (september 2004): 
 
Een belangrijke wijziging ten opzichte van de versie van Bèta’s in Banen van september 2001 is het feit dat 
toekenning van het promotierecht voor de associate professor (schaal 13/ 14) inmiddels mogelijk is 
geworden door een benoeming als adjunct-hoogleraar in schaal 13 of 14. 
 
Het College van Bestuur heeft op 7 januari 2003 de Regeling Junior Hoogleraar Rijksuniversiteit 
vastgesteld. Deze, vooralsnog alleen voor de FWN toepasbare, regeling geeft de faculteit de mogelijkheid 
benoemingsvoorstellen voor junior hoogleraren, inmiddels adjunct-hoogleraren geheten, in te dienen bij het 
College van Bestuur.  
 
De mogelijkheid tot het toekennen van het promotierecht aan universitair hoofddocenten in het kader van 
hun loopbaanontwikkeling is voor de faculteit één van de kernpunten van het carrièrebeleid voor 
wetenschappelijk personeel. Benoeming tot bijzonder hoogleraar bij de Stichting Leonardo da Vinci was 
derhalve in eerste instantie (zie versie september 2001) als oplossing gekozen om het promotierecht op het 
niveau van schaal 13 en 14 te garanderen. Het College van Bestuur heeft nu besloten dit te doen door 
toepassing  van de functie van adjunct-hoogleraar. Benoeming via de Stichting Leonardo da Vinci is alleen 
nog voorbehouden aan medewerkers van 55 jaar of ouder. 
Tevens is in deze geactualiseerde versie opgenomen dat de beoordeling van een tenure track ud ook na 3 
jaar kan leiden tot een outplacementtraject. 
 
De actualisatie heeft zich verder gericht op een aantal tekstuele wijzigingen en/of aanpassingen. Tevens is 
toegevoegd  het door het bestuur vastgestelde rapport “Onderwijs en Docentcompetenties binnen de FWN”. 
Dit rapport richt zich op professionalisering en loopbaanontwikkeling van docenten met als doel het 
waarborgen van onderwijs op een hoogwaardig niveau.  
 
Het faculteitsbestuur heeft de geactualiseerde versie medio september 2004 vastgesteld. In oktober 2004 
heeft het faculteitsbestuur besloten een aantal bevorderingscriteria aan te passen (zie Annex).  
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Voorwoord 
 
 
Het is met gepaste trots dat het faculteitsbestuur u de definitieve versie van Bèta’s in Banen, het 
bijbehorende ANNEX en het document Onderwijs en Docentcompetenties aanbiedt.  In deze 
gereviseerde versie van Bèta’s in Banen zijn een paar technische veranderingen aangebracht. 
Verder is de titulatuur in overeenstemming gebracht met recente besluitvorming.  Zo zijn adjunct-
hoogleraar en bijzonder hoogleraar vanwege de Leonardo da Vinci Stichting nieuwe sporten op de 
academische ladder in de FWN. In de afgelopen jaren is gebleken dat er vanuit de zittende staf veel 
belangstelling is voor de jaarlijkse bevorderingsrondes. Het resultaat is geweest dat tientallen 
personen het ius promovendi kregen of bevorderd werden tot UHD. Dit ziet het bestuur als een 
belangrijke doorbraak. In het kader van een verhoging van het aantal vrouwen in de 
wetenschappelijke staf is het door de faculteit gelanceerde “Rosalind Franklin” programma zeer 
succesvol verlopen. In het kader van in Bèta’s in Banen zijn in 2003 door het College van Bestuur 
drie coryfeeën benoemd op een zogenaamde vernoemde leerstoel. Dit facultaire initiatief werd door 
betrokkenen en door de facultaire gemeenschap als geheel bijzonder gewaardeerd. 
Het bestuur is er van overtuigd dat het ingezette carrièrebeleid, waarvan het tenure-track 
aanstellingsbeleid de hoeksteen vormt, de faculteit Wiskunde en Natuurkunde een uitstekende kans 
biedt op een positie bij de top van de onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Europa. 
 
 
Namens het faculteitsbestuur 
 
Douwe A. Wiersma, decaan 
 
 
 
Inleiding 
 
De FWN missie is: “Internationaal georiënteerd onderwijs en onderzoek van hoogwaardig niveau”.  
Voor het realiseren van deze missie is het essentieel dat het wetenschappelijk personeel zich verant-
woordelijk voelt voor het geven van excellent en modern onderwijs op hun vakgebied en zich profileert op 
een onderzoeksgebied dat past binnen het thema van de onderzoeksinstituten. Dit is het richtinggevend 
kader voor het personeelsbeleid. 
 
Dit beleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
• Het bieden van carrièreperspectief aan nieuw en zittend personeel; 
• Het zichtbaar maken van geleverde prestaties gekoppeld aan maatregelen voor loopbaanbegeleiding; 
• Het verbeteren van in- en doorstroommogelijkheden voor vrouwelijk talent; 
• Het professionaliseren van docenten; 
• Het bieden van aantrekkelijke onderzoeksfaciliteiten aan jonge wetenschappers; 
• Het geven van integrale managementverantwoordelijkheid (beleid, financiën en personeel) aan 

directeuren van opleidings- en onderzoeksinstituten; 
• Het professionaliseren van het management. 
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Hoofdstuk 1 Personeelsmanagement wetenschappelijk personeel 
 
 
§ 1.1. Uitgangspunten 
    
• Algemeen: · 

Wetenschappelijke staffuncties, assistant professor, associate professor en full professor (hoogleraar 2 
en 1), omvatten de hoofdtaken onderzoek, onderwijs en management om de koppeling tussen met 
name onderzoek en onderwijs op inhoudelijk en beleidsmatig niveau te garanderen.  
 

• Het bieden van carrièreperspectief aan nieuw en zittend personeel 
Om carrièreperspectief te bieden aan jonge talentvolle wetenschappers kiest de FWN ervoor om, waar 
mogelijk, stafleden aan te trekken op het niveau van assistant professor via het tenure-track systeem. 
Een aanstelling vindt plaats in tijdelijke dienst voor een periode van maximaal zes jaar. De werving 
voor assistant professor zal op dezelfde wijze geschieden als voor een gewoon hoogleraar, om de kans 
op een goede afloop van het tenure-track traject zo groot mogelijk te maken. Als de beoordeling na vijf 
jaar als uitkomst heeft dat de prestaties doorgroei rechtvaardigen, wordt de assistant professor 
bevorderd tot associate professor (adjunct-hoogleraar). Voldoet de assistant professor niet aan de 
gestelde eindcriteria voor assistant professor en dus automatisch ook niet aan de criteria die gesteld zijn 
voor de functie van associate professor dan zal de kandidaat begeleid worden naar een carrière buiten 
de FWN. Blijkt de uitkomst van de beoordeling, die drie jaar na aanstelling plaatsvindt, onvoldoende 
voor verdere doorgroei dan zal ook in die gevallen het 1-jarig outplacementtraject opgestart worden. 
Nieuw en zittend personeel zal beoordeeld worden op grond van de ANNEX bij deze nota: 
“CRITERIA voor benoeming en bevordering van wetenschappelijk personeel”. 

 
Slechts in uitzonderlijke gevallen is het wenselijk een medewerker meteen in vaste dienst aan te stellen 
vanwege zijn/haar unieke en essentiële (veelal technische) expertise op een deelterrein van onderwijs 
of onderzoek. Een dergelijke medewerker volgt een alternatieve carrièrelijn. 

 
Het beleid is gericht op een flexibel en persoonsgericht personeelsmanagement waarbij geleverde 
prestaties richtinggevend zijn voor het doorlopen van de wetenschappelijke carrière en waarbij 
eventuele organisatorische belemmeringen zoveel mogelijk worden weggenomen. Excellente prestaties 
maken een versneld doorlopen van de carrièrelijn mogelijk. 
 

• Het zichtbaar maken van geleverde prestaties gekoppeld aan maatregelen voor loopbaanontwikkeling 
Om persoonlijke prestaties objectief vast te stellen worden de van toepassing zijnde functieprofielen in 
het kader van UFO (Universitair systeem Functie Ordenen) en de facultair vastgestelde 
competentieprofielen en criteria als uitgangspunt gebruikt. Van de direct leidinggevenden en de 
directeuren van opleidings- en onderzoeksinstituten wordt een belangrijke inbreng verwacht als coach, 
begeleider en beoordelaar. 
 

• Het verbeteren van in- en doorstroommogelijkheden voor vrouwelijk talent 
Het beleid is erop gericht om het aantal vrouwen in wetenschappelijke stafposities uit te breiden. 
Tevens wordt het doorstroombeleid voor vrouwen verbeterd en worden vrouwen actief gestimuleerd 
om hun carrière op te bouwen. 
 

• Het professionaliseren van docenten 
Het facultair beleid is gebaseerd op de rapporten “Beleidsvoorstel professionaliseren docenten FWN” 
(december 2000) en het rapport “Onderwijs en Docentcompetenties binnen de FWN” (april 2004). Het 
verwerven van didactische kwaliteiten en het voldoen aan de vastgestelde onderwijscriteria op de 
diverse functieniveau’s zal bij het doorlopen van de carrière steeds meer gewicht krijgen. Dit houdt o.a. 
in dat bij de aanstelling afspraken gemaakt moeten worden over te volgen cursussen en trainingen om 
de professionaliteit te bevorderen. Bevorderingen naar een volgend functieniveau zijn derhalve pas aan 
de orde als aan de onderwijscompetenties is voldaan en het cursusprogramma is afgerond. Om deze 
inspanningen te compenseren zal de docentopleiding worden meegerekend bij de onderwijsbelasting 
van de basiseenheid.  

 
Specialisatie in een onderwijsfunctie is een carrièrestap die uitsluitend na het succesvol doorlopen van 
het tenure-track traject kan plaatsvinden. In het algemeen is het uitgangspunt dat de vaste 



 6

wetenschappelijke staf onderwijs- en onderzoekstaken vervult. Een takenpakket met hoofdzakelijk 
onderwijstaken in een later stadium van de carrière vormt echter geen belemmering voor het doorlopen 
van een academische carrière. 
 

• Het bieden van aantrekkelijke onderzoeksfaciliteiten aan jonge wetenschappers; 
 
• Het geven van integrale managementverantwoordelijkheid (beleid, financiën en personeel) aan 

directeuren van opleidings- en onderzoeksinstituten; 
 
• Het professionaliseren van het management. 
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Hoofdstuk 2   Tenure-track carrièrelijn                                                                                                         
 
Een wetenschappelijke carrière kan, al naar gelang potentie en prestaties van een persoon, langs meerdere 
wegen plaatsvinden. Tabel 1 beschrijft dit voor de puur wetenschappelijke carrière (gebaseerd op een  
aanstelling van minimaal 32 uur). De posities van promovendus en postdoc zijn voor de volledigheid 
eveneens opgenomen. Dit betekent NIET dat de wetenschappelijke carrière loopt via het promovendus-
schap en promotie aan dezelfde universiteit. Integendeel: het ligt in de bedoeling om de werving met name 
te richten op personen die hun opleiding elders hebben genoten. 
 
Tabel 1.  Wetenschappelijke loopbaan 
 
 Functie Tijdsduur/overwegingen Inschaling  
    Promovendus 4 jaar Schaal P promovendus  
    Postdoc 3 à 4 jaar Schaal 10/11 
   
1. Assistant professor   Maximaal 6 jaar Schaal 11/12 
2. Associate professor    
    (adjunct-hoogleraar) 

5 jaar 
(vaste benoeming) 

Schaal 13/14  
 

3. Hoogleraar 2 Via externe werving of interne 
benoeming op grond van  
prestaties  

Schaal hgl.2 

4.  Hoogleraar 1 
 

Op grond van prestaties en 
financiële kaderstelling 

Schaal hgl.1 

5. Faculteitshoogleraar 
    (vernoemde leerstoel) 

Internationaal bekendstaande 
coryfee uit zittende staf  

Schaal hgl.1 plus 
functioneringstoelage 

 
 
Promovendus  
De aanstellingsperiode betreft vier jaar met als einddoel de promotie.  
Het verdient aanbeveling om de begeleiding van promovendi en het tijdpad (promotie binnen vier jaar) nog 
beter te structureren om verlengingen dan wel het afronden van de promotie tijdens werkloosheid zoveel 
mogelijk te voorkomen.  
De kwaliteit van de proefschriften blijft echter een zwaarwegende factor aangezien de promovendi in 
belangrijke mate zorgen voor de wetenschappelijke prestaties en productie van de FWN.  
 
Postdoc 
De postdocfase bestaat uit één of meerdere tijdelijke functies. Het is noodzakelijk dat de postdoc in deze 
loopbaanfase buitenlandervaring opdoet. Postdocs worden frequent van andere universiteiten en uit het 
buitenland aangetrokken. Leidinggevenden zullen de postdocs in deze fase van hun carrière behulpzaam 
zijn bij de ontwikkeling van hun verdere loopbaan.  
 
Assistant professor (tenure-track ud) 
De aanstelling geschiedt op tijdelijke basis (CAO artikel 3.6. lid 1) voor een periode van maximaal zes jaar. 
De assistant professor wordt geacht vernieuwend onderzoek uit te voeren dat past binnen het 
wetenschappelijk programma van een basiseenheid. Essentieel voor de profilering van de eigen 
onderzoekslijn is dat hierover bij de aanstelling afspraken worden gemaakt. Deze afspraken vinden hun 
weerslag in het structuurrapport dat bij de tenure-track positie hoort. Naast de voorzitter van de 
basiseenheid is de instituutsdirecteur bij deze afspraken betrokken. Sommige posities (vijfjarige KNAW en 
VICI) zullen moeten worden ingepast in het tenure-track traject. Eén van de functie-eisen is dat de 
functionaris beschikt over twee of meer jaren postdoctorale buitenlandervaring. Ervaring bij het 
bedrijfsleven kan deze eis gedeeltelijk compenseren.  Als de medewerker goed presteert, volgt een vaste 
benoeming als associate (adjunct) professor. 
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Associate professor (adjunct-hoogleraar) 
Functies op het niveau van associate professor worden in principe via bevordering van de assistant 
professor vervuld. De associate professor heeft een vaste aanstelling en blijft binnen dezelfde basiseenheid 
functioneren. Verwacht wordt dat de associate professor na zijn bevordering de eigen profilering binnen de 
basiseenheid verder ontwikkelt. De associate professor wordt benoemd als adjunct-hoogleraar. Na vijf jaar 
wordt de associate professor bij een positieve beoordeling op persoonlijke titel benoemd in de functie van 
hoogleraar 2 (full professor). Voldoet het functioneren (nog) niet aan de eisen dan kan deze periode met 5 
jaren worden verlengd. Voldoet het functioneren ook na deze verlenging niet aan de eisen dan vindt 
terugkeer plaats in de functie van uhd. Wel behoudt de voormalig adjunct-hoogleraar nog vijf jaar het 
promotierecht.   
 
Full professor (hoogleraar 2/1) 
Behalve de associate professors is binnen de faculteit een beperkt aantal full professors werkzaam. 
Er worden twee categorieën onderscheiden. 
1. Full professors, vergelijkbaar met de traditionele leerstoelhouders, die eindverantwoordelijk zijn voor 

een omvangrijk nieuw onderwijs- en onderzoeksprogramma. Deze hoogleraren zullen in het algemeen 
in een open internationale procedure worden geworven. 

2. Full professors met voortreffelijke persoonlijke verdiensten die bekend raken als coryfeeën in  
onderzoek en onderwijs met een grote internationale uitstraling. Deze zullen in het algemeen 
aangesteld worden via bevordering vanuit de zittende staf van associate professors. 

 
Vernoemd hoogleraarschap (named professorship) 
Voor coryfeëen uit de zittende staf bestaat de mogelijkheid benoemd te worden op een zogenaamde 
Vernoemde Leerstoel. Er wordt gedacht aan een beperkt aantal (circa 5) Vernoemde Leerstoelen die de 
faculteit instelt en waarvoor extra financiële middelen beschikbaar worden gesteld. Aan een benoeming op 
een Vernoemde Leerstoel is zowel een functioneringstoelage als een extra materieel krediet (50k€ per jaar) 
verbonden. Naast deze Vernoemde Leerstoelen voor de zittende staf blijven ook wisselleerstoelen bestaan 
die de naam dragen van beroemde Groningse hoogleraren. 
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Hoofdstuk 3  Stelsel van instrumenten 
 
Voor het uitvoeren van het personeelsbeleid en het ontwikkelen en handhaven van een stimulerende en 
resultaatgerichte organisatiecultuur wordt een samenhangend stelsel van instrumenten gehanteerd, bestaand 
uit de volgende onderdelen: 
 
• functie- en competentieprofielen: gericht op het zichtbaar maken van individuele output; 
• functionerings- en beoordelingsgesprekken: gericht op het evalueren en beoordelen van de functie-

uitoefening. Hieruit komen voort: 
- afspraken over aanvullende scholing en training 
- taakafspraken 
- overleg tussen scholen en instituten met basiseenheden over de inzet(baarheid) van medewerkers 
- loopbaanafspraken. 

• werving, selectie-, assessment- en beoordelingsprocedures: gericht op het op kwaliteit en 
professionaliteit werven en selecteren voor nieuwe instroom- en doorstroomposities; 

• faciliteiten ten behoeve van in- en doorstroom vrouwelijk WP; 
• functieprofielen en onderwijscompetenties: gericht op het professionaliseren van docenten; 
• trainingen, cursussen, opleidingsplannen: gericht op scholing ter verhoging van de professionaliteit, 

zowel op inhoudelijk als op vaardigheidsgebied; 
• (bij)scholingsprogramma’s: gericht op het professionaliseren van het management; 
• outplacementtrajecten: gericht op het uitstroombeleid voor medewerkers die de carrièrelijn binnen de 

FWN niet vervolgen. 
 
Deze instrumenten worden achtereenvolgens beschreven. 
 
§ 3.1. Functie- en competentieprofielen 
 
Voor alle wetenschappelijke functies zijn functieprofielen opgesteld (doel van de functie, kernactiviteiten 
en resultaatgebieden) voor de terreinen onderwijs, onderzoek en management/bestuur op basis van UFO 
(Universitair Functie Ordenen).  
De criteria en competenties die gelden als beoordelingsgrondslag voor een bevordering worden van tevoren 
duidelijk omschreven en aan betrokkene meegedeeld (zie ANNEX: CRITERIA voor benoeming en 
bevordering van wetenschappelijk personeel). 
  
 
§ 3.2. Functionerings- en beoordelingsgesprekken 
 
Het voeren van jaarlijkse functioneringsgesprekken is één van de belangrijkste instrumenten en heeft tot 
doel om leidinggevenden periodiek aandacht te doen schenken aan het functioneren van medewerkers.  
(zie Regeling functioneringsgesprekken FWN/RUG, februari 2001). De regeling is opgesteld met de 
intentie dat een toekomstgericht periodiek overleg tussen direct leidinggevende en medewerker over de 
taakstelling en functie-uitoefening in een bepaalde periode systematisch wordt gevoerd en vastgelegd. 
Vanuit die intentie wordt tevens aandacht besteed aan de wederzijdse werkrelatie, de wijze van 
functievervulling en aan aspecten van vorming, opleiding en loopbaanontwikkeling. Het leidinggeven en 
coachen van medewerkers is, gezien het essentieel belang hiervan, een nadrukkelijk aandachtspunt. 
 
Beoordelingsgesprekken hebben een andere intentie dan functioneringsgesprekken. In een personeels-
beoordeling geven de beoordelaars een oordeel over de medewerker, waarbij gekeken wordt naar het 
functioneren over een afgesproken periode die in het verleden ligt. Aan een beoordeling worden 
rechtspositionele beslissingen ontleend.  
 
Voor het wetenschappelijk personeel is een aantal evaluatiemomenten vastgesteld en is vastgesteld wie de 
gespreksdeelnemers zijn (tabel 2). Zoals uit tabel 2 blijkt is ervoor gekozen om deze evaluaties niet alleen 
door de direct leidinggevenden uit te laten voeren maar ook de directeuren van opleidings- en 
onderzoeksinstituten en externe adviseurs een belangrijke inbreng te geven. Op deze manier wordt met 
behulp van de functieprofielen en competentieprofielen een zo objectief mogelijk oordeel gevormd over 
individuele prestaties en vaardigheden. In eenheden van geringere omvang zal in voorkomende gevallen 
blijken dat de gespreks”deelnemers” bestaan uit één en dezelfde persoon. In deze gevallen vindt nadere 
besluitvorming plaats over de deelnemers aan het gesprek. 
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Tabel 2.  Evaluatiemomenten wetenschappelijk personeel  (functionerings- en 

beoordelingsgesprekken). 
 
         Functioneringsgesprek          Beoordelingsgesprek 

Functie Frequentie Deelnemers Frequentie Deelnemers Doel 
Promovendus Jaarlijks Promotor/Direct 

leidinggevende  
Betrokkene 

1 jaar na 
indiensttreding 

Promotor/Direct 
leidinggevende 
Betrokkene 

Continuering 
aanstelling voor 
resterende 
aanstellingsduur 

Postdoc Jaarlijks Direct 
leidinggevende 
Voorzitter BE 
Betrokkene 

Conform 
afspraken bij 
aanstelling  

Direct 
leidinggevende 
Voorzitter BE 
Betrokkene 

Loopbaan-
begeleiding 

Assistant            
professor 
(schaal 11/12)  

Jaarlijks  
 
 
 
 
 

Voorzitter BE* 
Directeur OZI 
Directeur OPI als 
informant 
Betrokkene 
 
 
 
 

3 jaar na 
aanvang van de 
functie  
   ( 3 jaar) 
 
          
5 jaar na 
aanvang van de 
functie 
     ( 5 jaar) 

Directeur OPI** 
Directeur OZI** 
Voorzitter BE 
P&O adviseur 
Betrokkene 
 
Directeur OPI** 
Directeur OZI** 
Voorzitter BE 
Extern adviseur 
P&O adviseur 
Betrokkene 
(Brede facultaire  
commissie met 
externe 
adviseurs vraagt 
extern advies tbv 
beoordeling.)  

Bevordering 
naar schaal 12. 
Eventueel 
outplacement 
 
 
 
Bevordering naar 
adj.-hoogleraar in 
schaal 13 danwel 
aflopen 
dienstverband. 

Associate 
professor/adjunct- 
hoogleraar 
(schaal 13/14) 

Jaarlijks Voorzitter BE* 
Directeur OZI 
Directeur OPI als 
informant 
Betrokkene 

2 jaar na 
aanvang van de 
functie 
      (7 jaar) 
 
 
5 jaar na 
aanvang  
van de functie 
      (10 jaar) 
vanaf aanstelling 
als assist.prof. 

Directeur OPI 
Directeur OZI 
Voorzitter BE 
Extern adviseur 
P&O adviseur 
Betrokkene 
 
Directeur OPI 
Directeur OZI 
Voorzitter BE 
Extern adviseur 
P&O adviseur 
Betrokkene 
Besluitv.FB/CvB 

Bevordering naar  
schaal 14. 
 
 
 
 
 
Benoeming als hgl. 
2 of verlenging 
adj.-hoogl.schap en 
tweede beoordeling 
na 5 jaar. Evt. 
benoeming als uhd  

Hoogleraar 2# 
 

3-jaarlijks Directeur OPI 
Directeur OZI 
(Decaan) 
Betrokkene 

Zo nodig Op initiatief FB 
Advies door 
brede facultaire 
cie.  
Extern adviseur 
Besluitv.FB/CvB  

Functioneringstoe-
lage of bevordering 
naar hgl. 1 

Hoogleraar 1# 
 

3-jaarlijks Directeur OPI 
Directeur OZI 
(Decaan) 
Betrokkene 

Indien gewenst 
  

Ad hoc  BAC 
Besluitv.decaan 

Benoeming op 
Vernoemde 
Leerstoel 

 
Dit schema wordt onder normale omstandigheden gevolgd. Indien het functioneren daartoe aanleiding 
geeft (in positieve of negatieve zin) kunnen extra  functioneringsgesprekken worden ingelast. 
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 * De voorzitter basiseenheid (BE) verzoekt betrokkenen ten behoeve van het functioneringsgesprek een 
verslag van werkzaamheden op te stellen waarvan een kopie naar de directeuren wordt gezonden. Tevens 
wordt de uitkomst van de gesprekken met de directeuren besproken. 
 
**De directeuren van het opleidings- en onderzoeksinstituut (OPI/OZI)  hebben een belangrijke stem bij de 
beoordeling van de assistant professor. 
 
# Indien een hoogleraar opleidingsdirecteur of wetenschappelijke directeur is, vindt het 
functioneringsgesprek plaats met de decaan. 
 
 
§ 3.3. Werving en selectieprocedures 
 
Voor de FWN geldt dat zij zich in de arbeidsmarkt moet profileren ten opzichte van concurrerende 
onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven om topkwaliteit aan te trekken. In dit kader worden de 
volgende maatregelen noodzakelijk geacht.  
 
Promovendus en postdoc 
• Om kwalitatief goede promovendi en postdocs te werven zijn stimulerende en interdisciplinaire 

onderwijs- en onderzoeksprogramma’s van vitaal belang. Tevens moet de FWN zich profileren als een 
aantrekkelijke werkplek met faciliteiten als congresbezoek, promotiegratificatie, beschikbaarheid van 
geavanceerde apparatuur en uitstekende opleidingsmogelijkheden, gericht op verbreding en 
verdieping van vakkennis en (management)vaardigheden. 
Voor promovendus en postdoc posities zal zowel nationaal als internationaal geworven worden.  
 

Assistant professor  
• De benoemingscriteria staan vermeld in de criteria voor benoeming en bevordering van 

wetenschappelijk personeel; 
• Voor de selectieprocedure wordt een zware benoemingsadviescommissie ingesteld waarin in ieder 

geval de directeuren van het opleidings- en het onderzoeksinstituut zitting hebben; 
• In bijzondere gevallen kan een verkort tenure-track traject worden afgesproken; 
• De werving is internationaal; 
• Vrouwelijk WP wordt met nadruk bij de benoemingsprocedure betrokken.  
 
Associate professor 
• In principe is dit een doorstroomfunctie voor medewerkers die de tenure-track fase succesvol 

doorlopen hebben. Deze fase wordt ingegaan na een beoordeling door een zware 
bevorderingsadviescommissie, die de assistant professor beoordeelt op prestaties en competenties in 
onderwijs, onderzoek en management/bestuur vermeld in de criteria voor benoeming en bevordering 
van wetenschappelijk personeel. Kandidaten voor deze functie kunnen in speciale gevallen ook extern 
worden geworven. 

 
Hoogleraar 2/1 
• Om voldoende dynamiek in het onderzoek te garanderen zal ca. 50 % van de vacatureruimte in de 

hoogleraar 2/1 rangen worden ingevuld door externe werving. Bevordering van associate tot full 
professor is gebaseerd op prestaties en competenties op het gebied van onderwijs, onderzoek en 
management/bestuur. Kandidaten worden voorgedragen bij het faculteitsbestuur op basis van een 
positief beoordelingsgesprek 5 of 10 jaar na de aanstelling  Het faculteitsbestuur beslist uiteindelijk 
over de voordracht voor benoeming door het College van Bestuur. 
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§ 3.4 In- en doorstroombeleid voor vrouwen 

 
De toename van vrouwelijk WP in stafposities gaat nog steeds te langzaam.  
 
Verbeteren instroommogelijkheden 
Er zal een actief beleid gevoerd worden om het percentage vrouwelijke stafleden in de komende 8 jaar op 
20% te brengen in disciplines waar voldoende aanbod is (Biologie & Farmacie). In de andere disciplines 
lijkt 10% een realistischer streefcijfer.  
Aangezien er schaarste op de arbeidsmarkt heerst met betrekking tot de beschikbaarheid van vrouwen voor 
topposities wordt de aandacht met name gericht op vrouwen met potentieel voor tenure-track posities 
(leeftijdsgroep circa 28-35 jaar). In dit kader heeft het faculteitsbestuur in 2002 vijf tenure-track posities 
beschikbaar gesteld, specifiek voor vrouwelijk WP (Rosalind Franklin Fellowships) waarbij kandidaten 
konden solliciteren naar een positie binnen hun eigen vakgebied. Uit de 114 reacties zijn 5 kwalitatief zeer 
hoogwaardige vrouwen geselecteerd. 
 Het invullen van vacante posities door vrouwen wordt gestimuleerd door het beschikbaar stellen van extra 
faciliteiten: 

• het beschikbaar stellen van 1 bursaalpositie uit de facultaire beleidsruimte; 
• het inzetten van de financiële middelen van de fulltime formatieplaats voor het onderzoek 

(personeel, hetzij extra middelen) bij een deeltijdaanstelling. 
 
Verbeteren doorstroommogelijkheden 
• Aanvragen voor VIDI, VICI, KNAW-fellow en Van der Leeuw leerstoelen, ingediend door vrouwelijk 

WP, krijgen extra financiële ondersteuning; 
• Er wordt, in elke fase van de carrière, specifieke aandacht geschonken aan de opbouw van een 

evenwichtig curriculum vitae dat doorstroom naar een volgende functie mogelijk maakt. 
Leidinggevende en medewerker stellen op basis van de benoemingscriteria voor de volgende 
carrièrestap een lange termijn planning op.  

 
Verbeteren werving en selectieprocedures 
• Benoemingsadviescommissies krijgen de opdracht van het faculteitsbestuur actief te zoeken naar 

vrouwelijk WP. Externe bureaus kunnen ingeschakeld worden om toptalent op te sporen; 
• Het aantal publicaties, de onderwijsprestaties en bestuurlijke ervaring worden gerelateerd aan de 

omvang van de aanstelling van de kandidaten; 
• Aan mogelijke lacunes in de opbouw van het curriculum vitae zal in de eerste fase van de loopbaan 

expliciet aandacht worden besteed; 
• Vrouwelijke sollicitanten zullen bij voorkeur worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. 
 
Faciliteiten* 
• De faculteit zal zich richting College van Bestuur ten aanzien van kinderopvang sterk maken voor 

uitbreiding van het aantal universitaire bedrijfsplaatsen; 
• Het faciliteren van flexibele werktijden.  

 
* Deze maatregelen  gelden overigens ook voor mannelijke medewerkers met zorgtaken 

 
 
§ 3.5. Functie- en competentieprofielen in het kader van professionalisering van docenten 
 
Het volgen van didactische scholing en het voldoen aan de criteria en competenties voor onderwijs op de 
diverse functieniveaus wordt bepalend voor het al dan niet bevorderen van medewerkers naar een volgende 
schaal of functie.  
Aanbevelingen op korte termijn: 
• Het optimaliseren van het cursusaanbod door 

- het ontwikkelen van nieuwe trainingen o.a. op de gebieden van nieuwe onderwijsvormen en ICT-
toepassingen; 

- het zorgdragen voor een betere afstemming tussen aanbod en behoefte aan trainingen bij potentiële 
cursisten; 

- het vaststellen van een budget voor docentprofessionalisering op basis van genoemde 
aanbevelingen. 
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• Het opzetten van een coachingssysteem (begeleiding van junior docenten door senior docenten 
gedurende het eerste en eventueel het tweede jaar). 

 
Aanbevelingen op de langere termijn: 
• Het ontwikkelen van onderwijsfunctieprofielen; 
• Het ontwikkelen van competentieprofielen per functie; 
• Gerichte aandacht voor onderwijstaken tijdens het functioneringsgesprek op basis van 

onderwijsfunctie- en competentieprofielen. 
 
Deze aanbevelingen hebben inmiddels gestalte gekregen in het rapport ”Onderwijs en Docentcompetenties 
bij de FWN”, april 2004) 
 
 
§ 3.6. Opleidingsplannen 
 
In de komende periode worden onderstaande opleidingsdoelen extra gestimuleerd: 
• Docenttrainingen t.b.v. de professionalisering van het onderwijs met als zwaartepunt het gebruik van 

ICT mogelijkheden; 
• Loopbaanontwikkeling en professionalisering van het WP door middel van vaardigheids- en 

deskundigheidsbevorderende trainingen; 
• Strategisch Professionaliserings- & Ontwikkelingsprogramma “Tenure Track” (SPOTT) 

Dit is een verplicht opleidingsprogramma speciaal ontwikkeld voor instromende tenure-trackers; 
• Optimalisering van de interculturele samenwerking. 

 
 
§ 3.7.  (Bij)scholings activiteiten ten behoeve van het management 
 
In eerdere paragrafen is de professionalisering van het management beschreven. Een samenvatting van de 
actiepunten:  
• Het ontwikkelen/aanbieden van trainingsprogramma’s voor leidinggevenden gericht op coachend 

leiderschap en integraal management (personeel, financiën en beleid); 
• Het stimuleren van promovendi en postdocs in een vroege fase van hun carrière tot het volgen van 

trainingen in managementvaardigheden zoals projectmanagement, presentatievaardigheden, het 
begeleiden van medewerkers, het schrijven van projectvoorstellen, etc.; 

• Het opnemen van managementvaardigheden als integraal onderdeel van de beoordelingscriteria voor  
bevorderingen. 

 
§ 3.8. Outplacementtrajecten 
 
Het doel van een actief uitstroombeleid is om medewerkers die niet voldoen aan de functie-eisen voor een 
wetenschappelijke carrière ondersteuning te bieden bij het vinden van een baan elders. In dit kader worden 
loopbaanadviesbureaus ingeschakeld. Een assistant professor die na drie of vijf jaar niet goed beoordeeld 
wordt, behoudt zijn/haar aanstelling nog maximaal 1 jaar. 
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Hoofdstuk 4: · Organisatie en management van het wetenschappelijk onderwijs en  

  onderzoek 
 
 
§ 4.1. Taak en positie directeuren van opleidings- en onderzoeksinstituten 
 
Om een evenwichtige formatieopbouw en de koppeling tussen onderwijs en onderzoek te waarborgen 
stellen de wetenschappelijk directeuren van onderzoeksinstituten, in nauwe samenspraak met de 
opleidingsdirecteuren, een instituutsplan op waarin o.a. zijn vastgelegd: 

• de resultaten en aanbevelingen van interne en externe kwaliteitsevaluaties (peer review) en de 
gevolgen die daaraan verbonden worden voor de inhoud van de onderzoekprogramma’s in termen 
van opbouw en afbouw; 

• de uitkomst van een jaarlijkse berekening van de onderwijsinzet per basiseenheid volgens door de 
faculteit vast te stellen criteria; 

• een plan voor een optimale stafopbouw c.q. wijzigingen daarin, noodzakelijk voor het verzorgen 
van hoogwaardig onderwijs en grensverleggend onderzoek. In dit plan dienen maatregelen te zijn 
aangegeven voor de verdeling van onderwijstaken; 

• een formulering van wensen m.b.t. werfkracht, productiviteit en kwaliteit van onderwijs en 
onderzoek. 

 
De directeuren zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het instituutsplan. Deze verantwoordelijkheid 
behelst de kwaliteitscontrole van onderwijs en onderzoek, de financiering van onderwijs- en onderzoeks-
activiteiten en het personeelsmanagement. Het faculteitsbestuur behoudt de verantwoordelijkheid voor de 
toewijzing van de vaste stafposities aan de instituten. 
 
De directeuren bewaken naast het proces van benoeming ook de kwaliteitsbeoordeling van de tenure-track 
assistant professor. Naast de voorzitter van de basiseenheid hebben zij een belangrijke stem bij het advies 
aan het faculteitsbestuur voor het al dan niet benoemen in vaste dienst. Bij de beoordeling ten behoeve van 
een vast dienstverband zal extern advies worden gevraagd over de wetenschappelijke status van de assistant 
professor.  
 
 
§ 4.2. Rol van de voorzitter1 basiseenheid en zijn/haar relatie met stafleden  
 
De voorzitter van de basiseenheid (veelal een hoogleraar 2/1) draagt formeel de eindverantwoordelijkheid 
voor de ontwikkeling van het vakgebied (onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening) 
waarin hij/zij is benoemd. Hij/zij bepaalt in overleg met de opleidings- en onderzoeksdirecteur(en) welke 
onderwijstaken door welk staflid dienen te worden vervuld.  
 
De assistant professor in een basiseenheid krijgt de mogelijkheid om een eigen onderzoekslijn op te 
bouwen. Om zich voldoende te kunnen profileren in het onderwijs en onderzoek worden daarover bij de 
aanstelling op schrift gestelde afspraken gemaakt met de voorzitter van de basiseenheid. Deze afspraken 
maken onderdeel uit van het structuurrapport behorend bij de tenure-track positie.De directeuren van het 
opleidings- en betreffende onderzoeksinstituut zijn hierbij betrokken.  
 
De hele wetenschappelijke staf van de basiseenheid zal een bijdrage moeten leveren aan de 
managementtaken van de basiseenheid (review activiteiten, interne en externe rapportages, lidmaatschap 
van commissies, algemene laboratoriumtaken etc.).  
 
In de nieuwe structuur zal de rol van de full professor veranderen van “baas” naar coach. Hij/zij wordt 
geacht de assistant professor te begeleiden op zijn/haar weg naar het hoogleraarschap. Voor beide partijen 
kan dit aantrekkelijk zijn. De assistant professor kan bij aanvang van zijn/haar carrière gebruik maken van 
de in de basiseenheid beschikbare personele en materiële infrastructuur. Hier staat tegenover dat de 
assistant professor een deel van de begeleiding van de promovendi van de full professor op zich neemt.  

                                                           
1 Indien meerdere full professors lid zijn van een basiseenheid dient voor voorzitter basiseenheid 
leerstoelhouder gelezen te worden. 
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In de loop der jaren zal de situatie veranderen, zeker wanneer de assistant (associate) professor succesvol is 
in het verwerven van externe fondsen. De band met de groep van de full professor zal dan “losser” worden. 
Toch zal er een blijvende meerwaarde zijn door het synergetisch effect dat optreedt door de intensieve 
contacten en samenwerking tussen collega-vakgenoten die een vertrouwensrelatie hebben opgebouwd.  
 
 
Hoofdstuk 5: Consequenties van het beleid 
 
  
• De integrale managementverantwoordelijkheid van de directeuren van opleidings- en 

onderzoeksinstituten wordt in het nieuwe beleid sterker vormgegeven. Naast de inhoud en kwaliteit 
van onderwijs- en onderzoeksprogramma’s en de verdeling van de financiën krijgen zij de taak om de 
kwaliteit van het wetenschappelijk personeel (mede) te bewaken. Dit krijgt vorm bij hun inbreng bij de 
werving van nieuwe wetenschappelijk medewerkers en in sterkere mate dan nu ook bij de 
loopbaanbegeleiding.  

• De kwaliteit van het leidinggeven wordt steeds meer een essentiële factor. Een leidinggevende moet in 
staat zijn wetenschappelijk medewerkers te coachen en te stimuleren bij hun functie-uitoefening en hun 
loopbaan en dient zaken die verbetering behoeven onder de aandacht te brengen.  

• Het uitgangspunt dat een assistant en associate professor geacht worden een eigen onderzoeks- en 
onderwijsprofiel op te bouwen heeft belangrijke consequenties voor de huidige organisatie. Zo 
ondergaat de positie van voorzitters van basiseenheden een wijziging omdat ruimte gegeven moet 
worden aan de profilering van de stafleden. 

• De loonkosten van het wetenschappelijk personeel zullen een geringe stijging vertonen als gevolg van 
het voorgestelde bevorderingstraject van associate tot full professor.  

 
 
Consequenties voor het zittend personeel      
 
De intentie van de notitie Bèta’s in Banen is met name gericht op de werving en het carrièreperspectief 
voor nieuw en jong wetenschappelijk personeel. 
 
Uiteraard wordt niet voorbijgegaan aan de positie van het zittend personeel. Het nieuwe beleid zal voor hen 
geen negatieve rechtspositionele consequenties hebben. Zo zullen basiseenheden, die onder leiding staan 
van een bijzonder hoogleraar, worden gerespecteerd. Bij invoering van het nieuwe beleid zal het zittend 
personeel, voor zover dat door hen gewenst wordt, beoordeeld worden op de benoemings-/ 
bevorderingscriteria die gelden voor assistant en associate professor. Hierna zal inpassing in het nieuwe 
rangenstelsel plaats vinden. 
 
 
 
 
 
    o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
 
 
  
 
 

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen 

 

 



 16

BÈTA’S IN BANEN 

 

ANNEX: CRITERIA voor benoeming en bevordering van wetenschappelijk personeel in een  

   tenure-track positie of in vaste dienst 

 
 

Inhoud 
 

1. Algemeen        blz.  17 

 

2. Criteria voor aanstelling als tenure-track universitair docent   blz.  18 

(assistant professor) in tijdelijke dienst 

 

3. Criteria voor benoeming tenure-track universitair docent tot   blz.  19 

adjunct-hoogleraar (associate professor) in vaste dienst 

 

4. Criteria voor benoeming adjunct-hoogleraar tot   blz.  23 

 hoogleraar 2 

 

5. Criteria voor bevordering niet tenure-track universitair docent  blz. 28  

in vaste dienst tot universitair hoofddocent en benoeming niet  

tenure-track universitair docent en universitair hoofddocent in vaste 

dienst tot adjunct-hoogleraar of bijzonder hoogleraar 

 

6. Criteria voor benoeming niet tenure-track universitair   blz. 32 

hoofddocent, adjunct-hoogleraar of bijzonder hoogleraar in vaste 

dienst tot hoogleraar 2 

 

 

 

 

Competentie-overzicht       blz. 36 

Voorbeeld vacatureteksten      blz. 37 
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Algemeen 

 

 In de nota Bèta’s in Banen heeft de Faculteit der Wiskunde en Natuur-wetenschappen 
het wetenschappelijk personeelsbeleid vastgelegd. In deze annex wordt de verwachte invulling van 
de wetenschappelijke functies (“resultaatgebieden”) beschreven en aangegeven op welke criteria 
de voor bevordering in aanmerking komende medewerkers voor de belangrijkste carrièrestappen 
beoordeeld zullen worden. Tevens wordt vastgelegd hoe de desbetreffende benoemings- resp. 
bevorderingsadviescommissies (BAC) worden samengesteld die de individuele beoordeling 
uitvoeren en het faculteitsbestuur adviseren over benoeming, bevordering, respectievelijk 
voordracht voor benoeming tot hoogleraar door het College van Bestuur. 

 
De criteria hebben betrekking op aspecten in het functioneren van wetenschappers die deels 

kwantificeerbaar zijn. In gevallen waar zulke kwantitatieve eisen gesteld worden (bijvoorbeeld 
publicaties per jaar; onderzoekssubsidies), betreft dit minimale eisen! Het staat een BAC vrij om 
hogere eisen te stellen – bijvoorbeeld in subdisciplines waar grotere productie aan publicaties 
gebruikelijk is dan gemiddeld. Voorwaarde daarvoor is wel dat de kandidaat voor bevordering aan het 
begin van de procedure van deze hogere eisen op de hoogte is gesteld. Het staat een BAC eveneens vrij 
om kandidaten die aan een bepaald criterium niet voldoen toch voor aanstelling of bevordering voor te 
dragen. Voorwaarde is dan dat de kandidaat aan de andere criteria ruimschoots voldoet, en dat de BAC 
uitvoerig en overtuigend beargumenteert waarom dit tekortschieten toch aanvaardbaar zou zijn. De 
decaan beslist of de aangedragen argumenten om niet aan een bepaald criterium te voldoen acceptabel 
zijn. 

 

 Bij aanstelling in deeltijd, en bijzonder verlof (zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, 
etc.) worden de criteria proportioneel omlaag bijgesteld. 

 

 Bij hun besluitvorming houden de BAC’s rekening met evaluatie van de 
kerncompetenties zoals weergegeven onder de resultaatgebieden en in het competentie-overzicht. 
Het faculteitsbestuur kan kandidaten verzoeken een assessment te ondergaan indien er twijfels 
bestaan over het voldoen aan de vereiste competenties. Bij aanmelding voor een bevordering of bij 
een sollicitatie verplicht de kandidaat zich, indien dit aan de orde mocht zijn, aan dit verzoek te 
voldoen. 

 

 In deze nota worden eerst de criteria en competenties besproken voor de tijdelijke 
aanstelling, vaste aanstelling en benoeming tot hoogleraar volgens het nieuwe tenure-track 
systeem (hoofdstuk 2 t/m 4), en vervolgens voor de instroming in dit systeem van de zittende, niet 
op tenure-track basis aangestelde ud's en uhd's in vaste dienst (hoofdstuk 5 en 6). 

 

 De nota is voorbereid in januari/februari 2002 door een commissie bestaande uit prof. dr. 
S. Daan (voorzitter), prof. dr. K. Duppen, prof. dr. P.C. van der Kruit, prof. dr. N. Petkov en mw. 
B.H. Miedema (hoofd P&O). De aanpassingen d.d. december 2003 zijn voorbereid door een 
commissie bestaande uit prof. dr. S. Daan (voorzitter), prof. dr. D.B. Janssen, prof. dr. P.C. van der 
Kruit, prof. dr. N. Petkov en mw. B.H. Miedema (hoofd P&O).  Het faculteitsbestuur heeft in 
oktober 2004 besloten de bevorderingscriteria voor het aantal te begeleiden promovendi en het 
aantal te verwerven onderzoeks-subsidies te verhogen. 
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2. CRITERIA VOOR AANSTELLING ALS TENURE-TRACK UD (ASSISTANT PROFESSOR) IN  TIJDELIJKE 
DIENST 

 

2.1. Benoemingsadviescommissie  
De BAC wordt ingesteld door het faculteitsbestuur, bestaat uit 7 leden, waaronder bij voorkeur 
minstens één vrouw, en waarin in het algemeen participeren:  

• directeur onderzoeksinstituut, c.q. onderzoekscentrum (voorzitter); 

• directeur opleidingsinstituut;  

• voorzitter basiseenheid; 

• deskundige in dezelfde discipline van buiten de RUG. 
Toegevoegd is een adviseur van P & O. 

 

Procedure 

1. De BAC legt aan het FB een structuurrapport voor (1 à 2 pagina’s A4), waarin staat voor 
welke onderwijstaken de ud verantwoordelijk zal zijn, en welk globaal onderzoeksgebied 
verwacht wordt. Tevens wordt een concept-advertentietekst aangeleverd, opgesteld conform 
de voorbeeldvacature (zie bijlage 2). 

2. Na goedkeuring van het FB kan gestart worden met de wervingsprocedure waarbij kandidaten 
in een open procedure geworven worden. 

3. De BAC dient een voordracht in bij het FB, op basis van CV en onderzoeksplan van de 
kandidaat, ingewonnen referenties, een publiek seminar en een gesprek met de BAC.  

4. De decaan voert een gesprek met nummer 1 op de voordracht.  

5. Na accordering door het FB wordt de kandidaat aangesteld, waarbij schriftelijke afspraken 
gemaakt worden over het onderzoek, het onderwijs, de evaluatiemomenten etc. 

 

Criteria 

• De kandidaat is gepromoveerd. 

• De kandidaat is auteur van tenminste 5 publicaties in internationale peer-reviewed 
tijdschriften. 

• De kandidaat beschikt over internationale ervaring: d.w.z. heeft als postdoc twee of meer 
jaren succesvol (o.a. blijkend uit publicaties) aan een buitenlands onderzoeksinstituut 
doorgebracht. Ervaring bij het bedrijfsleven kan deze eis gedeeltelijk compenseren.  

• Onderwijservaring en -bevoegdheid strekken tot aanbeveling. 

• De kandidaat beschikt over aantoonbare organisatorische kwaliteiten en uitstekende 
communicatieve eigenschappen. 

• Bij gelijke geschiktheid verdienen vrouwelijke sollicitanten de voorkeur. 
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3. CRITERIA VOOR BENOEMING TENURE-TRACK UD TOT ADJUNCT-HOOGLERAAR IN VASTE DIENST 

 
3.1 Benoemingsadviescommissie  

De BAC wordt 5 jaar na aanstellingsdatum van de medewerker, ingesteld door het 
faculteitsbestuur, bestaat uit 7 leden, waaronder bij voorkeur minstens één vrouw, en waarin 
meestal participeren:  

• directeur onderzoeksinstituut, c.q. onderzoekscentrum (voorzitter),  

• directeur opleidingsinstituut,  

• deskundige in dezelfde discipline van buiten de RUG,  

• deskundige uit de RUG maar buiten de discipline,  
Toegevoegd is een adviseur van P & O. 

In de BAC heeft in geen geval zitting de direct leidinggevende (voorzitter BE) van de 
medewerker. Wel wordt deze als informant geraadpleegd. 

 

Procedure 

De BAC schrijft tenminste vijf internationale deskundigen aan die onafhankelijk van de 
medewerker zijn geselecteerd om externe referenties in te winnen. Tenminste drie referenten 
moeten zonder reserve positief over de medewerker oordelen. 

De BAC adviseert het faculteitsbestuur omtrent twee alternatieven: 

(1) De ud wordt in vaste dienst aangesteld en tevens voorgedragen bij het College van Bestuur 
voor benoeming tot adjunct hoogleraar (associate professor).  

(2) Het contract wordt niet verlengd. De kandidaat zal begeleid worden naar een carrière buiten de 
FWN. 
Na instemming van het College van Bestuur kan gestart worden met de benoemingsprocedure. 

De BAC verplicht zich om per kandidaat over alle van toepassing zijnde criteria en competenties 
aan het faculteitsbestuur terug te rapporteren. 

 

3.2. Resultaatgebieden Onderzoek 

Algemeen: In dit stadium van beoordeling wordt tevens beoordeeld of de kandidaat de potentie heeft zich 
als een richtinggevend en inspirerend leider te ontwikkelen. 

 

3.2.1.  Onderzoeksuitvoering 

Verzamelen, analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens, evenals aansturing van ondersteunend 
en wetenschappelijk personeel, teneinde de probleemstelling van het onderzoek te beantwoorden. Bewaken 
van samenhang tussen het eigen onderzoek en dat van anderen en bewaken van voortgang van het eigen 
onderzoek. 

Kernactiviteiten: Opstellen van onderzoeksplan: formuleren van probleemstelling, werkhypothese en 
concretiseren van benodigde onderzoeksgegevens, methodiek en doelgroepen; kennis uitwisselen met 
collega-onderzoekers en materiedeskundigen; aansturing en coördinatie van werkzaamheden van 
ondersteunend en (tijdelijk) wetenschappelijk personeel. 

Criteria:  

• De medewerker heeft een duidelijke en productieve eigen onderzoekslijn ontwikkeld binnen het 
onderzoeksprogramma van de basiseenheid, die potentie heeft voor een uitstekende VSNU 
beoordeling; 
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• De medewerker functioneert goed in de basiseenheid, en levert een significante bijdrage aan de 
uitvoering en coherentie van het onderzoeksprogramma en de organisatorische taken van de 
basiseenheid; 

• De medewerker beschikt over internationale ervaring, blijkend uit minimaal 2 jaar succesvol 
(publicaties!) verblijf aan een buitenlands onderzoeksinstituut. 

Competenties: 

• Creatief vermogen: de medewerker is in staat met oorspronkelijke oplossingen voor 
(wetenschappelijke) problemen te komen en combineert verschillende invalshoeken/inzichten tot iets 
nieuws;  

• Communicatieve eigenschappen: de medewerker ontvangt en geeft feedback aan collega's, 
ondersteunend en (technisch) wetenschappelijk personeel en studenten. Evalueert eigen gedrag en 
standpunten kritisch en staat open voor anderen; 

• Richtinggevend en inspirerend leiderschap: de medewerker geeft sturing aan individuele 
medewerkers, onder meer door het stellen van doelen. De medewerker stimuleert en instrueert 
anderen om deze taken en verantwoordelijkheden goed te vervullen; 

• Strategisch handelen: de medewerker vertaalt de lange-termijnvisie naar concrete doelen en realiseert 
deze door de organisatie richting en sturing te geven. 

 

3.2.2. Begeleiden promovendi 

Inhoudelijk begeleiden van promovendi bij de uitvoering en voortgang van het promotieonderzoek, 
teneinde een bijdrage te leveren aan kwalitatief hoogwaardig onderzoek en het tijdig kunnen afronden van 
de dissertatie. 

Kernactiviteiten: Voorlichten van promovendi over mogelijke promotieonderwerpen; bespreken van de 
voortgang van het onderzoek met promovendi; mede beoordelen van de dissertatie van de promovendus; 
begeleiden van promovendi of postdocs bij het voorbereiden en verzorgen van een (samen te geven) 
onderwijsonderdeel en het geven van feedback hierop. 

Criterium:  

• De medewerker begeleidt tenminste twee promovendi zelfstandig, of heeft deze begeleid tot aan de 
afronding van hun promotie. 

 

3.2.3. Acquisitie 2e en 3e geldstroom middelen 

Het leveren van significante inspanningen inzake de verwerving van externe fondsen ten behoeve van 
onderzoek passend binnen het onderzoeksprogramma van de basiseenheid. 

Kernactiviteiten: Het schrijven van onderzoeksvoorstellen en het ontwikkelen en onderhouden van 
contacten met subsidiërende instanties. 

Criterium:  

• De medewerker heeft in de periode van tijdelijke aanstelling tenminste éénmaal een substantiële 
onderzoekssubsidie (bijvoorbeeld voor een promovendus- of postdocplaats, of een overeenkomstige 
investeringssubsidie) uit de 2e of 3e geldstroom verworven. Het gaat hierbij om een zelfstandig 
geschreven aanvraag, waarbij de medewerker als “principal investigator” (PI) optreedt.  

 

3.2.4.  Publicaties  

Openbaar maken van onderzoeksresultaten, in overleg met medeauteurs, teneinde vakgenoten deelgenoot te 
maken van de verworven kennis en inzichten alsmede feedback daarop te ontvangen en de positionering 
van het kennisgebied te verbeteren. Uitdragen van kennis van de basiseenheid in verschillende media, 
teneinde wetenschappelijke kennis inzichtelijk en begrijpelijk te maken voor een breed publiek en een 
bijdrage te leveren aan de positie van de basiseenheid.  
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Kernactiviteiten: Opstellen van publicaties voor internationale wetenschappelijke tijdschriften en 
conferentiepapers; houden van voordrachten op conferenties, congressen, externe organisaties etc; 
toegankelijk maken van de wetenschappelijke resultaten voor een breder publiek; geven van lezingen en 
interviews voor verschillende media; deelnemen aan seminars en congressen; ontvangen en geven van 
feedback van en aan collega’s; onderhouden van een internationaal netwerk op het eigen onderzoeksgebied. 

Criteria:  

• Verwacht mag worden van iedere wetenschapper dat jaarlijks gemiddeld tenminste twee publicaties, 
met een substantiële en originele eigen bijdrage (b.v. blijkend uit eerste of laatste auteurschap), in 
internationale peer-reviewed tijdschriften verschijnen, terwijl het totale aantal publicaties gemiddeld 
meer dan drie per jaar bedraagt;  

• Het belang van het onderzoek van de medewerker wordt door zijn/haar vakgenoten erkend, blijkend uit 
bijvoorbeeld: prijzen, onderscheidingen, lidmaatschap redactieraad vaktijdschriften, uitnodigingen als 
gastspreker, deelname aan internationale commissies.  

 

3.3. Resultaatgebieden Onderwijs 

3.3.1. Onderwijsuitvoering 

Voorbereiden en uitvoeren van de toegewezen curriculumonderdelen van het betreffende 
opleidingsinstituut, teneinde te zorgen dat de gestelde leerdoelen inzake kennis, inzichten, competenties en 
vaardigheden van studenten worden gerealiseerd. 

Kernactiviteiten: Het zich eigen maken van vakinhoudelijke-, didactische- en organisatorische 
bekwaamheden die nodig zijn voor de voorbereiding en uitvoering van de onderwijsactiviteiten; begeleiden 
en beoordelen van studenten bij cursorische onderwijsvormen (projecten, colleges, zelfstudie); 
afstudeeronderzoek; mondelinge en schriftelijke rapportages; in staat zijn te toetsen of de gewenste 
leerdoelen op voldoende niveau door de studenten bereikt zijn. 

Criteria:  

• De medewerker besteedt gemiddeld 30% van de werktijd aan onderwijs, te berekenen volgens de 
normering van de faculteit W&N; 

• De uitvoering van de onderwijsactiviteiten is goed, zoals blijkt uit zowel studentevaluaties alsook de 
beoordelingen door de desbetreffende opleidingsinstituten; 

• De medewerker is een enthousiast en effectief docent; heeft vakdidactische kennis, overzicht in werk- 
en toetsvormen en inzicht in de gebruiksmogelijkheden; 

• De medewerker beheerst zowel de Nederlandse als de Engelse taal in voldoende mate om in beide 
goed te kunnen doceren. 

 

3.3.2.  Onderwijsontwikkeling 

Het up-to-date houden en verbeteren van de toegewezen curriculumonderdelen van het betreffende 
opleidingsinstituut, waarbij de veranderingen in het niveau van de studenten, de ontwikkelingen van het 
vakgebied, de behoeften van de maatschappij en de samenhang met andere onderwijsonderdelen 
belangrijke richtinggevende factoren zijn.  

Kernactiviteiten: Bijhouden van relevante ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied, het hoger onderwijs 
en de arbeidsmarkt; introduceren van recente vakontwikkelingen (onderzoek) in het onderwijs; ontwerpen 
en toepassen van effectieve, efficiënte en motiverende werkvormen en bijpassend studiemateriaal.  

Criterium:  

• De medewerker heeft aantoonbare verbeteringen aangebracht in bijvoorbeeld het leermateriaal of de 
werkvormen, of is op grond van een zorgvuldige, door anderen (opleidingscommissie, 
opleidingsinstituut) te toetsen analyse tot de conclusie gekomen dat dit in de desbetreffende periode 
niet aan de orde was. 
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3.3.3.  Onderwijsorganisatie  

Bijdragen aan het goed laten verlopen van de curricula van de faculteit, zowel wat betreft de samenhang 
tussen de individuele curriculumonderdelen alsook in relatie tot administratieve en personele aspecten.  

Kernactiviteiten: In teamverband (bijvoorbeeld in opleidingscommissies, 
trimester/semester/jaarbijeenkomsten) met collega's afstemmen van activiteiten en samenwerken; student-
assistenten en/of promovendi bij hun onderwijstaak begeleiden; logistiek plannen van onderwijsmateriaal, 
tentamens, administratieve inbedding en afwerking van onderwijsactiviteiten; inzicht verkrijgen in voor het 
onderwijs relevante facultaire regelingen, zoals de rol van de examencommissie, opleidingscommissie, 
opleidingsbestuur en van de Onderwijs- en Examenregeling.  

Criteria:  

• De medewerker heeft een goed inzicht in de onderwijsorganisatie en regelgeving van de faculteit; 

• De medewerker draagt efficiënt en effectief bij aan het goed laten verlopen van de onderwijsprocessen 
waarbij hij/zij betrokken is. 

 

3.3.4. Professionalisering  

Zich ontwikkelen tot een breed inzetbare, competente wetenschappelijk docent, passend bij het 
opleidingsbeleid van opleidingsinstituut en faculteit. 

Kernactiviteiten: Bijhouden van de wetenschappelijke ontwikkelingen in het desbetreffende vakgebied en 
aanpalende vakgebieden, zodat de inhoud van het onderwijs op de juiste wetenschappelijke waarde geschat 
kan worden; bijhouden van ontwikkelingen in de didactiek van het hoger onderwijs, zodat de gebruikte 
methoden passen bij de gestelde leerdoelen; uitwisselen van kennis met vakgenoten, uitgaande van de 
methodologie en didactiek van het hoger onderwijs; betrekken van maatschappelijke ontwikkelingen 
(arbeidsmarkt, wetgeving, ethiek) van het vakgebied in de context van het te verzorgen onderwijs.  

Criteria:  

• De medewerker gebruikt state-of-the-art en gevarieerd leermateriaal dat het vakgebied expliciet in zijn 
wetenschappelijke en maatschappelijke context plaatst; 

• De medewerker heeft weloverwogen (in overleg met de opleidingsdirecteur) deelgenomen aan 
professionaliseringsactiviteiten, zoals workshops, seminars, facultaire onderwijsdagen e.d., met een 
omvang van gemiddeld vier dagdelen per jaar; 

• De medewerker staat open voor kritiek van studenten en collega's op zijn/haar  functioneren. 
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4. CRITERIA VOOR BENOEMING ADJUNCT-HOOGLERAAR TOT HOOGLERAAR 2 

 

4.1. Benoemingsadviescommissie 

De BAC wordt 4.5 jaar na de benoeming van de medewerker ingesteld door het faculteitsbestuur,  
bestaat uit 7 leden, waaronder bij voorkeur minstens één vrouw, en waarin in elk geval zitting 
hebben:  

• directeur onderzoeksinstituut, c.q. onderzoekscentrum (voorzitter), 

• directeur opleidingsinstituut, 

• directeur onderzoekschool, 

• deskundige in dezelfde discipline van buiten de RUG, 

• vertegenwoordiger of lid van het faculteitsbestuur. 
Toegevoegd is een adviseur van P & O. 

In de BAC heeft in geen geval zitting de direct leidinggevende (voorzitter BE) van de 
medewerker. Wel wordt deze als informant geraadpleegd. 

Procedure 

De BAC schrijft tenminste vijf internationale deskundigen aan die onafhankelijk van de 
medewerker zijn geselecteerd om externe referenties in te winnen. Tenminste vijf referenten 
moeten zonder reserve positief over de medewerker oordelen. 

De BAC adviseert het faculteitsbestuur omtrent twee alternatieven: 

(1) voordracht bij het College van Bestuur voor benoeming tot hoogleraar 2; waarbij de 
procedure vermeld in de “Handleiding voor hoogleraarbenoemingen” gevolgd dient te 
worden;  

(2)   continuering van de rang van adjunct-hoogleraar voor maximaal 5 jaar.  
Bij een afwijzing voor benoeming tot hoogleraar 2 heeft de medewerker de mogelijkheid zich na 5 
jaar opnieuw kandidaat te stellen voor een beoordeling. Wordt de medewerker wederom 
afgewezen dan vindt aanstelling plaats in de functie van universitair hoofddocent met behoud van 
de voor betrokkene op dat moment geldende salarisschaal. In dit geval behoudt betrokkene 
gedurende 5 jaar het recht als promotor op te treden. 

De BAC verplicht zich om per kandidaat over alle van toepassing zijnde criteria en competenties  
aan het faculteitsbestuur terug te rapporteren. 

 

4.2       Resultaatgebieden Onderzoek  

Algemeen: Bij de beoordeling voor benoeming tot hoogleraar 2 zal de medewerker in zijn/haar                                                    
vakgebied zowel nationaal als internationaal gezichtsbepalend moeten zijn. De overtuiging van hoge 
wetenschappelijke kwaliteit zal doorslaggevend zijn. Er worden hoge eisen gesteld aan de competenties 
waarbij met name de competentie "richtinggevend en inspirerend leiderschap" veel gewicht krijgt.  

 

4.2.1.  Onderzoeksuitvoering en coördinatie 

Zorgdragen voor de uitvoering en kwaliteit van onderzoek binnen de eigen leerstoel. Verzamelen, 
analyseren en interpreteren van onderzoekgegevens, alsmede aansturing van ondersteunend- en 
wetenschappelijk personeel. Bewaken van samenhang tussen het eigen onderzoek en dat van anderen en 
bewaken van voortgang van het eigen onderzoek. Bijhouden van interne en externe ontwikkelingen, 
alsmede verzamelen en vastleggen van ideeën en prioriteiten vanuit de leerstoel, teneinde strategische 
voorstellen inzake het onderzoekprogramma te doen. 
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Kernactiviteiten: Opstellen van onderzoeksplan: formuleren van probleemstelling, werkhypothese en 
concretiseren van benodigde onderzoeksgegevens, methodiek en doelgroepen; kennis uitwisselen met 
collega-onderzoekers en materiedeskundigen; bijhouden van vakliteratuur, bezoeken van congressen en 
onderhouden contacten met collega-onderzoekers; aan- en bijsturen van wetenschappelijk- en 
onderzoeksondersteunend personeel; overleg voeren met de voorzitter van de basiseenheid inzake 
voortgang van het onderzoek binnen de leerstoel; afstemming met de directeur onderzoekinstituut over de 
formatie. 

Criteria:  

• De medewerker heeft een duidelijke en productieve eigen onderzoekslijn ontwikkeld binnen het 
onderzoekprogramma van de basiseenheid,; dit kan o.a. blijken uit een uitstekende VSNU beoordeling; 

• De medewerker functioneert goed in de basiseenheid, en levert een significante bijdrage aan de 
uitvoering en coherentie van het onderzoeksprogramma en de organisatorische taken van de 
basiseenheid dan wel van onderzoeksschool of –instituut; 

• De medewerker onderhoudt internationale contacten en samenwerkingsverbanden, o.a. blijkend uit 
gezamenlijke publicaties, en uit werkbezoeken. 

 
Competenties: 

• Creatief vermogen: de medewerker is in staat met oorspronkelijke oplossingen voor 
(wetenschappelijke) problemen te komen en combineert verschillende invalshoeken/inzichten tot iets 
nieuws; 

• Communicatieve eigenschappen: de medewerker ontvangt en geeft feedback aan collega's, 
ondersteunend en (technisch) wetenschappelijk personeel en studenten. Evalueert eigen gedrag en 
standpunten kritisch en staat open voor anderen. 

 

4.2.2. Begeleiden promovendi 

Aanstellen, begeleiden en beoordelen van promovendi als promotor bij de uitvoering en voortgang van het 
promotieonderzoek, teneinde een bijdrage te leveren aan kwalitatief hoogwaardig onderzoek en het tijdig 
kunnen afronden van de dissertatie 

Kernactiviteiten: Voorlichten van promovendi over mogelijke promotieonderwerpen; bespreken van de 
voortgang van het onderzoek met promovendi; mede beoordelen van de dissertatie van de promovendus; 
begeleiden van promovendi of postdocs bij het voorbereiden en verzorgen van een (samen te geven) 
onderwijsonderdeel en het geven van feedback hierop. 

Criterium:  

• De medewerker heeft in de zes jaar voorafgaand aan de beoordeling tenminste vier promovendi 
zelfstandig tot en met de promotie begeleid. 

 

4.2.3.  Acquisitie 2e en 3e geldstroom middelen 

Het leveren van significante inspanningen inzake de verwerving van externe fondsen ten behoeve van 
onderzoek passend binnen het onderzoeksprogramma van de basiseenheid. 

Kernactiviteiten: Het schrijven van onderzoeksvoorstellen en het ontwikkelen en onderhouden van 
contacten met subsidiërende instanties; verkennen van de externe markt voor financiering en eisen van 
externe potentiële partners of financiers van onderzoek; onderhandelen met externe partijen over de eisen 
aan 2e en 3e geldstroomonderzoek; verantwoording afleggen aan de opdrachtgever omtrent uitvoering en 
resultaten; bespreken van voortgang(rapportages) met uitvoerders van contractonderwijs en 2e en 3e 
geldstroomonderzoek; ontwikkelen en onderhouden van contacten met richting bepalende onderzoekers en 
instanties; stimuleren van medewerkers tot aanvragen externe financiering. 

Criterium:  
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• De medewerker heeft in de afgelopen tien jaar tenminste vier maal een substantiële onderzoekssubsidie 
(bijvoorbeeld voor een promovendus- of postdocplaats, of een overeenkomstige investeringssubsidie) 
uit de 2e of 3e geldstroom verworven. Het gaat hierbij om een zelfstandig geschreven aanvraag, 
waarbij de medewerker als “principal investigator” (PI) optreedt.  

 

4.2.4. Publicaties  

Openbaar maken van onderzoeksresultaten, in overleg met medeauteurs, teneinde vakgenoten deelgenoot te 
maken van de verworven kennis en inzichten alsmede feedback daarop te ontvangen en de positionering 
van het kennisgebied te verbeteren. Uitdragen van kennis van de basiseenheid in verschillende media, 
teneinde wetenschappelijke kennis inzichtelijk en begrijpelijk te maken voor een breed publiek en een 
bijdrage te leveren aan de positie van de basiseenheid.  

Kernactiviteiten: Opstellen van publicaties voor erkende wetenschappelijke tijdschriften; opstellen van 
conferentiepapers en houden van voordrachten op conferenties, congressen, externe organisaties etc.; 
toegankelijk maken van de wetenschappelijke resultaten voor een breder publiek; geven van lezingen en 
interviews voor verschillende media; deelnemen aan seminars en congressen; ontvangen en geven van 
feedback van en aan collega’s; onderhouden van internationaal netwerk op het eigen onderzoeksgebied. 

Criteria:  

• Verwacht mag worden van iedere wetenschapper dat jaarlijks gemiddeld tenminste 2 publicaties met 
een substantiële en originele eigen bijdrage in internationale peer-reviewed tijdschriften verschijnen, 
terwijl het totale aantal publicaties gemiddeld meer dan 3 per jaar bedraagt;  

• Het belang van het onderzoek van de medewerker in de eigen onderzoekslijn wordt door zijn/haar 
vakgenoten erkend, blijkend uit bijvoorbeeld: prijzen, beloningen, lidmaatschap redactieraad 
vaktijdschriften, uitnodigingen als gastspreker op internationale congressen, deelname aan 
internationale commissies.  

 

4.3. Resultaatgebieden Onderwijs 

4.3.1. Onderwijsuitvoering 

Voorbereiden en uitvoeren van de toegewezen curriculumonderdelen van het desbetreffende 
opleidingsinstituut, teneinde te zorgen dat de gestelde leerdoelen inzake kennis, inzichten, competenties en 
vaardigheden van studenten worden gerealiseerd. 

Kernactiviteiten: Het zich eigen maken van vakinhoudelijke-, didactische- en organisatorische 
bekwaamheden die nodig zijn voor de voorbereiding en uitvoering van de onderwijsactiviteiten; begeleiden 
en beoordelen van studenten bij cursorische onderwijsvormen (projecten, colleges, zelfstudie); 
afstudeeronderzoek en mondelinge en schriftelijke rapportages; in staat zijn te toetsen of de gewenste 
leerdoelen op voldoende niveau door de studenten bereikt zijn. 

Criteria:  

• De medewerker besteedt minstens 40% van de werktijd aan onderwijs, te berekenen volgens de 
normering van de faculteit W&N; 

• De uitvoering van de onderwijsactiviteiten is goed, zoals blijkt uit zowel studentevaluaties alsook de 
beoordelingen door de desbetreffende opleidingsinstituten; 

• De medewerker is een enthousiast en effectief docent; heeft vakdidactische kennis, overzicht in werk- 
en toetsvormen en inzicht in de gebruiksmogelijkheden; 

• De medewerker beheerst zowel de Nederlandse als de Engelse taal in voldoende mate om in beide 
goed te kunnen doceren. 

 

4.3.2. Onderwijsontwikkeling 

Het up-to-date houden en verbeteren van de toegewezen curriculumonderdelen van het desbetreffende 
opleidingsinstituut, waarbij de veranderingen in het niveau van de studenten, de ontwikkelingen van het 
vakgebied, de behoeften van de maatschappij belangrijke richtinggevende factoren zijn. Bijdragen aan 
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versterking van de samenhang in een curriculum. Initiëren van onderwijsvernieuwing op cursusoverstijgend 
niveau. 

Kernactiviteiten: Bijhouden van relevante ontwikkelingen op het eigen vakgebied, hoger onderwijs en 
arbeidsmarkt; introduceren van recente vakontwikkelingen (onderzoek) in het onderwijs; ontwerpen en 
toepassen van effectieve, efficiënte en motiverende werkvormen en bijpassend studiemateriaal.  

Criteria:  

• De medewerker heeft aantoonbare verbeteringen aangebracht in bijvoorbeeld het leermateriaal of de 
werkvormen, of is op grond van een zorgvuldige, door anderen (opleidingscommissie, 
opleidingsinstituut) te toetsen analyse tot de conclusie gekomen dat dit in de desbetreffende periode 
niet aan de orde was; 

• De medewerker heeft aantoonbare bijdragen geleverd aan cursusoverstijgende activiteiten op 
programmaniveau (leerlijn of variant), zoals in onderwijsvernieuwingsprojecten. 

 

4.3.3. Onderwijsorganisatie 

Bijdragen aan het goed laten verlopen van de curricula van de faculteit, zowel wat betreft de samenhang 
tussen de individuele curriculumonderdelen alsook in relatie tot administratieve en personele aspecten.  

Kernactiviteiten: Student-assistenten en/of promovendi bij hun onderwijstaak begeleiden; logistiek plannen 
van onderwijsmateriaal, tentamens, administratieve inbedding en afwerking van onderwijsactiviteiten; 
aansturen en stimuleren van onderwijs- en professionaliseringsactiviteiten van medewerkers; participatie in 
voor het onderwijs relevante facultaire instanties, zoals de examencommissie, opleidingscommissie, en 
opleidingsbestuur.  

Criteria:  

• De medewerker draagt efficiënt en effectief bij aan het goed laten verlopen van de onderwijsprocessen 
waarbij hij/zij betrokken is; 

• De medewerker heeft actief onderwijsactiviteiten van medewerkers gestimuleerd; 

• De medewerker heeft aantoonbaar succesvol bijgedragen aan het onderwijsmanagement, bijvoorbeeld 
door lidmaatschap van een opleidingscommissie, curriculumcommissie, of door verantwoordelijkheid 
te dragen voor het succesvol opzetten en implementeren van een onderwijsvernieuwingsproject. 

 

4.3.4. Professionalisering  

Zich ontwikkelen tot een breed inzetbare, competente universitair hoogleraar, passend bij het 
opleidingsbeleid van opleidingsinstituut en faculteit. 

Kernactiviteiten: Bijhouden van de wetenschappelijke ontwikkelingen in het desbetreffende vakgebied en 
aanpalende vakgebieden, zodat de inhoud van het onderwijs op de juiste wetenschappelijke waarde geschat 
kan worden; bijhouden van ontwikkelingen in de didactiek van het hoger onderwijs, zodat de gebruikte 
methoden passen bij de gestelde leerdoelen; uitwisselen van kennis met vakgenoten, uitgaande van de 
methodologie en didactiek van het hoger onderwijs; betrekken van maatschappelijke ontwikkelingen 
(arbeidsmarkt, wetgeving, ethiek) van het vakgebied in de context van het te verzorgen onderwijs.  

Criteria:  

• De medewerker gebruikt state-of-the-art en gevarieerd leermateriaal dat het vakgebied expliciet in zijn 
wetenschappelijke en maatschappelijke context plaatst; 

• De medewerker heeft jaarlijks weloverwogen (in overleg met de opleidingsdirecteur) deelgenomen aan 
professionaliseringsactiviteiten, zoals workshops, seminars, facultaire onderwijsdagen e.d., met een 
omvang van gemiddeld vier dagdelen per jaar; 

• De medewerker staat open voor kritiek van studenten en collega's op zijn functioneren. 
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4.4. Personeel- en organisatiebeleid 

Functioneel leiding geven aan medewerkers van de afdeling; geven van werkinstructies, bespreking 
voortgang en meewerken aan werving, selectie en beoordeling. Uitvoeren van het door het faculteitsbestuur 
vastgestelde P&O beleid binnen de eigen leerstoel, in afstemming met de voorzitter van de basiseenheid en 
conform de CAO en centrale richtlijnen van de instelling, teneinde te zorgen voor een kwantitatieve en 
kwalitatieve bezetting van personeel voor de uitvoering van onderwijs- en onderzoeksprogramma’s. 
Deelnemen of leiding geven aan vergaderingen van commissies en werkgroepen. Medewerkers binnen de 
leerstoel op de hoogte houden van zaken die besproken worden in de commissie/werkgroep. 

Kernactiviteiten: Bespreken van de professionele en academische ontwikkeling met medewerkers; coachen 
en aansturen van medewerkers; voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met medewerkers in 
overleg met de voorzitter van de basiseenheid; zorgdragen voor de werving en selectie van personeel; de 
medewerkers op de hoogte houden van zaken die besproken worden in de verschillende overlegorganen. 

Criteria: 

• De medewerker heeft jaarlijks functioneringsgesprekken gevoerd met de onder hem/haar ressorterende 
medewerkers en zich verdiept in de carrièreperspectieven van deze medewerkers; 

• De medewerker heeft deelgenomen aan benoemingsadvies- of andere commissies betreffende 
organisatie van onderwijs en onderzoek in faculteit of instituut; 

• De medewerker heeft deelgenomen aan een training "coachend leiderschap"; 

• De medewerker heeft bijgedragen aan een goede sfeer en teamgeest en aan overleg en afstemming van 
taken binnen de basiseenheid waarin hij/zij (mede)leidinggevende is. 

 
Competenties: 

• Richtinggevend en inspirerend leiderschap; de medewerker geeft richting en sturing aan een groep en 
individuele medewerkers, onder meer door het stellen van doelen, het tot stand brengen en handhaven 
van doeltreffende samenwerkingsverbanden en het op juiste wijze onderbrengen/overdragen van 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De medewerker stimuleert en instrueert anderen om deze 
taken en verantwoordelijkheden goed te vervullen. De medewerker verkent de ontwikkelingsbehoeften 
van medewerkers en spant zich in om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen; 

 
• Strategisch handelen: de medewerker vertaalt de lange-termijnvisie naar concrete doelen en realiseert 

deze door de organisatie richting en sturing te geven. 
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5. CRITERIA VOOR BEVORDERING NIET TENURE-TRACK UD IN VASTE DIENST TOT UHD EN 
BENOEMING NIET TENURE-TRACK UD EN UHD TOT ADJUNCT-HOOGLERAAR OF BIJZONDER 
HOOGLERAAR (VANWEGE DE LEONARDO DA VINCI  STICHTING). 

 

5.1 Algemeen 

Het faculteitsbestuur heeft de intentie zittend vast wp (ud's en uhd's) waar mogelijk een perspectief 
te bieden op een carrière langs de lijn ud-uhd-hoogleraar 2. Daarnaast zal er aanvankelijk een 
mogelijkheid moeten bestaan voor jongere ud's en uhd's om in te sluizen in het tenure-track 
systeem langs de lijnen ud –uhd, ud-adjunct-hoogleraar en uhd-adjunct-hoogleraar of bijzonder 
hoogleraar vanwege de Leonardo da Vinci Stichting. 

Dit hoofdstuk betreft daarom: 

1) de categorie ud's die al meer dan vijf jaar in dienst is in de wetenschappelijke staf van de 
faculteit (inclusief tijd in functies zoals KNAW-fellow, NWO vernieuwingsimpuls fellow, 
projectleider onderzoek), maar die niet met tenure-track perspectief is aangesteld. Degenen onder 
hen die op vrijwillige basis in aanmerking wensen te komen voor een scherpe beoordeling met 
kans op bevordering tot uhd of een voordracht tot benoeming als adjunct-hoogleraar worden per 
onderzoeksinstituut tegelijkertijd en vergelijkend beoordeeld. 
2) de categorie uhd's die korter dan 5 jaar in dienst is. 

5.2. Benoemingsadviescommissie 
De BAC wordt, per onderzoeksinstituut, ingesteld door het faculteitsbestuur, bestaat uit 7 leden, 
waaronder bij voorkeur minstens één vrouw, en waarin meestal participeren: 

• vaste voorzitter namens het faculteitsbestuur, 

• directeur onderzoeksinstituut, c.q. onderzoekscentrum, 

• directeur(en) van betrokken opleidingsinstitu(u)t(en), 

• tenminste één deskundige in dezelfde discipline van buiten de RUG,  

• deskundige uit de RUG maar buiten de discipline.  
Toegevoegd is een adviseur van P & O. 

In de BAC heeft in geen geval zitting de direct leidinggevende (voorzitter BE) van de 
medewerker. Wel wordt deze als informant geraadpleegd. 

 Procedure 

De BAC adviseert het faculteitsbestuur omtrent twee alternatieven: 

Wat betreft de ud's: 

(1) de ud wordt bevorderd tot uhd. Bij jongere ud's (t/m 50 jaar) kan de BAC tevens aanbevelen 
de kandidaat bij het College van Bestuur voor te dragen voor benoeming tot adjunct-
hoogleraar. 

(2) De ud blijft als zodanig in dienst wanneer niet volledig aan alle criteria is voldaan.  

Wat betreft de uhd's: 

(1) De uhd jonger dan 55 jaar wordt voorgedragen bij het College van Bestuur voor benoeming 
tot adjunct hoogleraar. De uhd van 55 jaar of ouder wordt voorgedragen voor benoeming tot 
bijzonder hoogleraar vanwege de Leonardo da Vinci Stichting. 

(2) De uhd blijft als zodanig in dienst wanneer niet volledig aan alle criteria is voldaan. 

De BAC schrijft tenminste vijf internationale deskundigen aan die onafhankelijk van de 
medewerker zijn geselecteerd om externe referenties in te winnen. Tenminste vijf referenten 
moeten zonder reserve positief over de medewerker oordelen. 
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De BAC verplicht zich om per kandidaat over alle van toepassing zijnde criteria en competenties 
aan het faculteitsbestuur terug te rapporteren. 

 

In de paragrafen 5.3 en 5.4 zijn uitsluitend de criteria en competenties voor bevordering opgenomen. Voor 
de beschrijving van de resultaatgebieden en kernactiviteiten wordt verwezen naar de paragrafen 3.2 en 3.3 
"Resultaatgebieden Onderzoek en Onderwijs". 

 

5.3.  Resultaatgebieden Onderzoek (zie 3.2.) 

5.3.1. Onderzoeksuitvoering 

Criteria:  

• De medewerker heeft een duidelijke vitale eigen onderzoekslijn ontwikkeld binnen het 
onderzoeksprogramma van de basiseenheid, die potentie heeft voor een uitstekende VSNU 
beoordeling; 

• De medewerker functioneert goed in de basiseenheid en levert een significante bijdrage aan de 
uitvoering en coherentie van het onderzoeksprogramma en aan de organisatorische taken van de 
basiseenheid; 

• De medewerker beschikt over internationale ervaring, blijkend uit minimaal 1 jaar succesvol 
(publicaties!) verblijf aan een buitenlands onderzoeksinstituut. 

Competenties: 

• Creatief vermogen: de medewerker is in staat met oorspronkelijke oplossingen voor 
(wetenschappelijke) problemen te komen en combineert verschillende invalshoeken/inzichten tot iets 
nieuws; 

• Communicatieve eigenschappen: de medewerker ontvangt en geeft feedback aan collega's, 
ondersteunend en (technisch) wetenschappelijk personeel en studenten. Evalueert eigen gedrag en 
standpunten kritisch en staat open voor anderen; 

• Richtinggevend en inspirerend leiderschap: de medewerker geeft sturing aan individuele 
medewerkers, onder meer door het stellen van doelen. De medewerker stimuleert en instrueert 
anderen om deze taken en verantwoordelijkheden goed te vervullen; 

• Strategisch handelen: de medewerker vertaalt de lange-termijnvisie naar concrete doelen en realiseert 
deze door de organisatie richting en sturing te geven. 

 

5.3.2. Begeleiden promovendi 

Criteria:  

• Voor bevordering tot UHD: De medewerker begeleidt, binnen de eigen onderzoekslijn, tenminste twee 
promovendi zelfstandig, of heeft deze in de voorafgaande vijf jaar begeleid tot aan de afronding van 
hun promotie. 

• Voor bevordering tot adjunct-hoogleraar: De medewerker begeleidt, binnen de eigen onderzoekslijn, 
tenminste drie  promovendi zelfstandig, of heeft deze in de voorafgaande vijf jaar begeleid tot aan de 
afronding van hun promotie. 

 

5.3.3. Acquisitie 2e en 3e geldstroom middelen 

Criteria:  

• Voor bevordering tot UHD: De medewerker heeft behoeve van de eigen onderzoekslijn in de 
voorafgaande vijf jaar tenminste éénmaal  een substantiële onderzoekssubsidie (bijvoorbeeld voor een 
promovendus- of postdocplaats, of een overeenkomstige investeringssubsidie) uit de 2e of 3e 
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geldstroom verworven. Het gaat hierbij om een zelfstandig geschreven aanvraag, waarbij de 
medewerker als “principal investigator” (PI) optreedt. 

• Voor bevordering tot adjunct-hoogleraar(bijzonder hoogleraar): De medewerker heeft behoeve van de 
eigen onderzoekslijn in de voorafgaande 6 jaar tenminste twee maal een substantiële 
onderzoekssubsidie (bijvoorbeeld voor een promovendus- of postdocplaats, of een overeenkomstige 
investeringssubsidie) uit de 2e of 3e geldstroom verworven. Het gaat hierbij om een zelfstandig 
geschreven aanvraag, waarbij de medewerker als “principal investigator” (PI) optreedt. 

 

 

5.3.4. Publicaties  

Criteria:  

• Verwacht mag worden van iedere wetenschapper dat jaarlijks gemiddeld tenminste twee publicaties, 
met een substantiële en originele eigen bijdrage, in internationale peer-reviewed tijdschriften 
verschijnen, terwijl het totale aantal publicaties gemiddeld meer dan drie per jaar bedraagt; 

• Het belang van het onderzoek in de eigen onderzoekslijn van de medewerker wordt door zijn/haar 
vakgenoten erkend, blijkend uit bijvoorbeeld: prijzen, beloningen, lidmaatschap redactieraad 
vaktijdschriften, uitnodigingen als gastspreker, deelname aan internationale commissies.  

 

5.4. Resultaatgebieden Onderwijs (zie 3.3.) 

5.4.1. Onderwijsuitvoering 

Criteria:  

• De medewerker besteedt gemiddeld 40% van de werktijd aan onderwijs, te berekenen volgens de 
normering van de faculteit W&N; 

• De uitvoering van de onderwijsactiviteiten is goed, zoals blijkt uit zowel studentevaluaties alsook de 
beoordelingen door de desbetreffende opleidingsinstituten; 

• De medewerker is een enthousiast en effectief docent; heeft vakdidactische kennis, overzicht in werk- 
en toetsvormen en inzicht in de gebruiksmogelijkheden; 

• De medewerker beheerst zowel de Nederlandse als de Engelse taal in voldoende mate om in beide 
goed te kunnen doceren. 

 

5.4.2. Onderwijsontwikkeling 

Criterium:  

• De medewerker heeft aantoonbare verbeteringen aangebracht in bijvoorbeeld het leermateriaal of de 
werkvormen, of is op grond van een zorgvuldige, door anderen (opleidingscommissie, 
opleidingsinstituut) te toetsen analyse tot de conclusie gekomen dat dit in de desbetreffende periode 
niet aan de orde was. 

 

5.4.3. Onderwijsorganisatie  

Criteria:  

• De medewerker heeft een goed inzicht in de onderwijsorganisatie en regelgeving van de faculteit; 

• De medewerker draagt efficiënt en effectief bij aan het goed laten verlopen van de onderwijsprocessen 
waarbij hij/zij betrokken is. 



 31

5.4.4. Professionalisering  

Criteria:  

• De medewerker gebruikt state-of-the-art en gevarieerd leermateriaal dat het vakgebied expliciet in zijn 
wetenschappelijke en maatschappelijke context plaatst; 

• De medewerker heeft jaarlijks weloverwogen (in overleg met de opleidingsdirecteur) deelgenomen aan 
professionaliseringsactiviteiten, zoals workshops, seminars, facultaire onderwijsdagen e.d., met een 
omvang van gemiddeld vier dagdelen per jaar; 

• De medewerker staat open voor kritiek van studenten en collega's op zijn functioneren. 
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6. CRITERIA VOOR BENOEMING NIET TENURE-TRACK UHD,  ADJUNCT-HOOGLERAAR OF BIJZONDER 
HOOGLERAAR IN VASTE DIENST TOT HOOGLERAAR 2 

 

6.1. Algemeen 
Dit hoofdstuk betreft: 

- de categorie uhd's die al meer dan vijf jaar als uhd in vaste dienst is in de wetenschappelijke staf                    
van de faculteit, maar die niet met tenure-track perspectief is aangesteld. Degenen onder hen die 
hiervoor in aanmerking wensen te komen worden per onderzoeksinstituut beoordeeld; 

- de categorie bijzonder hoogleraren (niet benoemd via de Stichting Leonardo da Vinci) aangesteld 
in een 2e (of latere) termijn, ook indien die termijn nog niet is afgelopen.  

De BAC adviseert het faculteitsbestuur omtrent drie alternatieven:  

(1) de uhd of bijzonder hoogleraar wordt voorgedragen bij het College van Bestuur voor 
benoeming tot hoogleraar 2. 

(2) de uhd blijft als zodanig in dienst. 

(3) het bijzonder hoogleraarschap wordt niet opnieuw verlengd. De bijzonder hoogleraar gaat 
weer als uhd functioneren.  

 

Benoemingsadviescommissie  
De BAC wordt, per onderzoeksinstituut, ingesteld door het faculteitsbestuur, bestaat uit 7 leden, 
waaronder bij voorkeur minstens één vrouw, en waarin meestal participeren: 

• vaste voorzitter namens het faculteitsbestuur, 

• directeur onderzoeksinstituut, c.q. onderzoekscentrum, 

• directeur(en) van betrokken opleidingsinstitu(u)t(en), 

• tenminste één deskundige in dezelfde discipline van buiten de RUG,  

• deskundige uit de RUG maar buiten de discipline.  
Toegevoegd is een adviseur van P & O. 

In de BAC heeft in geen geval zitting de direct leidinggevende (voorzitter BE) van de 
medewerker. Wel wordt deze als informant geraadpleegd. 

De BAC wint tenminste vijf externe referenties in van internationale deskundigen die 
onafhankelijk van de medewerker zijn geselecteerd. Tenminste vijf referenten moeten zonder 
reserve positief over de medewerker oordelen. 

De BAC verplicht zich om per kandidaat over alle van toepassing zijnde criteria en competenties 
aan het faculteitsbestuur terug te rapporteren. 

 

Voor de verdere procedure zie paragraaf 4.1. 
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In de paragrafen 6.2, 6.3 en 6.4 zijn uitsluitend de criteria en competenties opgenomen. Voor de 
omschrijving van de resultaatgebieden en kerntaken wordt verwezen naar de paragrafen 4.2., 4.3. en 4.4 
"Resultaatgebieden Onderzoek, Onderwijs en Personeel en Organisatiebeleid". 

Resultaatgebieden Onderzoek (zie 4.2.) 

6.2.1. Onderzoeksuitvoering en coördinatie 

 Algemeen 

Bij de beoordeling voor benoeming tot hoogleraar 2 zal de medewerker in zijn/ haar vakgebied 
zowel nationaal als internationaal gezichtsbepalend moeten zijn. De overtuiging van hoge 
wetenschappelijke kwaliteit zal doorslaggevend zijn. Er worden hoge eisen gesteld aan de 
competenties waarbij met name de competentie "richtinggevend en inspirerend leiderschap" veel 
gewicht krijgt. 

Criteria:  

• De medewerker heeft een duidelijke en productieve eigen onderzoekslijn binnen het 
onderzoeksprogramma van de basiseenheid; dit kan o.a. blijken uit een uitstekende VSNU 
beoordeling; 

• De medewerker functioneert goed in de basiseenheid, en levert een significante bijdrage aan de 
uitvoering en coherentie van het onderzoeksprogramma en de organisatorische taken van de 
basiseenheid dan wel van onderzoeksschool of –instituut; 

• De medewerker onderhoudt internationale contacten en samenwerkingsverbanden, o.a. blijkend uit 
gezamenlijke publicaties, en uit werkbezoeken.  

 
Competenties: 

• Creatief vermogen: de medewerker is in staat met oorspronkelijke oplossingen voor 
(wetenschappelijke) problemen te komen en combineert verschillende invalshoeken/inzichten tot iets 
nieuws;   

• Communicatieve eigenschappen: de medewerker ontvangt en geeft feedback aan collega's, 
ondersteunend en (technisch) wetenschappelijk personeel en studenten. Evalueert eigen gedrag en 
standpunten kritisch en staat open voor anderen. 

 

6.2.2. Begeleiden promovendi 

Criterium:  

• De medewerker heeft binnen de eigen onderzoekslijn in de zes jaar voorafgaand aan de beoordeling 
tenminste vier promovendi zelfstandig tot en met de promotie begeleid. 

 

6.2.3.  Acquisitie 2e en 3e geldstroom middelen 

Criterium:  

• De medewerker heeft ten behoeve van de eigen onderzoekslijn in de afgelopen tien jaar tenminste vier 
maal een substantiële onderzoekssubsidie (bijvoorbeeld voor een promovendus- of postdocplaats, of 
een overeenkomstige investeringssubsidie) uit de 2e of 3e geldstroom verworven. Het gaat hierbij om 
een zelfstandig geschreven aanvraag, waarbij de medewerker als “principal investigator” (PI) 
optreedt.  
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6.2.4. Publicaties  

Criteria:  

• Verwacht mag worden van iedere wetenschapper dat jaarlijks gemiddeld tenminste twee publicaties 
met een substantiële en originele eigen bijdrage  in internationale peer-reviewed tijdschriften 
verschijnen, terwijl het totale aantal publicaties gemiddeld meer dan drie per jaar bedraagt; 

• Het belang van het onderzoek van de medewerker wordt door zijn/haar vakgenoten erkend, blijkend uit 
bijvoorbeeld: prijzen, beloningen, lidmaatschap redactieraad vaktijdschriften, uitnodigingen als 
gastspreker bij internationale congressen, deelname aan internationale commissies en een hoge 
citatiefrequentie.  

 

6.3 Resultaatgebieden Onderwijs (zie 4.3.) 
 

6.3.1. Onderwijsuitvoering 

Criteria:  

• De medewerker besteedt gemiddeld 40% van de werktijd aan onderwijs, te berekenen volgens de 
normering van de Faculteit W&N; 

• De uitvoering van de onderwijsactiviteiten is goed, zoals blijkt uit zowel studentevaluaties alsook de 
beoordelingen door de desbetreffende opleidingsinstituten; 

• De medewerker is een enthousiast en effectief docent; heeft vakdidactische kennis, overzicht in werk- 
en toetsvormen en inzicht in de gebruiksmogelijkheden; 

• De medewerker beheerst zowel de Nederlandse als de Engelse taal in voldoende mate om in beide 
goed te kunnen doceren. 

 
6.3.2.  Onderwijsontwikkeling 

Criteria:  

• De medewerker heeft aantoonbare verbeteringen aangebracht in bijvoorbeeld het leermateriaal of de 
werkvormen, of is op grond van een zorgvuldige, door anderen (opleidingscommissie, 
opleidingsinstituut) te toetsen analyse tot de conclusie gekomen dat dit in de desbetreffende periode 
niet aan de orde was; 

• De medewerker heeft aantoonbare bijdragen geleverd aan cursusoverstijgende activiteiten op 
programmaniveau (leerlijn of variant), zoals in onderwijsvernieuwingsprojecten. 

 

6.3.3. Onderwijsorganisatie 

Criteria:  

• De medewerker draagt efficiënt en effectief bij aan het goed laten verlopen van de onderwijsprocessen 
waarbij hij/zij betrokken is; 

• De medewerker heeft actief onderwijsactiviteiten van medewerkers gestimuleerd; 

• De medewerker heeft aantoonbaar succesvol bijgedragen aan het onderwijsmanagement, bijvoorbeeld 
door lidmaatschap van een opleidingscommissie, curriculumcommissie, of door verantwoordelijkheid 
te dragen voor het succesvol opzetten en implementeren van een onderwijsvernieuwingsproject. 
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6.3.4. Professionalisering  

Criteria: 

• De medewerker gebruikt state-of-the-art en gevarieerd leermateriaal dat het vakgebied expliciet in 
zijn wetenschappelijke en maatschappelijke context plaatst; 

• De medewerker heeft jaarlijks weloverwogen (in overleg met de opleidingsdirecteur) deelgenomen aan 
professionaliseringsactiviteiten, zoals workshops, seminars, facultaire onderwijsdagen e.d., met een 
omvang van gemiddeld vier dagdelen per jaar; 

• De medewerker staat open voor kritiek van studenten en collega's op zijn functioneren. 

 

6.4.  Personeels- en organisatiebeleid (zie 4.4.) 

Criteria: 

• De medewerker heeft jaarlijks functioneringsgesprekken gevoerd met de onder hem/haar ressorterende 
medewerkers, en zich verdiept in de carrièreperspectieven van deze medewerkers; 

• De medewerker heeft deelgenomen aan benoemingsadvies- en andere commissies betreffende 
organisatie van onderwijs en onderzoek in faculteit of instituut. 
 

Competenties: 

• Richtinggevend en inspirerend leiderschap: de medewerker geeft richting en sturing aan een groep en 
individuele medewerkers, onder meer door het stellen van doelen, het tot stand brengen en handhaven 
van doeltreffende samenwerkingsverbanden en het op juiste wijze onderbrengen/overdragen van 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De medewerker stimuleert en instrueert anderen om deze 
taken en verantwoordelijkheden goed te vervullen. De medewerker verkent de ontwikkelingsbehoeften 
van medewerkers en spant zich in om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen; 

 
• Strategisch handelen: de medewerker vertaalt de lange-termijnvisie naar concrete doelen en realiseert 

deze door de organisatie richting en sturing te geven. 
 
 
 

o-o-o-o-o-o-o-o 
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Competentie-overzicht bij “Criteria voor benoeming en bevordering van wetenschappelijk personeel “ 
              Bèta’s in Banen 

  

Competentie-overzicht      

(Overzicht van de kerncompetenties voor wetenschappelijk medewerkers van de Faculteit der Wiskunde en 
Natuurwetenschappen). 
Wetenschappelijke kwaliteit (onderzoek en onderwijs)   

1. Visie  
2. Strategisch handelen 
3. Didactische kwaliteiten 
4. Creatief vermogen 

Leidinggeven/communicatie 
5. Richtinggevend en inspirerend leiderschap 
6. Communicatief vermogen 

Samenwerking (intern/extern)         
7. Collegialiteit            
8. Integriteit  

Operationele effectiviteit  
9. Plannen en organiseren 
10. Commitment 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
 

Wetenschappelijke kwaliteit 
 Visie: neemt afstand van de dagelijkse praktijk; concentreert zich op hoofdlijnen en op lange-

termijnbeleid. 
 Strategisch handelen: vertaalt de lange-termijnvisie naar concrete doelen en realiseert deze door 

de organisatie richting en sturing te geven. 
 Didactische kwaliteiten: heeft vakdidactische kennis, overzicht in werk- en toetsvormen en 

inzicht in gebruiksmogelijkheden, vermogen om leersituaties te ontwerpen, inzicht in didactische 
problemen in leerstof, ontwikkeling onderwijsmateriaal, vermogen eigen onderwijsprestaties te 
evalueren. 

 Creatief vermogen: komt met oorspronkelijke oplossingen voor problemen, combineert 
verschillende invalshoeken/inzichten tot iets nieuws, laat bestaande werkwijzen los en neemt 
afstand van de dagelijkse praktijk, signaleert kansen en handelt ernaar. Begint liever uit zichzelf 
dan passief af te wachten. 

Leiding geven 
 Richtinggevend en inspirerend leiderschap: geeft richting en sturing aan een groep en 

individuele medewerkers, onder meer door het stellen van doelen, het tot stand brengen en 
handhaven van doeltreffende samenwerkingsverbanden en het op juiste wijze 
onderbrengen/overdragen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, stimuleert en instrueert de 
ander om deze taken en verantwoordelijkheden goed te vervullen. Verkent de 
ontwikkelingsbehoeften van medewerkers en spant zich in om hun vakbekwaamheid op een hoger 
niveau te brengen. 

 Communicatieve eigenschappen: ontvangt en geeft feedback van en aan collega’s, draagt bij aan 
intellectuele discussies in breed verband. Evalueert eigen gedrag en standpunten kritisch en staat 
open voor anderen. 

Samenwerking (intern/extern) 
Collegialiteit: draagt bij aan gezamenlijk resultaat ook wanneer de samenwerking een onderwerp 
betreft dat niet direct tot de eigen taak behoort. 
Integriteit: handhaaft op consistente wijze algemeen aanvaarde sociale en etnische normen in 
woord en gedrag t.o.v. medewerkers en collega’s. Toont zich hierop aanspreekbaar en spreekt 
anderen erop aan. 

Operationele effectiviteit 
Plannen en organiseren: overziet (de eigen) werkzaamheden, deelt deze planmatig in, geeft de te 
besteden tijd aan en houdt zich hieraan. Bepaalt prioriteiten en geeft benodigde acties, tijd en 
middelen aan. Evalueert de voortgang en de planning. Maakt keuzemomenten in de planning van 
een project of taakonderdeel en laat zien te sturen op een balans tussen kwaliteit en kwantiteit. 
Commitment: accepteert besluitvorming binnen de organisatie en draagt dit uit. 
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Vacaturetekst  bij “Criteria voor benoeming en bevordering van wetenschappelijk personeel”  
           Bèta’s in Banen 

  

Voorbeeld vacature tenure-track aanstelling 
 
Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen 
 
 
Uw carrièreperspectief! 
 
De FWN biedt jonge talentvolle wetenschappers een dienstverband aan op het niveau van UD/assistant 
professor via het tenure-track systeem. Van deze stafleden wordt verwacht dat ze binnen een basiseenheid 
een eigen onderzoekslijn opbouwen.  
Het facultair carrièrebeleid is gericht op een flexibel en persoonsgericht personeelsmanagement waarbij 
geleverde prestaties richtinggevend zijn voor het doorlopen van de wetenschappelijke carrière en er 
voldoende mogelijkheden zijn voor professionalisering en aanvullende trainings- en opleidingsactiviteiten. 
Met alle nieuwe medewerkers worden afspraken gemaakt over didactische scholing. 
 
Het beleid is erop gericht om het aantal vrouwen in wetenschappelijke stafposities uit te breiden. Tevens 
wordt het doorstroombeleid voor vrouwen verbeterd en worden vrouwen actief gestimuleerd om hun 
carrière op te bouwen. 
 
Een aanstelling vindt plaats in tijdelijke dienst voor maximaal 6 jaar. Na 5 jaar vindt een beoordeling plaats 
op grond van vastgestelde criteria waarbij de ud/assistant professor, als de uitkomst van de 
beoordelingsprocedure dit rechtvaardigt, benoemd wordt tot adjunct hoogleraar/associate professor in vaste 
dienst met het ius promovendi. Na nogmaals 5 jaar vindt opnieuw een beoordeling plaats in het kader van 
een benoeming in de functie van hoogleraar 2.  
 
Tenure-track positie universitair docent/assistant professor 
 
De functie: Hier een korte!! taakomschrijving. De rest van de informatie kan op het web. 
 
Uw profiel: 
U wordt geacht over de volgende kwalificaties te beschikken: 
 
• U bent gepromoveerd en beschikt over twee of meer jaren postdoctorale buitenland ervaring (ervaring 

bij  het bedrijfsleven kan deze eis gedeeltelijk compenseren); 
• U bechikt over uitstekende onderzoeks-, didactische- en organisatorische kwaliteiten) en een goede 

lijst van publicaties; 
• U bent in staat externe financiering te verwerven. 
 
De Rijksuniversiteit Groningen biedt:  
Een salaris afhankelijk van relevante opleiding en werkervaring  van € ------ tot maximaal €-----.- bruto per 
maand (schaal 11/12) bij volledige werktijd. 
 
Inlichtingen: 
prof.dr. etc. 
www. Homepage/Fwn page etc.…………………………. 
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Annex 2 
 
Example of an advertisement for a tenure-track position 
 
Faculty of Mathematics and Natural Sciences 
 
Excellent career prospects! 
The Faculty of Mathematics and Natural Sciences is offering young, talented researchers, tenure-track 
assistant professor positions. These staff members are expected to develop their own line of research within 
a particular field. The faculty’s career policy is characterised by flexible personnel management with a 
focus on the individual. Academic achievements are seen as being central to the academic career, and 
ample opportunities for professional development and supplementary training and education are offered. 
Arrangements for training in the area of teaching will be made with all new employees. 
 
The policy is directed at increasing the number of women in academic staff positions. Career advancement 
policies for women will also be improved, and women will be actively encouraged to develop their careers. 
 
The appointment will be on a temporary basis for a maximum of 6 years. On completion of 5 years of 
employment there will be an assessment of performance based on established criteria. If the outcome of the 
assessment is positive, the assistant professor will be promoted to the rank of associate professor with 
tenure. There will be another assessment at the end of a further 5-year period aimed at a promotion to full 
professor (level 2).  
 
Tenure-track position for assistant professor 
 
The position: a short description! 
 
Personal profile: 
You will need to have the following qualifications: 
▪ A Ph.D. degree and two years postdoctoral experience abroad. (industrial experience can partly 

compensate this requirement); 
▪ Excellent research, teaching and organisational qualities, and a good list of publications; 
▪ The ability to arrange external financing for your research. 
 
The University of Groningen can offer you: 

A salary dependent on qualifications and work experience from €----.- gross per month up to a 
maximum of € ----.- gross per month (scale 11/12) for a full-time job. 
 
For information, please contact ...........................     
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Onderwijs en docentcompetenties binnen de FWN   Bijlage  
 
§ 1 Inleiding 
 
Vanaf maart 2003 en de daarop volgende maanden heeft een werkgroep bestaande uit mw. drs. E. Pols, 
onderzoeker Centrum voor Onderzoek en Ontwikkeling van Hoger Onderwijs, (COWOG), dr.ir. H. van 
Doorne, opleidingsdirecteur Farmacie, drs. B.J. van de Laar, hoofd Servicecentrum Instituut voor 
Onderwijsontwikkeling, prof.dr. A. van Streun, hoogleraar Didactiek van de wiskunde en 
natuurwetenschappen, dr. G. Vegter, opleidingsdirecteur Wiskunde en Informatica en dhr. H. Doedens, 
personeelsconsulent FWN (vz.) zich gebogen over het vraagstuk onderwijs- en docentcompetenties.  
 
Uitgangspunt voor de faculteit is het aanbieden van excellent onderwijs. De studentinstroom van circa 500 
studenten op jaarbasis is min of meer stabiel en lijkt voldoende garantie te bieden voor een breed 
onderwijspalet op bachelorniveau, conform de TRIPOS gedachte. Als antwoord op de maatschappelijke 
vraag om grotere efficiëntie (AWT, 1999) zal op het master niveau een duidelijke profilering worden 
doorgevoerd, met masterprogramma's die goed aansluiten bij de specifieke onderzoeksterreinen waarop de 
FWN nationaal en internationaal uitblinkt. Daarnaast biedt de faculteit de mogelijkheid voor studenten om 
disciplinaire masterprogramma's te volgen. Tegelijkertijd moet het bètaonderwijs zich nadrukkelijk richten 
op de belangstelling van jongeren om zich op termijn van voldoende instroom (en doorstroom) te 
verzekeren. Dat impliceert voortdurende curriculuminnovatie met een focus op: 
• breed georiënteerde lesstof ; 
• geïntegreerde lesstof (vakinhouden verwijzen naar elkaar, interdisciplinair probleemoplossen); 
• didactische innovatie ( b.v. probleem- en vraaggestuurd onderwijs); 
• contextrijke leerstof (gerelateerd aan onder andere de beroepsuitoefening); 
• aandacht voor de gebruikswaarde van wetenschap en technologie; 
• diversiteit in vormen van doceren en leren; 
• aansluiting bij state-of-the-art onderzoek. 
 
In het lopende facultaire onderwijsvernieuwingsprogramma staan nieuwe vormen van onderwijs voorop met 
uitgesproken aandacht voor academische- en beroepsvaardigheden, zoals bijvoorbeeld zichtbaar is in de 
recent gestarte opleidingen Educatie en Communicatie, Life Science and Technology, Technische 
Bedrijfskunde, de leerroute Beleid & Bedrijf en last but not least de TopMasters. 
 
De FWN missie is: “Internationaal georiënteerd onderwijs en onderzoek van hoogwaardig niveau”. Voor 
het realiseren van deze missie is het essentieel dat het wetenschappelijk personeel zich verantwoordelijk 
voelt voor het geven van excellent en modern onderwijs op hun vakgebied en zich profileert op een 
onderzoeksgebied dat past binnen het thema van één van de onderzoekinstituten. 
Een belangrijk aspect bij het verzorgen van opleidingen is het handhaven van kwaliteit. Hierbij gaat het 
zowel om onderwijsinhoudelijke kwaliteit als om de kwaliteit van de docenten. Hierop wordt men immers 
periodiek beoordeeld. Deze notitie gaat met name in op het personele aspect m.b.t. interne kwaliteitszorg. 
Centraal staat hierin de beoordeelbaarheid van docentcompetenties als bijdrage aan de professionele 
ontwikkeling van de docent, loopbaanbeleid en accreditatie. Als beoordelende instantie kennen we de 
Visiterende en Beoordelende Instantie (VBI) en de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). 

Accreditatie vormt het sluitstuk van de beoordeling van de basiskwaliteit van opleidingen door het verlenen 
van een formeel kwaliteitskeurmerk. Een VBI beoordeelt de opleiding veelal inhoudelijk op kwaliteit. Als 
onderdeel van een goed stelsel van interne kwaliteitszorg levert de systematische beoordeling en  
kwaliteitsbevordering van de docent (competenties) een wezenlijke bijdrage aan het voldoen aan het 
NVAO accreditatiekader.  
 
 
 
 
 
 
Waar in deze notitie "docent" wordt genoemd wordt bedoeld de functies waarin docenttaken zijn 
opgenomen te weten: docent, ud, uhd, adjunct-hoogleraar (zowel tenure-track, als niet tenure-track), tenzij 
anders aangegeven. 
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§ 2 Accreditatiekader 
 
Het NVAO hanteert bij de uitvoering van zijn wettelijke taak een accreditatiekader. De instelling dient zelf 
aan te geven of zij de opleiding geaccrediteerd wil zien als Bachelor-WO of Master-WO. De accreditatie 
van bestaande opleidingen wordt gebaseerd op een beoordeling van de volgende onderwerpen: 
 
- doelstellingen van de opleiding; 
- programma; 
- inzet van personeel; 
- voorzieningen; 
- interne kwaliteitszorg; 
- resultaten.  
 
Uit het bovenstaande blijkt dat voldoen aan het accreditatiekader en met name aan (personele) 
kwaliteitszorg van wezenlijk belang is. De instelling moet aantonen dat de kwaliteit van een opleiding 
structureel wordt bewaakt en verbetert. Accreditatie is een voorwaarde voor bekostiging, erkenning van 
getuigschriften, het afgeven van graden en studiefinanciering voor aan de opleiding ingeschreven 
studenten. 
Meer informatie met betrekking tot accreditatie is te vinden op de website van het NVAO: 
(http://www.nvao.net/). 
 
 
§ 3 Kwaliteitszorg 
 
Het COWOG (Centrum voor Onderzoek en Ontwikkeling van Hoger Onderwijs, Rijksuniversiteit 
Groningen) en het ICLON (Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en 
Nascholing, Universiteit Leiden) hebben de competenties van docenten in het WO in kaart gebracht en 
gepubliceerd in  het rapport "Competenties van docenten in het wetenschappelijk onderwijs". Hierbij is 
reeds gebruik gemaakt van het Universitair systeem Functie Ordenen (UFO). Dit rapport beschrijft de 
resultaatgebieden en kerncompetenties en biedt een instrument in de vorm van een webapplicatie, DOCES 
genaamd, waarmee docentcompetenties kunnen worden beoordeeld. Hiervoor is een gemeenschappelijk 
referentiekader ontwikkeld dat het functioneren van docenten beschrijft en een gemeenschappelijke taal 
biedt waarin over het functioneren van de docent gesproken kan worden. Het totaal aan informatie (van de 
docent zelf, de leidinggevenden,  eventuele collega’s en de studenten) wordt gewogen en werkt toe naar 
consensus over het gewicht dat aan de verschillende soorten informatie kan worden toegekend.  
 
 
§ 4  Docentcompetenties bij de FWN 
 
Bij het beschrijven van de docentcompetenties is uitgegaan van de volgende definitie: 
“Competentie is het beschikken over kennis, vaardigheden en attitude en het per situatie kunnen kiezen 
welke kennis en vaardigheden op welke wijze ingezet moeten worden. Het gaat daarbij om situaties die 
kenmerkend zijn voor een beroepsgroep”.  
 
Competenties van een groep beroepsbeoefenaren worden geformuleerd in termen van gedragingen die deel 
kunnen uit maken van hun beroepspraktijk. Zo zal een overzicht van competenties van docenten in het WO 
de competenties beschrijven die in docentfuncties van belang kunnen zijn. Binnen FWN  doen zich tussen 
docentfuncties verschillen voor die deels voortvloeien uit taken/ rollen van docenten en bijbehorende  
functieniveaus. De verschillen bepalen welke competenties in een specifieke functie vereist zijn. Niet elke 
genoemde competentie zal (in zijn geheel) van toepassing zijn. Bij de beoordeling kan e.e.a worden 
gewogen en kan maatwerk worden toegepast. 
Bij het bepalen van een adequate set competenties hebben de volgende aspecten een rol gespeeld: 
• de verschillende onderwijssituaties (hoorcollege, werkcollege, practicum, projecten, begeleiding 

bachelor- en masteronderzoek; 
• de verschillende typen taken (uitvoeren, ontwerpen, evalueren, organiseren, leidinggeven etc.); 
• het ontwerpen en leiding geven aan de implementatie van (een deel van) het curriculum.  
 
De vraag in hoeverre sprake is van competent gedrag kan niet beantwoord worden of op basis van 
aanwezige kennis, of op basis van afzonderlijke vaardigheden. Juist de samenhang tussen kennis, 
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vaardigheden en houdingsaspecten is van belang. Het formuleren van competenties vereist ook het 
formuleren van de onderliggende kennis, vaardigheden en houdingsaspecten.  
Vanuit bovengenoemde opvatting is in DOCES een set resultaatgebieden en  kerncompetenties opgenomen. 
Deze lijst is tot stand gekomen nadat in september 2003 ter validatie workshops voor FWN docenten zijn 
georganiseerd. Verder heeft met enkele andere RUG faculteiten en andere universiteiten (Universiteit 
Leiden, Universiteit Delft) afstemming over dit onderwerp plaatsgevonden. De set competenties die op 
deze wijze tot stand is gekomen is geclusterd in een paar hoofdaandachtsgebieden te weten: 
• Contextgericht handelen;  
• Didactisch handelen; 
• Organisatie & beleid; 
• Professionalisering. 
 
Verder is een lijst toegevoegd met houdingsaspecten om de taakopvatting van de docent te scoren. 
 
Als bij de beoordeling blijkt dat de van toepassing zijnde competenties voldoende worden beheerst, leidt dit 
tot het toekennen van een  basisonderwijskwalificatie of een senioronderwijskwalificatie. Het bezitten van 
een onderwijskwalificatie is een voorwaarde voor loopbaanontwikkeling. Hoewel de training on-the-job 
met intervisie en supervisie een belangrijk aspect is van het doorlopen van een professioneel 
ontwikkelingstraject, moeten er tevens verschillende scholingsmodulen worden ontwikkeld om de docenten 
gelegenheid te geven te reflecteren op het eigen profiel van competenties (sterkte/zwakte analyse) en zich 
verder te bekwamen.   
 
 
§ 5 Instrumentarium 
 
Naast de functionerings- en beoordelingsgesprekken staan verder een aantal specifieke instrumenten ter 
beschikking: 
• functieprofielen /indelingscriteria zoals opgenomen in de UFO functiefamilie Onderwijs en Onderzoek 

en de hierop gebaseerde competentieprofielen (zie §7); 
• DOCES, de webapplicatie bevat een zelftest waarmee docenten uitspraken kunnen doen over hun eigen 

handelen. Collega’s of leidinggevenden kunnen op basis van dezelfde items een oordeel over het 
handelen van de docent geven. Resultaten van de zelftest kunnen samen met de oordelen van collega’s 
en leidinggevenden ingebracht worden in een functionerings- of beoordelingsgesprek. Op deze wijze 
wordt verzamelde informatie over het handelen van de docent bespreekbaar gemaakt. Gesignaleerde  
ontwikkelingslacunes/-behoeftes vormen hierbij mede een basis voor beoordeling van specifieke 
onderwijscompetenties; 

• portfolio: door de docent zelf aangeleverd (elektronisch) portfolio. 
 
De functie van een portfolio 
De verschillende onderwijskwalificaties zijn uitgewerkt in DOCES d.m.v  het benoemen van de 
resultaatgebieden, competenties en activiteiten. Hiermee ligt tevens de structuur van een portfolio in 
principe vast. De portfolio wordt door de docent zelf samengesteld volgens de gegeven hoofdstructuur van 
resultaatgebieden. Indien de docent zijn portfolio wil aanvullen met onderwerpen die niet rechtstreeks 
binnen de hoofdstructuur vallen bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van een vrij gedeelte:  
 
• een bondig kwalitatief en kwantitatief overzicht van onderwijstaken, zowel binnen als buiten de 

faculteit, van de afgelopen vijf jaar; 
• enkele maatgevende evaluatierapporten van cursussen, relevante student-evaluatiegegevens, 

bespreking van ISEK ( Instrumentarium voor Systematische Evaluatie van Kursussen) 
studentevaluaties door de opleidingscommissie, eventueel verslagen van functioneringsgesprekken; 

• bespreking van didactische bekwaamheden met betrekking tot het ontwerpen van onderwijs, het geven 
van onderwijs, b.v video-opnamen van colleges (intervisie), verslagen van een supervisor of peer 
beoordelaar; 

• verslag van de professionaliseringsactiviteiten; 
• weergave van de organisatorische bekwaamheden; 
• eventueel eigen publicaties over onderwijs en/of beleidsnotities. 
 
Zie voor verdere uitwerking § 7.1. en §7.2 
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§ 6 Personeelsbeleid 
 
Uitgangspunt van personeelsbeleid is, om onderwijskwaliteitszorg en loopbaanbeleid hand in hand te laten 
gaan. In het streven naar een evenwichtige uitvoering van beleid dienen beoordeelde en leidinggevenden er 
gezamenlijk voor te waken dat het groepsproces niet ondergeschikt wordt gemaakt aan het individueel 
(carrière) belang.  
Beoordelen van onderwijscompetenties van docenten vindt plaats als onderdeel van de totale beoordeling 
volgens de Bèta's in Banen procedure, waarbij naast onderwijs tevens op onderzoek- en 
managementkwaliteiten wordt getoetst. 
 
De tenure-tracker wordt  geacht een eigen onderzoeks- en onderwijsprofiel op te bouwen. Dit  vraagt een 
coachende en coördinerende inbreng van voorzitters van basiseenheden (zie Bèta’s in Banen). 
Het beoordelen en meten met een gestandaardiseerd beoordelingsinstrument verhoogt de kwaliteit en de 
betrouwbaarheid van het beoordelen. Inhoud en gewicht laten zich in het kader van Bèta’s in Banen beter 
vergelijken. 
Het formuleren en invullen van opleidingeisen en -behoeften en het doen van loopbaanvoorstellen aan de 
docent nadat de beoordeling is afgerond is de volgende stap. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het 
streven van de faculteit om de positie van het onderzoek en het onderwijs meer in balans te brengen. 
 
 
§ 6.1 Procedure 
 
De opleidingsdirecteur is bevoegd tot het toekennen van een onderwijskwalificatie (zie § 7). Hij/Zij laat 
zich bijstaan door een vaste commissie (onderwijskwalificatiecommissie) die per cluster, dan wel voor 
kleine eenheden ad-hoc wordt samengesteld. De voorzitter van de basiseenheid waarbinnen de docent 
functioneert, maakt deel uit van de commissie. De commissie wordt aangevuld met een p&o adviseur als 
adviserend lid.  
 
Als de docent vindt dat hij/zij voldoet aan de basis- of senioronderwijskwalificatie (zie §7), kan de docent 
dit laten beoordelen. Ongeacht de verantwoordelijkheden van de direct leidinggevende en de 
opleidingsdirecteur geeft de docent zelf inzicht in zijn/haar professionele ontwikkeling. Hierdoor blijft de 
docent in belangrijke mate zelf verantwoordelijk voor zijn eigen loopbaan. De docent initieert en 
organiseert zelf zijn beoordeling. 
De onderwijskwalificatiecommissie beschikt voor de beoordeling over de volgende documenten: 
• een  DOCES zelftest; 
• een DOCES beoordeling door de leidinggevende; 
• een docentportfolio. 
 

De onderwijsbeoordeling wordt opgemaakt voor het verstrijken van het derde en het vijfde aanstellingsjaar 
van de tenure-tracker. De eerste beoordeling voor het verstrijken van het derde aanstellingsjaar heeft tot 
doel te beoordelen of de basisonderwijskwalificatie kan worden toegekend om voor wat het 
onderwijsaspect van de functie betreft een bevordering naar schaal 12 mogelijk te maken. De beoordeling 
voor het verstrijken van het vijfde aanstellingsjaar wordt opgesteld voor het verkrijgen van een senior-
onderwijskwalificatie wat een voorwaarde is voor een loopbaan naar adjunct-hoogleraar.  
De bevorderingscommissies (i.v.m de mogelijke bevordering naar schaal 12 en naar de functie van adjunct-
hoogleraar) beschikken bij hun beraadslagingen over de input van de onderwijskwalificatiecommissie. De 
bevorderingscommissies kunnen derhalve met een marginale toetsing m.b.t. onderwijs volstaan. 
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§ 6.2 Loopbaanontwikkeling 
 
Bevordering naar een volgend functieniveau is mogelijk als aan de onderwijs- en onderzoekscompetenties 
is voldaan en wanneer is voldaan aan bepaalde professionaliseringsstappen. 
Specialisatie in een onderwijsfunctie is een carrièrestap die uitsluitend na het succesvol doorlopen van het 
tenure-track traject kan plaatsvinden. In het algemeen is het uitgangspunt dat de vaste wetenschappelijke 
staf onderwijs- en onderzoekstaken vervult. Een takenpakket met hoofdzakelijk onderwijstaken in een later 
stadium van de carrière vormt echter geen belemmering voor het doorlopen van een academische carrière. 
Met betrekking tot het aspect onderwijs zijn een tweetal loopbaanpaden mogelijk. 
 
1. Via het tenure-track systeem zoals genoemd in Bèta’s in Banen gaat het om de benoeming tot tenure-
track ud en vervolgens tot adjunct-hoogleraar. Voor de tenure-track ud is het bezitten van de  
basisonderwijskwalificatie, en voor de adjunct-hoogleraar  de seniorkwalificatie, een voorwaarde voor 
benoeming in de functieschaal (schaal 12, cq schaal 13/14). 
 
2. Mocht om beleidsmatige redenen een invulling van een functie van docent gewenst zijn, dan is 
benoeming in schaal 12 mogelijk indien de basiskwalificatie is verkregen. In incidentele gevallen is de 
functie van docent 1 beschikbaar. Aan de functie van docent 1 is schaal 13 verbonden. Het beschikken over 
een seniorkwalificatie is een voorwaarde voor benoeming in schaal 13 doch is geen garantie. Vanuit 
organisatieperspectief gezien vormt de functie niet bij voorbaat een kernfunctie. Indien de organisatorische 
wenselijkheid tot het instellen van een dergelijke functie door het faculteitsbestuur is vastgesteld kan 
benoeming tot docent 1 in schaal 13 plaatsvinden.    
 
§ 7 Onderwijskwalificaties 
 
De basiskwalificatie wordt verkregen door te voldoen aan de UFO resultaatgebieden en indelingscriteria  
Deze zijn:  
• onderwijsontwikkeling;    
• onderwijsuitvoering; 
• onderwijstoetsing; 
• onderwijsevaluatie; 
• onderwijscoördinatie; 
• begeleiden van studenten; 
• werkgroepen en commissies; 
• organisatie. 
 
De basiskwalificatie komt overeen met het UFO functieprofiel: universitair docent en het UFO 
functieprofiel: docent volgens de indelingscriteria ud 1 en docent 2. De seniorkwalificatie komt overeen 
met het functieprofiel: universitair hoofddocent en het functieprofiel: docent volgens de indelingscriteria  
uhd 2 en docent 1. Verder dient voldaan te worden en aan de uitwerking ervan, zoals hieronder weergeven.  
 
§ 7.1 De basiskwalificatie voor de functie van tenure-track ud (schaal 12) 
 
Algemeen: 
 
• De docent is gepromoveerd. Dit is überhaupt een eis voor aanstelling als tenure-track ud; 
• De docent besteedt 30% van de geldende werktijd aan onderwijs, te berekenen volgens de normering 

van de FWN; 
• DOCES  toont een positieve score op zowel de kerncompetenties als de taakopvatting; 
 
De docentportfolio geeft aan op welke wijze is voldaan aan onderstaande kwalificaties: 
 

1. Ontwikkelt de opzet, de inhoud en kiest de didactiek voor toegewezen onderwijsonderdelen;  
2. Toetst de studieresultaten; 
3. Brengt aantoonbaar verbeteringen aan; 
4. Begeleidt studenten adequaat m.b.t. individuele studieloopbanen,-paden en –voortgang; 
5. Plant logistiek een studieonderdeel; 
6. Benut onderwijsonderzoek; 
7. Formuleert voorstellen inzake eigen ontwikkeling.   
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§ 7.2  De seniorkwalificatie voor de functie van docent 1 (schaal 13) en  

 adjunct-hoogleraar (schaal 13 en 14) 
 
Algemeen: 
 

• De docent is gepromoveerd; 
• De docent bezit de basiskwalificatie; 
• De docent heeft een ruime ervaring in verschillende vormen van onderwijsuitvoering; 
 
De docent besteedt minimaal 30% (voor docent 1 geldt uiteraard 100%) van de geldende werktijd aan 
onderwijs, te berekenen volgens de normering van de FWN; 
DOCES  toont een positieve score op zowel op de kerncompetenties als op taakopvatting; 
De docentportfolio geeft aan op welke wijze is voldaan aan onderstaande kwalificaties. 
 
1. Initieert, ontwikkelt de opzet, de inhoud en didactiek voor samenhangende onderwijsonderdelen 

op programmaniveau. 
2. Implementeert (wezenlijke delen van) een onderwijsvernieuwingsprogramma. 
3. Implementeert evaluatieresultaten in het lesmateriaal. 
4. Overziet het hele curriculum en attendeert op de verbanden daar tussen. 
5. Is pro-actief betrokken bij curriculum herziening. 
6. Geeft organisatorisch leiding aan docententeams.  
7. Is actief in de organisatie van grotere eenheden onderwijs. 
8. Neemt initiatief tot visieontwikkeling en profilering van de eigen opleiding(en). 
9. Houdt contact met het Instituut voor Didactiek en Onderwijsontwikkeling, participeert zo mogelijk 

in onderwijsonderzoek, en levert in voorkomende gevallen een bijdrage aan onderwijsconferenties 
10. Reflecteert op eigen functioneren 
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