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Docent/Onderzoeker 

 
 

 
 
 

Doel 

Het verzorgen en uitvoeren van onderwijs, het bijdragen 
aan de ontwikkeling van onderwijs, het uitvoeren van 
onderzoek en/of toepassen van onderzoeksresultaten in 
het onderwijs, alsmede het inrichten van leer- en 
toetsomgeving voor studenten,  

in aansluiting op eisen van het beroepenveld, de 
onderwijs- en onderzoeksvisie HvA en het curriculum,  

om studenten in staat te stellen competenties, kennis en 
vaardigheden te verwerven die leiden tot 
beroepsinhoudelijke professionaliteit en om bij te dragen 
aan kennisontwikkeling en innovatie van het onderwijs en 
de beroepspraktijk.  

 

 

 

  

 
 
 

Context 

Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: 

 Decaan 

 Opleidingsmanager 

 

 

Dit functieprofiel is van toepassing op: 

- docenten  
(loopbaanpad Onderwijs),  

- docent-onderzoekers: docenten die tevens 
onderzoekactiviteiten bij kenniscentrum verrichten 
(loopbaanpad Onderzoek),  

- teamcoördinatoren: docenten met coördinerende taken 
(loopbaanpad Management). 
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RESULTAATGEBIEDEN 

Kernactiviteit Kader Resultaat Voorbeeld activiteiten 

1 Onderwijsontwikkeling 

Bijdragen aan de vernieuwing van 
de opzet en uitvoering van 
onderwijsonderdelen en het 
inhoudelijk en didactisch 
ontwikkelen van 
onderwijsonderdelen, inclusief 
toetsen en beoordelen.  

Onderwijsbeleid 

Onderwijs- en 
onderzoeksprogramma  

Accreditatiekaders 

Samenhang met andere 
onderwijsonderdelen  

Beleid didactische 
kwalificaties 

Behoefte vanuit 
beroepenveld 

De door studenten te 
verwerven competenties 

Inhoudelijk en didactisch 
uitgewerkte 
onderwijsonderdelen van 
de opleiding of geheel 
uitgewerkte curricula, die 
ertoe bijdragen dat de 
student zich kan 
ontwikkelen tot startende 
beroepsbeoefenaar 

 Signaleren van relevante ontwikkelingen in het beroepenveld, onderwijskundig 
vakgebied en onderzoek, en deze vertalen naar voorstellen voor vernieuwing van 
onderwijs 

 (Her)ontwikkelen dan wel actualiseren van uitgangspunten, eindtermen, leerdoelen 
en competenties van een (deel van een) opleiding 

 Samenwerken aan (her)ontwerp en optimalisatie van het onderwijs; voeren van 
gerichte gesprekken met collega’s over de kwaliteit van onderwijs en toetsing en 
de consequenties voor het programma; gebruik maken van evaluaties van 
studenten en borgen wat goed gaat 

 Ontwerpen van formatieve toetsen en summatieve tentamens, in constructive 
alignment met de leerdoelen van het onderwijsprogramma 

 Expliciteren van de functionele eisen van leerplan en (digitale/blended) 
leeromgeving, afgestemd op andere delen van het onderwijs- en 
onderzoeksprogramma 

 Opstellen van onderwijsmateriaal en uitwerken van evidence based verbeteringen 
van onderwijsonderdelen, gekoppeld aan een passende (blended) leeromgeving  

 Inbedden van groei in evidence based handelen en onderzoekend vermogen van 
studenten in onderwijsonderdelen. 

2 Onderwijsuitvoering (inclusief begeleiding en beoordeling van studenten) 

Voorbereiden en verzorgen van 
onderwijsonderdelen alsmede 
begeleiden en beoordelen van 
studenten. 

 

Opleidingsplan 

Onderwijs- en 
examenreglement en 
toetsbeleid 

Specialistische en/of 
innovatieve kennis uit de 
beroepspraktijk en/of 
praktijkgericht onderzoek 

Voor het onderwijs- en 
onderzoeksprogramma 
vastgestelde normen 

Beleid didactische 
kwalificaties 

Door de opleiding 
ontwikkelde en/of 
goedgekeurde 
toetsprogramma 

 

Realisatie van de 
vastgestelde 
onderwijsdoelen waardoor 
de studenten de vereiste 
competenties kunnen 
verwerven  

Valide, betrouwbare en 
transparante beoordeling 
van de mate waarin de 
student het gewenste 
niveau heeft bereikt, en de 
student in staat is binnen 
de gestelde periode de 
studie af te ronden 
 

 Voorbereiden en uitvoeren van de onderwijsbijeenkomsten voor studenten, 
ondersteunen en stimuleren van studenten bij het zich eigen maken van de 
leerinhouden en de competenties van het beroeps- of vakgebied 

 Inhoudelijk begeleiden en coachen van studenten waaronder:  

- analyseren van de beginsituatie, ontwikkelingsbehoeften en leervragen van 
studenten, 

- begeleiden van studenten bij het formuleren van leerdoelen,  
- begeleiden van stage-, studie-, onderzoek- en afstudeeropdrachten,  
- signaleren van stagnaties in de ontwikkeling van de student en in de 

studievoortgang,  
- geven van feedback 

 Creëren van een uitdagende leeromgeving en van de juiste condities voor het 
leerproces, toenemende zelfsturing en zelfstudiegedrag van studenten door het 
toepassen van didactische werkvormen met inzet van moderne 
onderwijstechnologie en door het tonen van vakinhoudelijke, pedagogische, 
interpersoonlijke, en onderwijskundige bekwaamheden naar student en 
organisatie; aanzetten tot reflectie bij studenten door het voordoen 
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RESULTAATGEBIEDEN 

Kernactiviteit Kader Resultaat Voorbeeld activiteiten 

 Proactief regievoeren op zowel (administratieve en logistieke) processen als 
inhoud, zorgdragen voor tijdige beschikbaarheid van studiemateriaal en 
beoordelingen, tijdig aanleveren van met onderwijs en onderwijsorganisatie 
samenhangende administratie (waaronder cijferadministratie). 

 Afnemen en beoordelen van mondelinge en (digitale) schriftelijke formatieve 
toetsen en summatieve tentamens. 

 Afstemmen van onderwijs met collega’s; reflecteren op de organisatie van eigen 
werk en het teamwerk en -waar nodig- actie nemen om deze in samenwerking met 
collega’s te bevorderen 

 

3 Onderwijsevaluatie 

Evalueren van de opzet en de 
uitvoering van onderwijs (inclusief 
toetsing), alsmede doen van 
voorstellen inzake mogelijke 
verbeteringen in didactiek en/of 
inhoud  

Vastgestelde kwaliteits-
criteria, inhoud en 
doelstellingen in het 
onderwijs- en toets-
programma 

Opleidingsprofiel 

Evaluatie levert 
aandachtspunten voor 
onderwijsverbetering 

Studenten worden beter in 
staat gesteld de bepaalde 
leerdoelen te behalen 

 Evalueren en eventueel bijstellen van onderwijs en toetsing 

 Deelnemen aan interne werkgroepen, leveren van input voor 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 Studentbegeleiding 

Uitvoeren van studentbegeleiding 
(met daaronder studie-, loopbaan- 
en persoonlijke begeleiding) 

 

Onderwijsaanbod van de 
HvA en van de samen-
werkende 
onderwijsinstellingen 
zoals UvA, AMC en VU 

Studieloopbaanbeleid 

Gestelde eisen aan 
studentbegeleiding 

Student heeft inzicht in zijn 
persoonlijke ontwikkeling, 
huidige competentie-
niveaus en de vereiste 
niveaus en is in staat om 
gerichte keuzes te maken 
t.a.v. zijn studieloopbaan 
en het beroepenveld 

 Ondersteunen van de student bij het verkrijgen van inzicht in eigen mogelijkheden, 
drijfveren en belemmeringen (inzicht in SWOT).  

 Adviseren en begeleiden van de student bij het maken van zijn persoonlijk 
ontwikkelplan, portfolio e.d. Op maat inzetten van het begeleidingsinstrumentarium 

 Voeren van gesprekken met studenten inzake studievoortgang, studiestrategie, 
studeerplanning en studieplan (excellentie, stage, minor) 

 Bevorderen van studievaardigheden zoals plannen, leren studeren (studiestrate-
gie) en reflecteren. Bijdrage leveren aan geïntegreerde studentbegeleiding. 
Begeleiden van student-intervisie-bijeenkomsten  

 Informeren, begeleiden, adviseren en verwijzen van studenten bij (studie)stagnatie 
en -problemen en (studie)loopbaanvragen  

 Faciliteren van en bijdrage leveren aan optimaal presteren van de student binnen 
zijn mogelijkheden. Stimuleren van de student tot nemen van verantwoordelijkheid 
en tot verrichten van activiteiten in het kader van zijn persoonlijke ontwikkeling, 
leer- en loopbaan 

 Evalueren en indienen van voorstellen tot verbetering van het 
studieloopbaanbeleid en studentbegeleiding. 
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RESULTAATGEBIEDEN 

Kernactiviteit Kader Resultaat Voorbeeld activiteiten 

5 Kennispartner in vakgebied  

Uitdragen en openbaar maken 
van kennis van het eigen 
vakgebied/ onderzoeksgebied/ 
specialisme/ practice based 
evidence-methodieken, intern en 
extern, alsmede onderhouden, 
uitbouwen en benutten van 
contacten met het beroepenveld 
en andere belanghebbenden 

Opleidingsplan 

Onderwijs- en 
onderzoeksprogramma 

Behoeften opdrachtgever 

Bijdrage aan de 
positionering van de 
opleiding 

Bijdrage aan het 
dissemineren van 
specialistische/vak- en/of 
praktijkgerichte 
wetenschappelijke kennis, 
in het opleiding en 
maatschappij. 

 

 Aangaan en onderhouden van contacten met het bedrijfsleven, onderzoeks- en/of 
relevante instellingen; optreden als contactpersoon; participeren in diverse in- en 
externe overlegvormen, representeren van de opleiding in relevante media en 
gremia 

 Initiëren/ signaleren van mogelijkheden tot het aangaan van samenwerkingen of in 
opdracht uitvoeren van (onderzoeks)opdrachten 

 Onderhouden van contacten met alumni 

 (Mede) voorbereiden en organiseren van evenementen/bijeenkomsten waar 
kennisuitwisseling plaatsvindt, verzorgen van presentaties, lezingen, workshops 
e.a. 

 Bijdragen aan (onderzoeks)publicaties in vakbladen, (wetenschappelijke) 
tijdschriften en andere media 

 Onderzoeksresultaten vertalen naar en verwerken in onderwijsonderdelen 

6 Onderzoeksplan en -voorbereiding (variant) 

Opstellen van onderzoeksvoorstel 
en werkhypotheses, bepalen van 
onderzoeksmethodiek(en) en 
bewaken van voortgang van het 
eigen onderzoek 

Onderzoeksprogramma 

Richtlijnen 
Kenniscentrum 

Wensen en 
kwaliteitseisen 
opdrachtgever 

Goedgekeurd 
onderzoeksplan gereed 
voor uitvoering 

 

 Oriënteren op bestaande methodologie(en) en literatuur 

 Afbakenen van het onderwerp en theoretisch kader 

 Afstemmen onderzoeksvraag, doelstelling en werkhypotheses met Lector of 
Hogeschool hoofddocent 

 Selecteren van de onderzoeksmethodiek(en) en doelgroep(en) 

 Kennis uitwisselen met collega-onderzoekers en materiedeskundigen 

 Afspraken maken met doelgroepen en betrokkenen 

7 Onderzoekuitvoering (variant) 

Verzamelen, analyseren en 
interpreteren van 
onderzoeksgegevens en opstellen 
van rapportages en uitwerking in 
publicaties. 

Onderzoeksplan 

Geformuleerde criteria 

Protocollen 

Beantwoording van de 
probleemstelling van het 
onderzoek. 

Bijdrage aan de 
ontwikkeling van 
praktijkgerichte 
wetenschappelijke kennis 
en inzichten op een 
bepaald onderzoeksgebied 

 

 Uitvoeren van literatuur- en fieldstudie, bezoeken symposia en congressen en 
gesprekken met materiedeskundigen; inbrengen van kennis in onderzoek van 
anderen binnen kenniscentrum 

 Aanscherpen van probleemstelling, werkhypotheses en concretiseren van 
benodigde onderzoeksgegevens, onderzoeksmethodiek en doelgroepen 

 Toetsen van de kwaliteit van de verzamelde onderzoeksgegevens 

 Vastleggen van gegevens in onderzoeksrapportage en uitwerken in publicaties 

 Onderhouden en bijstellen van onderzoeksmethodieken en 
onderzoeksinstrumenten 

 Periodiek doorspreken van onderzoeksresultaten met collega-onderzoekers en 
lector 
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RESULTAATGEBIEDEN 

Kernactiviteit Kader Resultaat Voorbeeld activiteiten 

 Kennis uitwisselen met (inter)nationale collega-onderzoekers en 
materiedeskundigen 

 Verantwoorden van onderzoekuitvoering 

8  Praktijkgericht onderzoek begeleiden 

Begeleiden van het leerproces 
van bachelorstudenten bij hun 
onderzoeksactiviteiten 

Onderwijs- en  

onderzoeksprogramma 

Aangegeven leerdoelen 
van studenten, studie-
belasting, normen en 
eindtermen 

Realisatie van de 
vastgestelde leerdoelen 
inzake kennis, inzichten, 
competenties, 
vaardigheden en attitudes 
van studenten 

 Inhoudelijk ondersteunen en voortgang bespreken bij het uitvoeren van 
onderzoeksactiviteiten 

 Uitleg geven, adviseren en voorlichten over onderzoeksopdrachten en –projecten 

 Leveren van input voor de beoordeling 

 Bewaken van het niveau van onderzoek van studenten 

9 Kennis-, kwaliteits- en procesverbetering (variant) 

Bijdrage leveren aan kennis-, 
kwaliteits- en procesverbetering 

WHW en kaders 
NVAO/VKO 

Bestaande en 
vastgestelde 
kwaliteitssystemen 

Beleid, procedures en 
richtlijnen 

Interne en externe 
ontwikkelingen en 
behoeften 

Structurele kennis-, 
kwaliteits- en 
procesverbetering, in 
aansluiting op 
ontwikkelingen en 
behoeften, en geborgd in 
het opleidingsteam 

 Zorgdragen voor plannen en uitvoeren van onderwijsevaluaties 

 Signaleren en inventariseren van knelpunten, toepassen van mogelijkheden tot 
verbetering 

 Adviseren over ontwikkeling en implementatie van kwaliteitssystemen, bijdragen 
aan ontwikkeling en verbetering van systemen 

 Faciliteren van kennisdeling en intervisie binnen het team 

 Opstellen van verbeterplan n.a.v. feedback van studenten, medewerkers en 
beroepenveld 

 Opzetten en laten uitvoeren van audits 

10 Uitvoeren van promotieonderzoek (variant) 

Verrichten van promotieonderzoek 

 

Leerstoel van de 
promotor 

Wetenschappelijke 
criteria 

Vooraf gemaakte 
afspraken tussen de 
promotor, copromotor, 
opleidingsmanager en 
docent-promovendus 

 

Bijdrage aan de 
ontwikkeling van 
praktijkgerichte 
wetenschappelijke kennis 
en inzichten op een 
bepaald 
onderzoeksgebied, 
blijkend uit een proefschrift 
binnen een vooraf 
vastgestelde periode 

 Oriënteren op en afbakenen van het onderwerp en theoretisch kader; indienen van 
onderzoeksvoorstel 

 Formuleren van een probleemstelling en werkhypotheses, alsmede bepalen van 
onderzoeksmethodiek en doelgroepen; indienen van onderzoeksplan 

 Vaststellen van de te verwachten uitgaven in het kader van het onderzoek; 
indienen voorstel voor onderzoeksbudget 

 Verzamelen, analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens, zowel 
empirisch als theoretisch 

 Begeleiden van onderzoeksondersteunend personeel, geven van werkopdrachten 
en -instructies 

 Inhoudelijk begeleiden van studenten bij de uitvoering van deelonderzoeken 

 Openbaar maken van onderzoeksresultaten; onderzoekspublicatie 

 Schrijven van een proefschrift, in overeenstemming met de promotor en 
copromotor 
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RESULTAATGEBIEDEN 

Kernactiviteit Kader Resultaat Voorbeeld activiteiten 

11 Projectleiding (variant) 

Inrichten en/of aansturen van 
projecten 

Opdrachtspecificaties 

Eigen 
discipline/vakgebied 

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 

12 (Project)coördinatie en teamsamenwerking 

Actief participeren in een 
docententeam en/of het 
coördineren van de uitvoering 
van onderwijs- en onderzoeks-
onderdelen  

Onderwijs- en 
onderzoeksprogramma 

Verkregen 
bevoegdheden en 
richtlijnen 

 

Realisatie van de 
onderwijsdoelstellingen 

 Actief participeren in het (project)team, deelname aan overleg en –activiteiten 
binnen team en kenniscentrum 

 Zorgdragen voor de uitvoerbaarheid en studeerbaarheid van het onderwijs- en 
onderzoeksprogramma’s en voeren van overleg met betreffende gremia hierover 

 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 

13 Functioneel leidinggeven (variant) 

Functioneel leidinggeven aan 
medewerkers binnen de afdeling 

Faculteitsplan 

HRM-beleid van de 
instelling 

Verkregen 
bevoegdheden en 
richtlijnen 

Resultaatafspraken met 
het team 

Bevordering van 
doelmatige, efficiënte en 
kwalitatief hoogwaardige 
werkuitvoering 

 Zorgdragen voor optimaal functioneren van het team en realiseren van 
teamdoelstellingen  

 Adviseren bij het werven en selecteren van medewerkers  

 Uitvoering geven aan het beleid van functioneren en beoordelen; voeren van 
jaargesprekken en loopbaangesprekken met medewerkers  

 Uitvoering geven aan het verzuimbeleid en arbobeleid binnen het team 

 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 en een team-ontwikkelplan en teamprofessionaliseringsplan 

 Uitwerken van scenario’s in formatieplanning 

 Analyseren van roosterinformatie; zorgen voor vervanging bij ziekte en het 
inwerken van tijdelijke en/of nieuwe medewerkers 

 Zorgdragen voor implementatie en evaluatie van onderwijs logistieke processen 

 Maken van een inzetplanning rekening houdend met beschikbare kwaliteiten in het 
team en conceptjaarplan, inclusief evaluatiemomenten 
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Indelingscriteria Docent/Onderzoeker 

 

Functieniveau 

 

Indelingscriteria 

Docent/Onderzoeker 1  

 

(schaal 12) 

Docent/Onderzoeker 2  

 

(schaal 11) 

Docent/Onderzoeker 3 

 

(schaal 10) 

Onderwijsontwikkeling en 
kennisintegratie 

 

Zorgdragen voor inhoudelijke ontwikkeling en 
vernieuwing van grote samenhangende delen 
van het onderwijscurriculum (bijv. propedeuse, 
deeltijd/duaal, minor, master).  

Vertalen van interne en externe ontwikkelingen 
naar grote samenhangende delen van het 
curriculum zodat dit permanent aansluit bij de 
beroepspraktijk en afgestemd is op faculteit-
overstijgende ontwikkelingen. 

Zorgdragen voor een passende 
onderwijsorganisatie. 

Ontwikkelen van meerdere studieonderdelen, 
rekening houdend met de samenhang met 
andere disciplines binnen het curriculum.  

 

Ontwikkelen van één of meer studieonderdelen, 
rekening houdend met de samenhang met andere 
onderdelen binnen de eigen discipline. 

 

Onderwijsuitvoering Voorbereiden en uitvoeren van meerdere studie-
onderdelen, waarbij expliciet rekening wordt 
gehouden met de inbreng van studenten en de 
samenhang met andere onderdelen van het 
curriculum, onderzoeksprogramma en -ontwik-
kelingen. 

Hierbij is een doorleefde expertise van de docent 
vereist, waaronder diepgaande kennis van de 
samenhang in een kennisgebied en/of zeer 
specialistische kennis uit het beroepenveld. 

Voorbereiden en uitvoeren van meerdere studie-
onderdelen, waarin expliciet rekening wordt 
gehouden met de inbreng van studenten en de 
samenhang met andere onderdelen van het 
curriculum, onderzoeksprogramma en/of -ont-
wikkelingen.  

Voorbereiden en uitvoeren van reeds ontwikkelde 
reguliere studieonderdelen. 
 
 
 
 

Toepassen van onderzoekontwikkelingen in het 
onderwijs. 

 Opstellen van een werkwijze voor begeleiden van 
studenten bij hun leerproces. 
Zie ook Docent/Onderzoeker 2  

 

Kiezen van didactische en technische middelen 
die het beste aansluiten bij de leerdoelen van het 
betreffende studieonderdeel.  

Geven van hoorcolleges aan grote groepen 
studenten (diverse doelgroepen). 

Gebruik maken van bestaande didactische 
werkvormen (inclusief digitale werkvormen en 
middelen). 

Begeleiding en beoorde-
ling van studenten 

 

 

Zie ook volgende pagina! 

Begeleiden van het leerproces van 
bachelorstudenten, ook bij hun 
onderzoeksactiviteiten, in alle fasen van de 
opleiding, met name bij het afstuderen. 

Begeleiden van masterstudenten, ook bij hun 
onderzoeksactiviteiten. 

Begeleiden van het leerproces van 
bachelorstudenten, ook bij hun 
onderzoeksactiviteiten, in alle fasen van de 
opleiding. 

Begeleiden van het leerproces van 
bachelorstudenten, ook bij de introductie van 
onderzoekstheorie en -methodieken. 
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Functieniveau 

 

Indelingscriteria 

Docent/Onderzoeker 1  

 

(schaal 12) 

Docent/Onderzoeker 2  

 

(schaal 11) 

Docent/Onderzoeker 3 

 

(schaal 10) 

Vervolg 
Begeleiding en beoorde-
ling van studenten 

 

Zie Docent/Onderzoeker 2 Uitvoeren van begeleiding en beoordeling van 
studenten die het beste past bij de vastgestelde 
leerdoelen en onderwijsvormen, en bij de 
studiefase van de student.  

 

Uitvoeren van beoordeling van studenten, 
waaronder ook een aantal geïntegreerde 
toetsvormen. 

Ontwikkeling 
toetsprogramma 

Ontwikkelen van een toetsprogramma in relatie 
tot het onderwijsprogramma en eindniveau van 
de opleiding en een bijdrage leveren aan het 
toetsbeleid van de opleiding.  
Bewaken van de kwaliteit van het toetspro-
gramma. 

Ontwikkelen van geïntegreerde toetsvormen, 
zoals (complexe) projectopdracht, 
onderzoeksopdracht, stage- en praktijkopdracht, 
afstudeeropdracht, portfolio assessment en 
gedragsassessment. 

Ontwikkelen van enkelvoudige toetsvormen, zoals 
open en gesloten vragen, voortgangstoets, essay, 
casustoets, vaardigheidstoets, reflectieopdracht, 
peerassessment en (eenvoudige) projectopdracht. 

Kennispartner in het 
vakgebied  

Fungeren als (inter)nationaal aanspreekpunt/ 
adviseur/ rolmodel ten aanzien van het 
vakgebied/ onderzoeksgebied/ specialisme/ 
practice based evidence-methodieken en het 
houden van presentaties, workshops en colleges 
zowel in- als extern binnen een bredere kring van 
multidisciplinaire samenwerking.  

Fungeren als aanspreekpunt/ adviseur/ rolmodel 
(binnen Nederland) en het houden van 
presentaties, workshops en colleges zowel in- als 
extern binnen de kring van vakgenoten.  

Meewerken aan en/of houden van presentaties, 
workshops en colleges binnen de kring van 
vakgenoten. 

 Voorzitten en/of sleutelrol vervullen in diverse 
vormen van overleg en samenwerking met in- en 
externe partijen. 

Participeren in diverse vormen van overleg en 
samenwerking met in- en externe partijen. 

 

 Beschikken over een groot netwerk aan 
professionele contacten in het werkveld, initiëren 
van samenwerking op inhoudelijke thema’s. 

Beschikken over een netwerk aan professionele 
contacten in het werkveld; onderhouden van 
samenwerking op inhoudelijke thema’s. 

 

 Bijdragen aan de totstandkoming van publicaties 
en/of duiden van actuele ontwikkelingen, 
gezichtspunten en kennis van onderwijs / 
onderzoek / eigen vakgebied / specialisme in 
media (vakbladen, televisie e.a.) 

  

 
Zie Docent/Onderzoeker 2. Essentiële bijdrage 
leveren t.b.v. toekomstbestendig onderwijs. 

Actief inspelen op mogelijkheden tot en (mede) 
uitvoeren van externe (advies)opdrachten. 

Meewerken aan de uitvoering van 
professionaliseringsprocessen in de organisatie. 

Signaleren van mogelijkheden tot en (mede) 
uitvoeren van externe (advies)opdrachten. 
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Functieniveau 

 

Indelingscriteria 

Docent/Onderzoeker 1  

 

(schaal 12) 

Docent/Onderzoeker 2  

 

(schaal 11) 

Docent/Onderzoeker 3 

 

(schaal 10) 

Praktijkgericht onderzoek  Zelfstandig uitvoeren van onderzoek op een 
breed of specialistisch onderzoeksgebied, ten 
behoeve het werkveld. 

Voorbereiden en zorgen voor realisatie van een 
omvangrijk onderzoeksproject. 

Initiëren van, verwerven van en verantwoording 
afleggen over 2e- en 3e-geldstroomfinanciering. 

Zelfstandig uitvoeren van onderzoek, ten 
behoeve van het werkveld. 
 

 
 

Leveren van een bijdrage aan de verwerving van 
2e- en 3e-geldstroomfinanciering. 

Onder begeleiding uitvoeren van onderzoek ten 
behoeve van het werkveld, op basis van een reeds 
gedefinieerd en goedgekeurd onderzoeksvoorstel.  

 

(Project)coördinatie en 
teamsamenwerking 

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

En/of: 

Aansturen van projectteams waarin binnen een 
vastgesteld kader omvangrijke onderwijsver-
nieuwingen of omvangrijk onderzoeksproject 
gerealiseerd wordt. 

Zie Docent/Onderzoeker 2  

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. 

 
En/of: 

Aansturen van projectteams waarin binnen een 
vastgesteld kader onderwijsvernieuwingen en  
-verbeteringen of onderzoeksprojecten 
gerealiseerd worden. 

Coachen van minder ervaren collega’s 
(inhoudelijke professionalisering).  

Samenwerken binnen een (project)teamverband 
en zorgdragen voor organisatorische taken die 
horen bij de uitvoering van het eigen vak. 

Functioneel leidinggeven Functioneel leidinggeven aan docenten, instruc-
teurs praktijkonderwijs, onderwijs-/onderzoeks-
medewerkers, -studenten en -assistenten. 

Niet van toepassing. Niet van toepassing. 

 

  



 

HVA / 160106 / INDELINGSINSTRUMENT – DOCENT/ONDERZOEKER                  10 

Indelingsregels Docent/Onderzoeker 

 

 Docent/Onderzoeker 3 is van toepassing indien aan de criteria Onderwijsontwikkeling & kennisintegratie, Onderwijsuitvoering, Begeleiding en beoordeling van 
studenten, en ten minste aan twee van de overige vier van toepassing zijnde criteria wordt voldaan zoals omschreven bij Docent/Onderzoeker 3.  

 Docent/Onderzoeker 2 is van toepassing indien aan de criteria Onderwijsontwikkeling & kennisintegratie en Onderwijsuitvoering, Begeleiding en beoordeling van 
studenten, en ten minste aan één van de overige vier van toepassing zijnde criteria wordt voldaan zoals omschreven bij Docent/Onderzoeker 2.  

 Docent/Onderzoeker 1 is van toepassing indien aan de criteria Onderwijsontwikkeling & kennisintegratie, Onderwijsuitvoering, Begeleiding en beoordeling van 
studenten, en ten minste aan twee van de overige criteria wordt voldaan zoals omschreven bij Docent/Onderzoeker 1.  

 

Indelingscriteria Docent/Onderzoeker 1  Docent/Onderzoeker 2  Docent/Onderzoeker 3 

Onderwijsontwikkeling en kennisintegratie Verplicht, in combinatie met ten minste 
twee van de vier varianten  

Verplicht, in combinatie met ten minste 
één van de vier varianten 

 

Verplicht, in combinatie met ten minste 
twee van de vier varianten 

Onderwijsuitvoering 

Begeleiding en beoordeling van studenten 

Ontwikkeling toetsprogramma Variant (loopbaanpad Onderwijs) Variant (loopbaanpad Onderwijs) Variant (loopbaanpad Onderwijs) 

Praktijkgericht onderzoek  Variant (loopbaanpad Onderzoek) Variant (loopbaanpad Onderzoek) Variant (loopbaanpad Onderzoek) 

Kennispartner in het vakgebied Variant (loopbaanpad Onderzoek  
          en loopbaanpad Onderwijs) 

Variant (loopbaanpad Onderzoek  
          en loopbaanpad Onderwijs) 

Variant (loopbaanpad Onderzoek  
          en loopbaanpad Onderwijs) 

(Project)coördinatie en teamsamenwerking Variant (loopbaanpad Management) Variant (loopbaanpad Management) Variant (loopbaanpad Management) 

Functioneel leidinggeven Variant (loopbaanpad Management) Niet van toepassing Niet van toepassing 

 

Functie-specifieke toelichting bij indeling van docent/onderzoekers met een aanstelling kleiner dan 0,41 FTE 

Als betrokkene bij de indelingscriteria Onderwijsuitvoering & kennisintegratie en Begeleiding en beoordeling van studenten scoort op niveau 1 of 2 en bij de andere 

criteria op niveau 3 en betrokkene aannemelijk kan maken dat hij/zij in zijn/haar andere werkkring functioneert op vergelijkbaar niveau als Docent/Onderzoeker 2, dan wordt 
hij/zij ingedeeld als Docent/Onderzoeker 2. 

Naast de reguliere indelingsregels, kan ook uit een bijzondere variant gekozen worden, waarbij het hoofdaccent op onderzoek ligt, in combinatie 
met ten minste één onderwijsgerelateerd criterium – zie volgende pagina.  
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Indelingsregels Docent/Onderzoeker met hoofdaccent op onderzoek: 
 

 Docent/Onderzoeker 3 is van toepassing indien aan de criteria Praktijkgericht onderzoek, Kennispartner in het vakgebied én (Project)coördinatie en 
teamsamenwerking, en ten minste aan één onderwijsgerelateerd criterium wordt voldaan zoals omschreven bij Docent/Onderzoeker 3. 

 Docent/Onderzoeker 2 is van toepassing indien aan de criteria Praktijkgericht onderzoek én Kennispartner in het vakgebied en ten minste aan één 

onderwijsgerelateerd criterium wordt voldaan zoals omschreven bij Docent/Onderzoeker 2. 

 Docent/Onderzoeker 1 is van toepassing indien aan de criteria Praktijkgericht onderzoek én Kennispartner in het vakgebied en ten minste aan twee van de overige 

criteria wordt voldaan zoals omschreven bij Docent/Onderzoeker 1, waarvan minimaal één onderwijsgerelateerd criterium. 

 

Indelingscriteria Docent/Onderzoeker 1  Docent/Onderzoeker 2  Docent/Onderzoeker 3 

Onderwijsontwikkeling en kennisintegratie Variant (loopbaanpad Onderwijs) Variant (loopbaanpad Onderwijs) Variant (loopbaanpad Onderwijs) 

Onderwijsuitvoering Variant (loopbaanpad Onderwijs) Variant (loopbaanpad Onderwijs) Variant (loopbaanpad Onderwijs) 

Begeleiding en beoordeling van studenten Variant (loopbaanpad Onderwijs) Variant (loopbaanpad Onderwijs) Variant (loopbaanpad Onderwijs) 

Ontwikkeling toetsprogramma Variant (loopbaanpad Onderwijs) Variant (loopbaanpad Onderwijs) Variant (loopbaanpad Onderwijs) 

Praktijkgericht onderzoek  Verplicht (loopbaanpad Onderzoek), in 
combinatie met ten minste twee van de 
zes varianten, waarvan minimaal 1 
onderwijsvariant  

Verplicht (loopbaanpad Onderzoek), in 
combinatie met ten minste 1 
onderwijsvariant  

Verplicht (loopbaanpad Onderzoek), in 
combinatie met ten minste 1 
onderwijsvariant Kennispartner in het vakgebied 

(Project)coördinatie en teamsamenwerking Variant (loopbaanpad Management) Variant (loopbaanpad Management) 

Functioneel leidinggeven Variant (loopbaanpad Management) Niet van toepassing Niet van toepassing 

 


