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Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker  

 
 
 
Doel 
Voorbereiden en uitvoeren van (delen van) onder-
wijspractica, conform het onderwijsprogramma, 
teneinde bij te dragen aan de ontwikkeling van ken-
nis en vaardigheden van studenten, promovendi, 
medewerkers en/of stagiairs in een bepaald onder-
zoeksgebied.  
 
Voorbereiden en uitvoeren van (delen van) onder-
zoek en onderzoekspractica, gebruik makend van 
bestaande of nieuw te ontwikkelen en/of te ontwer-
pen methoden, technieken en/of apparatuur, con-
form de afgestemde onderzoeksopzet en passend 
binnen wet- en regelgeving, teneinde de opdracht-
gever te ondersteunen bij het beantwoorden van de 
wetenschappelijke probleemstelling. 
 
 

 
 

 

 
 
 
Context 
Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen 
van een van de volgende functionarissen: 
� Hoogleraar/UHD/UD 
� Afdelingshoofd 
� Teamleider 
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RESULTAATGEBIEDEN 
Kernactiviteit Kader Resultaat Activiteiten 
1 Onderzoeksprotocol/uitvoeringsplan (variant) 
Opstellen van een onderzoekspro-
tocol of uitvoeringsplan en eventu-
eel begroting voor het door de op-
drachtgever opgedragen onderzoek 

Wensen en eisen van de op-
drachtgever 

Verantwoorde en gedetailleerde 
proefopzet 

� Bestuderen en bespreken van de vraagstelling/probleemstelling van en met de op-
drachtgever 

� Verzamelen en bestuderen van vakliteratuur/voorschriften over het onderwerp en de te 
verrichten werkzaamheden 

� Doen van voorstellen voor de onderzoeksopzet vanuit de eigen expertise  
� Kiezen van methoden, technieken en/of apparatuur 

2 Voorbereiding en nazorg onderzoek, onderzoeks- en/of onderwijspractica 
Verrichten van voorbereidende en 
afrondende werkzaamheden met 
betrekking tot onderzoek, onder-
zoeks- en/of onderwijspractica 

Voorschriften Onderzoek, onderzoeks- en/of 
onderwijspractica kunnen tijdig 
en op de juiste manier plaats-
vinden en benodigde materialen 
en/of apparatuur zijn tijdig be-
schikbaar  

� Controleren of de benodigde materialen voorhanden zijn, zonodig (laten) bestellen of 
ontwerpen  

� Klaarzetten van benodigde materialen en/of apparatuur en eventueel bereiden van 
stoffen 

� Maken van proefopstellingen 
� Schoonmaken/reinigen van apparatuur en werkplek na uitvoering 

3 Onderzoeksuitvoering 
Uitvoeren van onderzoek/analyses 
met behulp van bestaande metho-
den, technieken en/of apparatuur 

Proefopzet Tijdige beschikbaarheid van 
juiste gegevens ter beantwoor-
ding van de probleemstelling 
van de opdrachtgever 

� Samenstellen van experimentele opstellingen 
� Uitvoeren van experimenten, analyses en/of metingen 
� Vastleggen van onderzoeksgegevens in een onderzoeksjournaal 
� Bespreken van de resultaten en de voortgang met de opdrachtgever 

4 Onderzoeksrapportage 
Analyseren, interpreteren en be-
schrijven van onderzoeksgegevens 

Wensen en eisen van de op-
drachtgever 

Opdrachtgever is in staat de 
resultaten te beoordelen en te 
verwerken in publicaties en/of 
rapportages 

� Toetsen van de kwaliteit/betrouwbaarheid van de verzamelde onderzoeksgegevens 
� Vastleggen van de verkregen resultaten in onderzoeksverslagen 
� Uitdragen van resultaten door het houden van werkbesprekingen en/of voordrachten 
� Leveren van een (zelfstandige) bijdrage aan (delen van) wetenschappelijk publicaties 
� Doen van voorstellen voor vervolgonderzoek 

5 Onderwijs 
Adviseren en begeleiden van pro-
movendi, studenten en/of stagiairs 
bij het verrichten van practica, on-
derzoek en/of afstudeerwerk en in 
voorkomende gevallen verzorgen 
van onderwijs 

Facultair onderwijsprogram-
ma 
Opleidingseisen 

Bevordering van de ontwikke-
ling van kennis en vaardigheden 
van promovendi, studenten 
en/of stagiairs op een bepaald 
vakgebied 

� Geven van instructie/advies over theorie, methoden, technieken, apparatuur en/of 
verwerking van uitkomsten 

� Bespreken van de practicumresultaten en adviseren van de begeleider bij de beoorde-
ling van de studenten/stagiairs 

� Controleren en/of corrigeren van rapporten en/of verslagen 
� (Leveren van een bijdrage aan het) opzetten van practica, bijvoorbeeld door het ont-

werpen van experimenten en/of het schrijven van (delen van) de handleiding 
� Verzorgen van een deel van het onderwijs (onder begeleiding van een door de cursus-

leider aangewezen docent) 
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RESULTAATGEBIEDEN 

Kernactiviteit Kader Resultaat Activiteiten 
6 Ontwikkeling en ontwerp methoden, technieken en/of apparatuur (variant) 
Ontwikkelen en/of ontwerpen van  
test-, ijk- en meetmethoden, -tech-
nieken en/of -apparatuur 

Wensen van de opdrachtgever 
en financiële mogelijkheden 

Geoptimaliseerde, voor de 
proefopzet benodigde metho-
den, technieken en/of appara-
tuur  

� Ontwikkelen en/of ontwerpen, indien nodig aan de hand van literatuur, van nieuwe of 
aangepaste meetmethoden, -technieken en/of -apparatuur 

� Beschrijven van de ontwikkelde methode, techniek en/of apparatuur 
� Demonstreren en van (nieuwe) methoden, technieken en/of apparatuur aan collega�s, 

wetenschappelijk personeel en studenten 
7 Beheer en onderhoud faciliteiten 
Beheren en onderhouden van toe-
gewezen faciliteiten (zoals labora-
torium, zalen, apparatuur, voor-
raad) 

Voorschriften Optimale beschikbaarheid van 
de faciliteiten en bevordering 
van een juist gebruik hiervan  

� Onderkennen van storingen/gebreken/tekorten, indien nodig uitvoeren van eerste-
lijnsonderhoud of inschakelen van derden om storingen/gebreken/tekorten op te lossen 

� Beheren en uitgeven van materialen (chemicaliën, glaswerk, hulpmiddelen, e.d.) en 
eventueel toewijzen van onderzoeksfaciliteiten en -ruimten aan onderzoekers 

� Toezicht houden op een verantwoord en conform de veiligheidsvoorschriften juist 
gebruik van de eventueel toegewezen ruimten 

� Toezien op naleving van A&M-voorschriften 
8 Arbo- en Milieucontactpersoon (A&M-contactpersoon) 
Bewaken van A&M-
werkzaamheden binnen de afdeling 

A&M-voorschriften en -
richtlijnen  

Bevordering van een gezonde, 
veilige en milieuvriendelijke 
werkomgeving en vermindering 
van A&M-risico�s  

� Optreden als A&M-contactpersoon van de afdeling 
� Geven van ad hoc A&M-voorlichting aan studenten en medewerkers van de faculteit 

en aan anderen die daar werkzaam zijn of verblijven 
� Toezien op naleving van plannen en wetgeving 
� Signaleren van onregelmatigheden en deze doorgeven aan de A&M-coördinator 
� Doen van voorstellen voor verbetering 

9 Coaching 
Coachen en vakinhoudelijk bege-
leiden van minder ervaren collega�s 

Eigen discipline/vakgebied Bevordering van de vakinhou-
delijke/professionele ontwikke-
ling van collega�s  

� Geven van feedback aan minder ervaren collega�s 
� Informeren van nieuwe of minder ervaren collega�s over (nieuwe) processen of metho-

den van werken 
� Optreden als vraagbaak voor andere collega�s voor operationele en vakinhoudelijke 

problemen 
� Overdragen van vakinhoudelijke en procesmatige kennis aan nieuwe of minder ervaren 

collega�s 
10 Coördinatie werkuitvoering (variant) 
Coördineren van de door mede-
werkers van de afdeling uit te voe-
ren werkzaamheden  

Verkregen bevoegdheden en 
richtlijnen 

Bevordering van doelmatige, 
efficiënte en kwalitatief hoog-
waardige werkuitvoering  

� Informeren van medewerkers over de te realiseren doelstellingen en resultaten 
� Geven van aanwijzingen en instructies over te volgen werkwijzen en procedures 
� (Laten) maken van roosters en afstemmen van vrije dagen 
� Medebeoordelen van resultaten en toezien op en bevorderen van een kwalitatief en 

kwantitatief juiste voortgang van werkzaamheden 
� Oplossen of doorgeven van zich voordoende problemen welke niet door medewerkers 

zelf kunnen of mogen worden opgelost  
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Indelingscriteria Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker  

Functieniveau 

Indelingscriteria 

Onderwijs-/ 
Onderzoeksmedewerker 

1 
Onderwijs-/ 

Onderzoeksmedewerker 
2 

Onderwijs-/ 
Onderzoeksmedewerker 

3 
Onderwijs-/ 

Onderzoeksmedewerker 
4 

Onderwijs-/ 
Onderzoeksmedewerker 

5 
Opzetten en uitvoeren van 
(delen van) onderzoek, in 
afstemming met de op-
drachtgever. 

Opzetten en uitvoeren van 
(delen van) onderzoek, in 
afstemming met de op-
drachtgever. 

Opzetten en uitvoeren van 
proeven, in afstemming met 
en op aanwijzing van de 
opdrachtgever. 

Uitvoeren van (delen van) 
proeven, zoals opgezet door 
en op aanwijzing van de 
opdrachtgever. Maken van 
proefopstellingen op aan-
wijzing van de opdrachtge-
ver. 

Uitvoeren van routinewaar-
nemingen, -metingen en -
analyses, volgens vaste pro-
tocollen en op aanwijzing 
van de opdrachtgever. Ma-
ken van proefopstellingen 
op aanwijzing van de op-
drachtgever. 

Analyseren en interpreteren 
van de resultaten. 

Analyseren en interpreteren 
van de resultaten. 

Analyseren en interpreteren 
van de resultaten. 

Analyseren en interpreteren 
van de resultaten, in sa-
menwerking met de op-
drachtgever. 

 

(Technisch) interpreteren 
van eenvoudige resultaten 
met behulp van handboeken 
en bekende vakliteratuur en 
geven van commentaar bij 
geconstateerde afwijkingen. 

Schrijven van (delen of 
concepten van) weten-
schappelijke publicaties 
(wordt eventueel als eerste 
auteur vermeld). 

Doen van voorstellen voor 
wetenschappelijke publica-
ties (wordt eventueel als 
medeauteur vermeld). 

Aanleveren van tekstvoor-
stellen voor publicaties. 

Aanleveren van data en gra-
fieken en opstellen van 
werkverslagen. 

Aanleveren van data en gra-
fieken en opstellen van 
werkverslagen. 

Geven van voordrachten op 
congressen. 

Houden van postersessies 
op congressen. 

Presenteren van onder-
zoeksresultaten aan onder-
zoekers. 

  

Onderzoek 

Participeren in de keuze van 
onderzoeksthema�s en doen 
van gefundeerde suggesties 
voor (vervolg)onderzoek. 

Doen van gefundeerde sug-
gesties voor (ver-
volg)onderzoek. 

Medeformuleren van theo-
retische concepten. 
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Functieniveau 

Indelingscriteria 

Onderwijs-/ 
Onderzoeksmedewerker 

1 
Onderwijs-/ 

Onderzoeksmedewerker 
2 

Onderwijs-/ 
Onderzoeksmedewerker 

3 
Onderwijs-/ 

Onderzoeksmedewerker 
4 

Onderwijs-/ 
Onderzoeksmedewerker 

5 
Begeleiden van promovendi 
en studenten bij (literatuur)-
onderzoek, de keuze van 
methoden, technieken en/of 
apparatuur en bij het ver-
zamelen, verwerken en in-
terpreteren van gegevens. 

Begeleiden van promovendi 
en studenten bij (literatuur)-
onderzoek, de keuze van 
methoden, technieken en/of 
apparatuur en bij het ver-
zamelen, verwerken en in-
terpreteren van gegevens. 

Begeleiden van promovendi 
en studenten tijdens indivi-
duele opdrachten bij de 
keuze van specialistische 
apparatuur en/of program-
matuur en bij het verzame-
len, verwerken en interpre-
teren van gegevens. 

Verzorgen van practica ge-
richt op het verkrijgen van 
handvaardigheid (techni-
sche instructie). 

Assisteren bij de voorberei-
ding van practica en geven 
van instructie over de wer-
king van eenvoudige tech-
nieken en/of apparatuur. 

Opzetten van practica, ge-
richt op het leren hanteren 
en oplossen van weten-
schappelijke vraagstellin-
gen, evalueren van de opzet 
en beoordelen en verwerken 
van wijzigingsvoorstellen. 

Opzetten van practicumop-
drachten, gericht op het le-
ren hanteren en oplossen 
van wetenschappelijke 
vraagstellingen, evalueren 
van de practica en doen van 
verbetersuggesties. 

Mede-evalueren van practi-
ca en doen van verbeter-
suggesties. 

Mede-evalueren van practi-
ca en doen van verbeter-
suggesties. 

Rapporteren van bevindin-
gen ten aanzien van practica 
en doen van verbetersug-
gesties. 

Corrigeren van rapporten en 
verslagen en geven van cij-
feradviezen. 

Corrigeren van rapporten en 
verslagen en geven van cij-
feradviezen. 

Corrigeren van rapporten en 
verslagen en geven van cij-
feradviezen. 

Controleren en bespreken 
van door studenten gevon-
den resultaten. 

 

Onderwijs 

Geven van een aantal 
(werk)college-uren en sa-
menstellen van tentamen- 
en examenopgaven. 

Geven van een aantal 
(werk)college-uren en sa-
menstellen van tentamen- 
en examenopgaven. 

Medesamenstellen van ten-
tamen- en examenopgaven. 

  

Methoden, technieken 
en/of apparatuur 

zie Onderwijs-/Onder-
zoeksmedewerker 2 

Combineren van bestaande 
en ontwikkelen van nieuwe 
methoden, technieken en/of 
apparatuur. 

Combineren van bestaande 
methoden en technieken, en 
op aanwijzing van de op-
drachtgever ontwikkelen 
van nieuwe technieken 
en/of aanpassen van be-
staande apparatuur. 

Toepassen van verschillen-
de complexe technieken en 
op aanwijzing van de op-
drachtgever aanpassen en/of 
verbeteren van technieken 
en/of installeren en testen 
van nieuwe apparatuur. 

Toepassen van complexe 
technieken, eventueel onder 
begeleiding van de op-
drachtgever, en/of installe-
ren en testen van nieuwe 
apparatuur. 
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Functieniveau 

Indelingscriteria 

Onderwijs-/ 
Onderzoeksmedewerker 

1 
Onderwijs-/ 

Onderzoeksmedewerker 
2 

Onderwijs-/ 
Onderzoeksmedewerker 

3 
Onderwijs-/ 

Onderzoeksmedewerker 
4 

Onderwijs-/ 
Onderzoeksmedewerker 

5 
Coördineren van de werk-
zaamheden van de mede-
werkers van de afdeling 
en/of organiseren van prac-
tica en coördineren van de 
uitvoering. 

zie Onderwijs-/Onderzoeks-
medewerker 5 

zie Onderwijs-/Onderzoeks-
medewerker 5 

zie Onderwijs-/Onderzoeks-
medewerker 5 

Vakinhoudelijk begeleiden 
en ondersteunen van colle-
ga�s. 

Coördinatie 
werkuitvoering en  

coaching  

Vakinhoudelijk begeleiden 
en ondersteunen van colle-
ga�s. 

    

Indelingsregels Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker 
� Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker 5 is van toepassing indien tenminste aan het criterium �Onderzoek� of �Onderwijs� wordt voldaan én indien wordt voldaan 

aan het criterium �Methoden, technieken en apparatuur� zoals omschreven bij Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker 5 
� Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker 4 is van toepassing indien tenminste aan het criterium �Onderzoek� of �Onderwijs� wordt voldaan zoals omschreven bij On-

derwijs-/Onderzoeksmedewerker 4 en indien tenminste wordt voldaan aan 2 criteria zoals omschreven bij Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker 4 
� Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker 3 is van toepassing indien tenminste aan het criterium �Onderzoek� en/of �Onderwijs� wordt voldaan zoals omschreven bij 

Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker 3 en indien tenminste wordt voldaan aan de overige 2 criteria zoals omschreven bij Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker 3 
� Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker 2 is van toepassing indien tenminste aan het criterium �Onderzoek� of �Onderwijs� wordt voldaan zoals omschreven bij On-

derwijs-/Onderzoeksmedewerker 2 en indien tenminste wordt voldaan aan de overige 2 criteria zoals omschreven bij Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker 2 
� Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker 1 is van toepassing indien tenminste aan het criterium �Onderzoek� of �Onderwijs� wordt voldaan zoals omschreven bij On-

derwijs-/Onderzoeksmedewerker 1 en indien tenminste wordt voldaan aan de overige 2 criteria zoals omschreven bij Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker 1 

Functievariant Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker 
� In een kerncentrale-(of laboratorium)omgeving waar sprake is van werken met radioactieve materialen, worden vanwege de bijzondere werkomgeving aanvul-

lende opleidingseisen gesteld. Omdat er extra kennis nodig is om een dergelijke functie te vervullen leidt dit tot een verzwaring van het functieniveau. Indien de 
werkzaamheden structureel in een kerncentraleomgeving worden uitgevoerd dan zal in de regel de functie één functieniveau hoger worden ingedeeld dan de in-
deling die zou voortvloeien uit de toepassing van de indelingscriteria voor de Operationeel technicus of Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker. 

� Functies die met behulp van de indelingscriteria ingedeeld worden op functieniveau 4 en verantwoordelijk zijn voor het beheer van een of meer labratoria kunnen 
ingedeeld worden op functieniveau 3. 


