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Doel 

Ontwikkelen en verzorgen van toegewezen onder-
wijsonderdelen, uitgaande van het onderwijspro-
gramma en het onderwijsbeleid van het instituut, 
teneinde de studenten te faciliteren de leerdoelen 
behorende bij de eindtermen van de onderwijson-
derdelen te realiseren. 

 

  

 
 
 

Context 

Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen 
van: 
• Instituutsdirecteur  
• Onderwijsmanager 
 
 

HayGroup 1 HVA/241194/INDELINGSINSTRUMENT – DOCENT – 1 APRIL  2006 



 

RESULTAATGEBIEDEN 
Kernactiviteit Kader Resultaat Activiteiten 
1 Onderwijsontwikkeling 
Bijdragen aan de vernieuwing van 
de opzet en uitvoering van onder-
wijsonderdelen en terzake doen van 
voorstellen ter verbetering van het 
leerplan 

Onderwijsbeleid 
Onderwijsprogramma  
De door studenten te verwer-
ven competenties 

Verbeterde onderwijsonderde-
len ten aanzien van inhoud, 
vormgeving en uitvoering 

• Bijhouden van relevante ontwikkelingen in het vakgebied en deze verwerken in voor-
stellen voor vernieuwing van onderwijs 

• Ontwikkelen dan wel vernieuwen van uitgangspunten, eindtermen en competenties van 
een (deel van een) opleiding 

• Expliciteren van de functionele eisen van het leerplan en afstemmen hiervan met ande-
re delen van het onderwijsprogramma 

• Opstellen van onderwijsmateriaal en uitvoeren van verbeteringen in het onderwijson-
derdeel, gebruik makend van nieuwe onderwijstechnologie 

2 Onderwijsuitvoering 
Voorbereiden en uitvoeren van 
toegewezen onderwijsonderdelen 

Onderwijsprogramma  
Aangegeven studiebelasting 
De door studenten te verwer-
ven competenties 

Realisatie van de vastgestelde 
onderwijsdoelen waardoor de 
studenten de vereiste competen-
ties kunnen verwerven  

• Voorbereiden en uitvoeren van onderwijsbijeenkomsten voor studenten 
• Creëren van de juiste condities voor het leerproces door toepassing van didactische 

werkvormen en moderne onderwijstechnologie 
• Inhoudelijk begeleiden en coachen van studenten  
• Zorgdragen voor tijdige beschikbaarheid van studiemateriaal en beoordelingen 

3 Onderwijsevaluatie 
Evalueren van de opzet en de uit-
voering van onderwijs, alsmede 
doen van voorstellen inzake moge-
lijke verbeteringen in didactiek 
en/of inhoud  

Vastgestelde kwaliteitscrite-
ria, inhoud en doelstellingen 
in het onderwijsprogramma 

Studenten zijn in staat de be-
paalde leerdoelen op effectieve-
re wijze te behalen 

• Evalueren en eventueel bijstellen van onderwijs 
• Deelnemen aan interne werkgroepen en besprekingen inzake onderwijsevaluaties 
• Analyseren van de uitvoering van onderwijs met studenten en collega’s 
• Bijdragen leveren aan evaluatierapporten over de opzet en uitvoering van (onderdelen 

van) het onderwijsprogramma  
• Aanleveren van informatie aan onderwijsvisitatiecommissies 

4 Begeleiding en beoordeling van studenten 
Toetsen van leerresultaten en leer-
ontwikkeling en/of begeleiden van 
studenten bij de uitvoering en de 
voortgang van hun studie 

Voor het onderwijsprogram-
ma vastgestelde normen 
Door de opleiding ontwikkel-
de en/of goedgekeurde toet-
singsmethoden 

Objectieve beoordeling van de 
mate waarin de student het ge-
wenste niveau heeft bereikt, en 
de student is in staat binnen de 
gestelde periode de studie af te 
ronden 

• Opstellen van tentamen- en examenopgaven en afnemen en beoordelen van mondelin-
ge en schriftelijke tentamens/examens  

• Afnemen en beoordelen van assessments 
• Begeleiden van studenten bij het formuleren van leerdoelen en het uitvoeren van stu-

die- en stageopdrachten  
• Signaleren van stagnaties in de ontwikkeling van de student en in de studievoortgang 

5 Externe oriëntatie 
Ontwikkelen en onderhouden van 
contacten met het werkveld en met 
andere belanghebbenden, alsmede 
bijhouden van het eigen vakgebied 

Interne richtlijnen 
Instituutsplan 
Onderwijsbeleid 
 

Bijdrage aan de positionering 
van de opleiding 

• Aangaan en onderhouden van contacten met het bedrijfsleven of relevante instellingen 
• Optreden als contactpersoon naar externe instanties 
• Participeren in diverse in- en externe overlegvormen 
• Onderhouden van contacten met alumni 
• Representeren van de opleiding in relevante media en gremia 
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RESULTAATGEBIEDEN 
Kernactiviteit Kader Resultaat Activiteiten 
6 (praktijkgericht) onderzoek (variant) 
Verrichten van praktijkgericht on-
derzoek 

Onderzoeksbeleid van het 
instituut  
Criteria voor (praktijkge-
richt) onderzoek binnen het 
domein van de opleiding 

Bijdrage aan het ontwerpen en 
ontwikkelen van nieuwe be-
roepspraktijken door versprei-
den van kennis en inzichten op 
het domein van de opleiding.  

• In samenspraak met het werkveld formuleren van onderzoeksvoorstellen en opstellen 
van een onderzoeksplan 

• Verrichten van (praktijkgericht) onderzoek 
• Verzamelen, analyseren, toetsen en interpreteren van onderzoeksgegevens 
• Onderhouden en bijstellen van onderzoeksmethodieken en –instrumenten gericht op 

vernieuwing van de beroepspraktijk 
• Openbaar maken van onderzoeksresultaten door publicaties, presentaties e.d. 

7 Projectleiding 
Inrichten en/of aansturen van pro-
jecten 

Opdrachtspecificaties 
Eigen discipline/vakgebied 

Efficiënt en effectief gereali-
seerde projectdoelstellingen 

• Formuleren van projectdoelstellingen en opzetten van een projectstructuur en –
planning 

• Aansturen en coördineren van de projectuitvoering 
• Communiceren over en draagvlak creëren voor het project 
• Uitbrengen van verslag over de voortgang van de projectuitvoering en evalueren van 

de eindresultaten na afgesproken periode(s) 
• Zorgdragen voor afstemming van het project met andere werkterreinen 

8 Teamsamenwerking en coördinatie 
Actief participeren in een docen-
tenteam en het coördineren van de 
uitvoering van onderwijsonderde-
len en/of van door teamleden uit te 
voeren werkzaamheden 

Onderwijsprogramma 
 
Resultaatafspraken met het 
team 

Realisatie van de onderwijs-
doelstellingen 

• Actief participeren in het team, deelname aan teamoverleg en –activiteiten  
• Verantwoordelijkheid nemen voor functioneren van het team en het realiseren van de 

teamdoelstellingen 
• Bespreken van de inhoud, opzet en didactiek van een onderwijsonderdeel 
• Ondersteunen bij de uitvoering en geven van feedback ter verbetering 
• Informeren van medewerkers over de te realiseren doelstellingen en resultaten 

9 Functioneel leidinggeven (variant) 
Functioneel leidinggeven aan me-
dewerkers binnen de afdeling 

Instituutsplan 
HRM-beleid van de instelling 
Verkregen bevoegdheden en 
richtlijnen 

Bevordering van doelmatige, 
efficiënte en kwalitatief hoog-
waardige werkuitvoering 

• Adviseren bij het werven en selecteren van medewerkers  
• Voeren van functionerings- en loopbaangesprekken met medewerkers  
• Geven van werkopdrachten en –instructies aan medewerkers en bewaken van de 

voortgang en kwaliteit van de uitvoering 
• Ontwikkelen van talenten en professionaliseren van medewerkers  
• In kaart brengen van benodigde expertise, en doen van voorstellen voor een oplei-

dingsprogramma 
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Indelingscriteria Docent 

Functieniveau 

Indelingscriteria 

Docent 1 Docent 2 Docent 3 

Onderwijsontwikkeling Opstellen van en zorgdragen voor het ontwikkelen 
van grote samenhangende delen van het onderwijs-
curriculum. 

Ontwikkelen van meerdere studieonderdelen, reke-
ning houdend met de samenhang met andere disci-
plines binnen het curriculum.  

Ontwikkelen van één of meer studieonderdelen, re-
kening houdend met de samenhang met andere on-
derdelen binnen de eigen discipline. 

 Zorgdragen voor een passende onderwijsorganisa-
tie. 

  

Onderwijsuitvoering Voorbereiden en uitvoeren van meerdere studieon-
derdelen, waarin expliciet rekening wordt gehou-
den met de inbreng van studenten en de samenhang 
met andere onderdelen van het curriculum, en 
waarbij een doorleefde expertise van de docent is 
vereist. 

Voorbereiden en uitvoeren van meerdere studieon-
derdelen, waarin expliciet rekening wordt gehou-
den met de inbreng van studenten en de samenhang 
met andere onderdelen van het curriculum.  

Voorbereiden en uitvoeren van reeds ontwikkelde 
reguliere studieonderdelen. 

 Kiezen van didactische en technische middelen die 
het beste aansluiten bij de leerdoelen van het be-
treffende studieonderdeel. 

Kiezen van didactische en technische middelen die 
het beste aansluiten bij de leerdoelen van het be-
treffende studieonderdeel.  

Gebruik maken van bestaande didactische en tech-
nische middelen. 

Begeleiding en beoordeling 
van studenten 

Opstellen van de werkwijze van begeleiding en be-
oordeling van studenten, die het beste past bij de 
vastgestelde leerdoelen en onderwijsvormen, en bij 
de studiefase van de student. 

Opstellen van de werkwijze van begeleiding en be-
oordeling van studenten, die het beste past bij de 
vastgestelde leerdoelen en onderwijsvormen, en bij 
de studiefase van de student. 

Uitvoeren van de begeleiding en beoordeling van 
studieopdrachten binnen overeengekomen doelstel-
lingen en werkwijzen. 

 Doen van voorstellen voor consistentie en samen-
hang in de praktijk van toetsen en beoordelen bin-
nen het leerplan. 

  

(Praktijkgericht) onderzoek Complex onderzoek i.s.m. met meerdere instellin-
gen in het werkveld of één koepelorganisatie en be-
trekking hebbend op meerdere studieonderdelen. 

Eenvoudig onderzoek i.s.m. met enkele instellingen 
in  het werkveld en direct gerelateerd aan het stu-
dieonderdeel dat men verzorgt. 

niet van toepassing 

Teamsamenwerking  
en coördinatie 

Een duidelijke leidende rol hebben in het team en 
een grote inbreng en/of verantwoordelijkheid voor 
de organisatie van alle vakken van (een groot on-
derdeel, zoals -een fase, specialisatie of afstudeer-
variant-) van het curriculum. 

Samenwerken vanuit een team en daarbij duidelijke 
verantwoordelijkheid hebben voor organisatorische 
taken  voor meerdere vakken, over meerdere jaren 
en waar meerdere collegae bij zijn betrokken.. 

Samenwerken binnen teamverband en zorgdragen 
voor organisatorische taken die horen bij de uitvoe-
ring van het eigen vak.. 

Functioneel leidinggeven Functioneel leidinggeven aan (praktijk)docenten, 
onderwijs- en studentenassistenten. 

niet van toepassing niet van toepassing 
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Indelingsregels Docent 

• Docent 3 is van toepassing indien aan alle criteria wordt voldaan zoals omschreven bij Docent 3 
• Docent 2 is van toepassing indien aan de criteria ‘Onderwijsontwikkeling’ en ‘Onderwijsuitvoering’ én aan één van de criteria ‘Begeleiding en beoordeling van 

studenten’,  ‘Teamsamenwerking en coördinatie’ en ‘praktijkgericht onderzoek’ wordt voldaan zoals omschreven bij Docent 2 
• Docent 1 is van toepassing indien aan de criteria ‘Onderwijsontwikkeling’, ‘Onderwijsuitvoering’ en ‘Begeleiding en beoordeling van studenten’, én aan één van 

de criteria ‘Teamsamenwerking en coördinatie’, “praktijkgericht onderzoek’ en ‘Functioneel leidinggeven’ wordt voldaan zoals omschreven bij Docent 1. 
 
Functiespecifieke toelichting bij indeling van docenten met een aanstelling kleiner dan 0,41 FTE 

Als betrokkene bij de indelingscriteria ‘onderwijsuitvoering’ en begeleiding en beoordeling van studenten’ scoort op niveau 1 of 2 en bij de andere criteria op ni-
veau 3 en betrokkene aannemelijk kan maken dat hij in zijn andere werkkring functioneert op vergelijkbaar niveau als docent 2 dan wordt hij ingedeeld als docent 
2. 
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