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Hoofddocent 

 
 
 

Doel 

Coördineren van de ontwikkeling van onderwijs, 
verzorgen van onderwijs en begeleiden van 
docenten hierbij, alsmede uitvoeren van onderzoek, 
uitgaande van het onderwijsprogramma en het 
onderwijsbeleid van het instituut, teneinde de 
studenten te faciliteren de leerdoelen behorende bij 
de eindtermen van de onderwijsonderdelen te 
realiseren, alsmede bij te dragen aan de 
positionering van het instituut. 

 

  

 
 
 

Context 

Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen 
van: 
• Instituutsdirecteur  
• Onderwijsmanager 
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RESULTAATGEBIEDEN 
Kernactiviteit Kader Resultaat Activiteiten 
1 Onderwijsontwikkeling 
Coördineren van de ontwikkeling 
van nieuwe curricula, 
onderwijsprogramma’s en leercycli 

Meerjarenbeleidsplan van het 
instituut 
Instituutsplan 
Nieuwe dan wel gewijzigde 
inzichten en kennis 
Onderwijsvragen uit de 
maatschappelijke omgeving 

Verbeterd onderwijs ten aanzien 
van inhoud, vormgeving en 
uitvoering 

• Expliciteren van de functionele eisen van het leerplan en eindcompetenties en 
afstemmen van deze eisen met andere delen van het onderwijsprogramma 

• Verwerken van nieuwe inzichten, praktijken en onderzoeksresultaten in de inhoud, 
vormgeving en didactiek van het onderwijs 

• Opstellen van een plan van aanpak voor de ontwikkeling en dit ter goedkeuring 
voorleggen aan de betrokken eindverantwoordelijke 

• Coördineren van de uitvoering van dit plan van aanpak 
• Publiceren van onderwijsmateriaal 

2 Onderwijsuitvoering 
Voorbereiden en uitvoeren van 
toegewezen onderwijsonderdelen 

Onderwijsprogramma  
Aangegeven studiebelasting 
Door de studenten te 
verwerven competenties  

Realisatie van de vastgestelde 
onderwijsdoelen waardoor de 
studenten de vereiste 
competenties 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 
• Inhoudelijke begeleiden en coachen van studenten 
• Zorgdragen voor tijdige beschikbaarheid van studiemateriaal en beoordelingen 

3 Onderwijsevaluatie 
Zorgdragen voor het evalueren van 
de opzet en de uitvoering van 
onderwijs, alsmede voor het doen 
van voorstellen inzake mogelijke 
verbeteringen in didactiek en/of 
inhoud  

Vastgestelde 
kwaliteitscriteria, inhoud en 
doelstellingen in het 
onderwijsprogramma 

Studenten zijn in staat de 
bepaalde leerdoelen op 
effectievere wijze te behalen 

• Inventariseren en beoordelen van te evalueren onderwijs(onderdelen) 
• Zorgdragen voor het evalueren en bijstellen van onderwijs  
• Betrekken van relevante partijen uit het beroepenveld bij het evalueren van onderwijs 

en hun vragen om advies over eventuele bijstelling ervan 
• Zorgdragen voor het opstellen van 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 
leerontwikkeling en/of begeleiden 
van studenten bij de uitvoering en 
de voortgang van hun studie 

Voor het 
onderwijsprogramma 
vastgestelde normen 
Door de opleiding 
ontwikkelde en/of 
goedgekeurde 
toetsingsmethoden 

Objectieve beoordeling van de 
mate waarin de student het 
gewenste 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 
mondelinge en schriftelijke tentamens/examens  

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

studie- 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 (inter)nationale 
werkveld en met andere 
belanghebbenden, alsmede 
bijhouden van het eigen vakgebied 

Interne richtlijnen 
Instituutsplan 
Onderwijsbeleid 
 

Initiëring van 
vernieuwingsactiviteiten, 
alsmede 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 het vakgebied in relevante media en gremia 
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RESULTAATGEBIEDEN 
Kernactiviteit Kader Resultaat Activiteiten 
6 Onderzoek 
Verrichten van onderzoek Beleid van de kenniskring 

Criteria voor onderzoek 
binnen het eigen 
onderzoeksgebied 

Bijdrage aan de ontwikkeling en 
verspreiding van kennis en 
inzichten op het terrein van de 
kenniskring 

• Formuleren van onderzoeksvoorstellen en opstellen van een onderzoeksplan 
• Verrichten van onderzoek 
• Verzamelen, analyseren, toetsen en interpreteren van onderzoeksgegevens 
• Onderhouden en bijstellen van onderzoeksmethodieken en onderzoeksinstrumenten 
• Openbaar maken van onderzoeksresultaten door publicaties, presentatie en dergelijke 

7 Projectleiding 
Inrichten en/of aansturen van 
interdisciplinaire en 
(inter)nationale projecten 

Opdrachtspecificaties Efficiënt en effectief 
gerealiseerde 
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 Coördinatie 
Coördineren van de uitvoering van 
onderwijsonderdelen en/of van 
door de medewerkers van de 
afdeling uit te voeren 
werkzaamheden 

Onderwijsprogramma Realisatie van de 
onderwijsdoelstellingen 

• 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 
Functioneel leidinggeven aan 
medewerkers binnen de afdeling 

Instituutsplan 
HRM-beleid van de instelling 
Verkregen bevoegdheden en 
richtlijnen 

Bevordering van doelmatige, 
efficiënte en kwalitatief 
hoogwaardige 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 

opleidingsprogramma 
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Indelingscriteria Hoofddocent 

• Voor deze functie wordt één functieniveau onderkend. Er zijn derhalve geen indelingscriteria vastgelegd. 


