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Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker 

 
 

 

 

Doel 

Voorbereiden en uitvoeren van (delen van) onderwijs en/ 
of practica, conform het onderwijs en/ of 
onderzoeksprogramma, om bij te dragen aan de 
ontwikkeling van kennis en vaardigheden van studenten, 
promovendi, medewerkers en/of stagiairs in een bepaald 
onderzoeksgebied.  

en/of 

Voorbereiden en uitvoeren van (delen van) onderzoek, 
conform de afgestemde onderzoeksopzet en passend 
binnen relevante wet- en regelgeving, om de 
opdrachtgever te ondersteunen bij het beantwoorden van 
de probleemstelling. 

 

 

 

 

 

 

Context 

Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: 

 Decaan 

 Opleidingsmanager 

 andere door de Decaan aangewezen 
leidinggevende bij het kenniscentrum 
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RESULTAATGEBIEDEN 

Kernactiviteit Kader Resultaat Voorbeeld activiteiten 

1. Onderzoeksprotocol / uitvoeringsplan (variant) 

Opstellen van een 
onderzoeksprotocol of 
uitvoeringsplan en eventueel 
begroting voor het door de 
opdrachtgever opgedragen 
onderzoek 

Wensen en eisen van de 
opdrachtgever 

Verantwoorde en gedetailleerde 
proefopzet 

 Bestuderen en bespreken van de vraagstelling/probleemstelling van en 
met de opdrachtgever 

 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, 
onderzoeks- en/of onderwijspractica 

Voorschriften Onderzoek, onderzoeks- en/of 
onderwijspractica kunnen tijdig 
en op de juiste manier 
plaatsvinden en benodigde 
materialen en/of apparatuur zijn 
tijdig beschikbaar  

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

 Klaarzetten van benodigde materialen en/of (opname-)apparatuur en 
eventueel bereiden van stoffen 

 Maken van proefopstellingen 

 Voorbereiden van vragenlijsten 

 Schoonmaken/reinigen van apparatuur en werkplek na uitvoering 

3. Onderzoeksuitvoering 

Uitvoeren van onderzoek/analyses 
met behulp van bestaande 
methoden, technieken en/of 
apparatuur 

Onderzoeksplan 

Proefopzet 

 

Tijdige beschikbaarheid van 
juiste gegevens ter 
beantwoording van de 
probleemstelling van de 
opdrachtgever 

 Samenstellen van experimentele opstellingen en/ of test 

 Uitvoeren van testen en/ of experimenten, interviews, observaties, 
hardopdenksessies, analyses en/of metingen 

 Vastleggen van onderzoeksgegevens in een onderzoeksjournaal of 
logboek 

 Bespreken van de resultaten en de voortgang met de opdrachtgever 

 Verwerken van interviews, observaties en hardopdenkprotocollen 

 Uitvoeren van kwalitatieve analyse van gegevens 

 Uitvoeren van statistische analyse van toetsen en vragenlijsten 

4. Onderzoeksrapportage 

Analyseren, interpreteren en 
beschrijven van 
onderzoeksgegevens 

Wensen en eisen van de 
opdrachtgever 

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 of online publicaties 

 Leveren van een (zelfstandige) bijdrage aan (delen van) publicaties 
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RESULTAATGEBIEDEN 

Kernactiviteit Kader Resultaat Voorbeeld activiteiten 

 Doen van voorstellen voor vervolgonderzoek 

5. Onderwijs 

Adviseren en ondersteunen van 
promovendi, studenten en/of 
stagiairs bij het verrichten van 
practica, onderzoek en/of 
afstudeerwerk en in voorkomende 
gevallen verzorgen van onderwijs 

Onderwijsprogramma 

Opleidingseisen 

Bevordering van de ontwikkeling 
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 beoordeling 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 ontwerpen van experimenten en/of het schrijven van (delen van) 
de handleiding 

 Verzorgen van een deel van het onderwijs (onder begeleiding van een 
door de cursusleider aangewezen docent) 

6. Ontwikkeling en ontwerp methoden, technieken en/of apparatuur (variant) 

Ontwerpen, ontwikkelen en/of 
vervaardigheden van methoden, 
technieken, instrumenten en/of 
apparatuur  

Wensen van de opdrachtgever 
en financiële mogelijkheden 

Geoptimaliseerde, voor 
onderzoek benodigde 
methoden, technieken en/of 
apparatuur  

 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 en studenten 

7. Beheer en onderhoud faciliteiten (variant) 

Beheren en onderhouden van 
toegewezen faciliteiten (zoals 
laboratorium, zalen, apparatuur, 
voorraad) 

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

 Onderkennen van storingen/gebreken/tekorten, indien nodig uitvoeren 
van eerstelijnsonderhoud of inschakelen van derden om 
storingen/gebreken/tekorten op te lossen 

 Beheren van materialen, hulpmiddelen, opnameapparatur 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 
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Indelingscriteria Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker  
 

 

Functieniveau 

 
Indelingscriteria 

Onderwijs-/Onderzoeks- 
medewerker 1 

(schaal 10) 

Onderwijs-/Onderzoeks- 
medewerker 2 

(schaal 9) 

Onderwijs-/Onderzoeks- 
medewerker 3 

(schaal 8) 

Onderwijs-/Onderzoeks- 
medewerker 4 

(schaal 7) 

Onderwijs-/Onderzoeks- 
medewerker 5 

(schaal 6) 

Onderzoek Opzetten en uitvoeren van 
(delen van) onderzoek, in 
afstemming met de 
opdrachtgever. 

Opzetten en uitvoeren van 
(delen van) onderzoek, in 
afstemming met de 
opdrachtgever. 

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 
aanwijzing van de 
opdrachtgever. 

Uitvoeren van 
routinewaarnemingen,  
-metingen en  
-analyses, volgens vaste 
protocollen en op aanwijzing 
van de opdrachtgever. 
Maken van proefopstellingen 
op aanwijzing van de 
opdrachtgever. 

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 
samenwerking met de 
opdrachtgever. 

 

(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) 
wetenschappelijke en/of 
vakpublicaties (wordt 
eventueel als medeauteur 
vermeld). 

Doen van voorstellen voor 
wetenschappelijke en/of 
vakpublicaties (wordt 
eventueel als medeauteur 
vermeld). 

Aanleveren van 
tekstvoorstellen voor 
publicaties. 

Aanleveren van data en 
grafieken en opstellen van 
werkverslagen. 

Aanleveren van data en 
grafieken en opstellen van 
werkverslagen. 

Geven van voordrachten op 
congressen. 

Houden van postersessies 
op congressen. 

Presenteren van 
onderzoeksresultaten aan 
onderzoekers. 

  

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

Doen van gefundeerde 
suggesties voor 
(vervolg)onderzoek. 

Medeformuleren van 
theoretische concepten. 

  

 

  



 

HVA / 160106 / INDELINGSINSTRUMENT – ONDERWIJS-/ONDERZOEKSMEDEWERKER                5 
 

Functieniveau 

 
Indelingscriteria 

Onderwijs-/Onderzoeks- 
medewerker 1 

(schaal 10) 

Onderwijs-/Onderzoeks- 
medewerker 2 

(schaal 9) 

Onderwijs-/Onderzoeks- 
medewerker 3 

(schaal 8) 

Onderwijs-/Onderzoeks- 
medewerker 4 

(schaal 7) 

Onderwijs-/Onderzoeks- 
medewerker 5 

(schaal 6) 

Onderwijs Ondersteunen van 
promovendi en studenten bij 
(literatuur)-onderzoek, de 
keuze van methoden, 
technieken en/of apparatuur 
en bij het verzamelen, 
verwerken en interpreteren 
van gegevens. 

Ondersteunen van 
promovendi en studenten bij 
(literatuur)-onderzoek, de 
keuze van methoden, 
technieken en/of apparatuur 
en bij het verzamelen, 
verwerken en interpreteren 
van gegevens. 

Ondersteunen van 
promovendi en studenten 
tijdens individuele 
opdrachten bij de keuze van 
specialistische apparatuur 
en/of programmatuur en bij 
het verzamelen, verwerken 
en interpreteren van 
gegevens. 

Verzorgen van practica 
gericht op het verkrijgen van 
handvaardigheid (technische 
instructie). 

Assisteren bij de 
voorbereiding van practica 
en geven van instructie over 
de werking van eenvoudige 
technieken en/of apparatuur. 

Opzetten van practica, 
gericht op het leren hanteren 
en oplossen van 
vraagstellingen, evalueren 
van de opzet en beoordelen 
en verwerken van 
wijzigingsvoorstellen. 

Opzetten van 
practicumopdrachten, gericht 
op het leren hanteren en 
oplossen van 
vraagstellingen, evalueren 
van de practica en doen van 
verbetersuggesties. 

Mede-evalueren van 
practica en doen van 
verbetersuggesties. 

Mede-evalueren van 
practica en doen van 
verbetersuggesties. 

Rapporteren van 
bevindingen ten aanzien van 
practica en doen van 
verbetersuggesties. 

Corrigeren van rapporten en 
verslagen en geven van 
cijferadviezen aan 
examinator. 

Corrigeren van rapporten en 
verslagen en geven van 
cijferadviezen. 

Corrigeren van rapporten en 
verslagen en geven van 
cijferadviezen. 

Controleren en bespreken 
van door studenten 
gevonden resultaten. 

 

Geven van een aantal 
(werk)college-uren en 
samenstellen van 
toetsopgaven, onder 
verantwoordelijkheid van de 
examinator 

Geven van een aantal  
(werk-)college-uren en 
samenstellen van 
toetsopgaven. 

Medesamenstellen van 
toetsopgaven. 

  

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 
opdrachtgever ontwikkelen 
van nieuwe technieken en/of 
aanpassen van bestaande 
apparatuur. 

Toepassen van 
verschillende technieken en 
op aanwijzing van de 
opdrachtgever aanpassen 
en/of verbeteren van 
technieken en/of installeren 
en testen van nieuwe 
apparatuur. 

Toepassen van technieken, 
eventueel onder begeleiding 
van de opdrachtgever, en/of 
installeren en testen van 
nieuwe apparatuur. 
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Indelingsregels Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker 

 Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker 5 is van toepassing indien ten minste aan twee van de drie criteria wordt voldaan zoals omschreven bij Onderwijs-/ Onderzoeksmedewerker 5 

 Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker 4 is van toepassing indien ten minste aan twee van de drie criteria wordt voldaan zoals omschreven bij Onderwijs-/ Onderzoeksmedewerker 4 

 Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker 3 is van toepassing indien ten minste aan twee van de drie criteria wordt voldaan zoals omschreven bij Onderwijs-/ Onderzoeksmedewerker 3 

 Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker 2 is van toepassing indien ten minste aan twee van de drie criteria wordt voldaan zoals omschreven bij Onderwijs-/ Onderzoeksmedewerker 2 

 Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker 1 is van toepassing indien ten minste aan twee van de drie criteria wordt voldaan zoals omschreven bij Onderwijs-/ Onderzoeksmedewerker 1 

 


