
OnderzoekerOnderzoeker

Doel

Verwerven, verrichten en valoriseren van, alsmedeVerwerven, verrichten en valoriseren van, alsmede
publiceren over wetenschappelijk onderzoek, uitgaandepubliceren over wetenschappelijk onderzoek, uitgaande
van het onderzoeksplan van de capaciteitsgroep en invan het onderzoeksplan van de capaciteitsgroep en in
afstemming met de Hoogleraar, teneinde een bijdrage teafstemming met de Hoogleraar, teneinde een bijdrage te
leveren aan ontwikkeling van wetenschappelijke kennisleveren aan ontwikkeling van wetenschappelijke kennis
en inzichten op een deel van een bepaalden inzichten op een deel van een bepaald
onderzoeksgebied en tot waarde te brengen vooronderzoeksgebied en tot waarde te brengen voor
wetenschap, maatschappij en -waar nodig- overheid enwetenschap, maatschappij en -waar nodig- overheid en
bedrijfsleven.bedrijfsleven.

Context

Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen vanRapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van
een van de volgende functionarissen: een van de volgende functionarissen: 
- Voorzitter Capaciteitsgroep- Voorzitter Capaciteitsgroep
- Hoogleraar- Hoogleraar
- Universitair Hoofddocent- Universitair Hoofddocent
- Directeur Onderzoeksinstituut- Directeur Onderzoeksinstituut
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RESULTAATGEBIEDEN
Kernactiviteit Kader Resultaat Activiteiten

1. Acquisitie contractonderzoek (variant)

(Mede)schrijven van
onderzoeksvoorstellen bij
potentiële partijen

Capaciteitsgroepsplan

Kwaliteitseisen van
opdrachtgevers

Bijdrage aan 2e- en 3e-
geldstroomfinanciering voor
de capaciteitsgroep

- Ontwikkelen en onderhouden van contacten met (inter)nationale vakgenoten
- Signaleren van relevante (inter)nationale ontwikkelingen in het onderzoeksgebied
- Verkennen en beoordelen van de maatschappelijke behoefte aan onderzoek en de
mogelijkheden voor valorisatie daarvan
- Signaleren van potentiële kansen in het onderzoeksgebied
- Op basis van relevante ontwikkelingen (wetenschappelijk inhoudelijke, maatschappelijke
behoeften, mogelijkheden tot valorisatie) schrijven van een concept-onderzoeksvoorstel in
overleg met mede-auteurs (en externe partijen)
- Verwerven van subsidies en aanvragen externe financiering

2. Onderzoeksplan

Formuleren van een
probleemstelling en
werkhypotheses, alsmede bepalen
van onderzoeksmethodiek en
doelgroepen op basis van
ontwikkelingen in het eigen
vakgebied en in aansluiting op
maatschappelijke behoeften en
mogelijkheden tot valorisatie van
de te ontwikkelen kennis

Onderzoeksvoorstel 

Na overleg met de
Hoogleraar

Individueel onderzoeksplan
voor een bepaalde periode

- Oriënteren op bestaande methodologieën en literatuur
- Afbakenen van het onderwerp en theoretisch kader
- Selecteren van de onderzoeksmethodiek(en) en doelgroepen
- Kennis uitwisselen met (inter)nationale collegaonderzoekers en materiedeskundigen
- Afspraken maken met doelgroepen en betrokkenen

3. Onderzoeksuitvoering

Verzamelen, analyseren en
interpreteren van
onderzoeksgegevens

Onderzoeksplan 

Wetenschappelijke criteria

Beantwoordingvan de
probleemstelling van het
onderzoek

- Inbrengen van kennis in onderzoek van anderen binnen de capaciteitsgroep
- Toetsen van kwaliteit van de verzamelde onderzoeksgegevens
- Vastleggen van gegevens in onderzoeksjournaal
- Onderhouden en bijstellen van onderzoeksmethodieken en onderzoeksinstrumenten
- Periodiek doorspreken van onderzoeksresultaten met collegaonderzoekers en Hoogleraar
- Bewaken van de wetenschappelijke integriteit van het onderzoek vis a vis extern
belanghebbenden

4. Onderzoekscoördinatie (variant)

Coördineren van samenhangende
onderzoeksprojecten en bewaken
van de voortgang van het eigen
onderzoek

Capaciteitsgroepsplan 

Individueel onderzoeksplan

Realisatie van doelstellingen
van het onderzoeksplan

- Structureren van het onderzoek in deelonderzoekvragen
- Stimuleren van afstemming tussen deelonderzoeken
- Bevorderen van samenhang, zowel methodologisch als inhoudelijk, tussen
deelonderzoeken
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RESULTAATGEBIEDEN
Kernactiviteit Kader Resultaat Activiteiten

5. Begeleiden medewerkers

Geven van werkopdrachten en -
instructies aan wetenschappelijk
en onderzoeksondersteunend
personeel

Individueel onderzoeksplan Realisatie van doelstellingen
van het onderzoeksplan

- Uitleg geven omtrent context van de gegeven werkopdrachten en –instructies
- Inhoudelijk ondersteunen bij het uitvoeren van werkopdrachten
- Toetsen van de kwaliteit van de uitvoering van werkopdrachten
- Bespreken van de voortgang van het onderzoek met onderzoeksondersteunend personeel

6. Begeleiden promovendi (variant)

Inhoudelijk begeleiden van
promovendi bij de uitvoering van
hun promotieonderzoeken

Onderzoeksplan van de
Promovendus 

Na overleg met de promotor

Bijdrage aan het
promotieonderzoek en de
tijdige afronding daarvan

- Adviseren over de uitvoering van het onderzoek
- Bespreken van de voortgang van de (deel)onderzoeken met promovendi
- Corrigeren van conceptartikelen

7. Begeleiding studenten

Inhoudelijk begeleiden van
studenten bij de uitvoering van
onderzoek in het kader van het
afstuderen

Na overleg met de
Hoogleraar, Universitair
hoofddocent of Universitair
docent

Studenten zijn in staat om de
afstudeerscriptie af te ronden

- Voorlichten van studenten over mogelijke afstudeeronderwerpen
- Leveren van input voor de beoordeling van afstudeerstudenten
- Bespreken van de voortgang van onderzoek met studenten
- Corrigeren van scripties, afstudeerverslagen en conceptartikelen

8. Onderzoekspublicatie

Openbaar maken van
onderzoeksresultaten

Criteria van het daarvoor
gekozen medium 

In overleg met mede-auteurs

Vakgenoten zijn deelgenoot
van de verworven kennis en
inzichten; feedback is daarop
ontvangen en de positionering
van het kennisgebied is
verbeterd

- Maken van afspraken met externe partijen, inzake openbaar maken van
onderzoeksresultaten
- Opstellen van publicaties ten behoeve van erkende wetenschappelijke tijdschriften en
vaktijdschriften
- Op verzoek opstellen van conferentiepapers en houden van voordrachten op conferenties
- Op verzoek houden van presentaties bij externe organisaties
- Aanpassen van de publicatie naar aanleiding van reacties van referenten en de promotor

9. Verantwoording contractonderzoek (variant)

Monitoren van voortgang en
wetenschappelijke output

Onderzoeksplan 

In het contract vastgelegde
eisen

Verantwoording aan de
opdrachtgever over de
realisatie van het onderzoek

- In overleg met mede-auteurs/Hoogleraar schrijven van de voortgangsrapportages
- Overleggen met mede-auteurs/Hoogleraar over inhoud/boodschap van de presentaties
- Presenteren van onderzoeksresultaten aan de opdrachtgever
- Overleggen met opdrachtgever inzake het openbaar maken van onderzoeksresultaten
- Bijstellen van het onderzoeksplan naar aanleiding van commentaar van de opdrachtgever
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RESULTAATGEBIEDEN
Kernactiviteit Kader Resultaat Activiteiten

10. Patiëntenzorg

Opstellen en (laten) uitvoeren van
een behandelplan (specialistische
tandheelkundige zorg,
specialistische diergeneeskundige
zorg)

Na doorverwijzing door een
externe behandelaar
(tandarts, dierenarts)

Behandelvaardigheden zijn
ontwikkelen en/of de
gezondheid van patiënten is
bevorderd

- Superviseren van specialisten/tandartsen in opleiding met betrekking tot hun
patiëntenzorgtaken in het betreffende onderzoeksgebied 
- Zorgen voor de implementatie en evaluatie van de voor de diagnostiek en/of behandeling
geschikt geachte werkwijzen
- Verlenen van zorg
- Deelnemen aan of leiden van patiëntbesprekingen
- Bijhouden van medische verslagen

11. Werkgroepen en commissies (variant)

Deelnemen en/of leiding geven
aan commissies of werkgroepen,
alsmede uitvoeren van
toegewezen beheer- en
bestuurstaken

Faculteitsbeleid Bijdrage aan de ontwikkeling
van de faculteit

- Voorbereiden van te bespreken onderwerpen binnen werkgroepen of commissies
- Deelnemen aan vergaderingen van commissies en werkgroepen
- Uitwerken van bepaalde onderwerpen ter voorbereiding op een volgende vergadering
- Medewerkers binnen de leerstoel op de hoogte houden van zaken die besproken worden
in de werkgroepen
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Indelingscriteria Onderzoeker
Functieniveau

Indelingscriteria

 1  2  3  4

Onderzoeksuitvoering Zelfstandig uitvoeren van onderzoek
op een breed  of specialistisch
onderzoeksgebied, ten behoeve van
wetenschap, maatschappij en - waar
mogelijk - overheid en bedrijfsleven.

Inhoudelijk begeleiden van
wetenschappelijk personeel bij de
uitvoering van onderzoek.

Zelfstandig uitvoeren van onderzoek
op een breed of specialistisch
onderzoeksgebied, ten behoeve van
wetenschap, maatschappij en - waar
mogelijk - overheid en bedrijfsleven.

Zelfstandig uitvoeren van onderzoek,
ten behoeve van wetenschap,
maatschappij en - waar mogelijk -
overheid en bedrijfsleven.

Onder begeleiding uitvoeren van
onderzoek op basis van een reeds
gedefinieerd en goedgekeurd
onderzoeksvoorstel, ten behoeve van
wetenschap, maatschappij en - waar
mogelijk - overheid en bedrijfsleven.

Onderzoekscoördinatie Coördineren van en zorgdragen voor
realisatie van een
onderzoeksprogramma.

Coördineren van en zorgdragen voor
realisatie van samenhangende
onderzoeksprojecten die een
belangrijk deel uitmaken van een
onderzoeksprogramma.

Zorgen voor afbakening en
structurering van eigen onderzoek.

niet van toepassing

Contractonderzoek Initiëren van, verwerven van en
verantwoording afleggen over 2e- en
3e-geldstroomfinanciering voor zowel
eigen als andermans onderzoek.

Initiëren van, verwerven van en
verantwoording afleggen over 2e- en
3e-geldstroomfinanciering voor zowel
eigen als andermans onderzoek.

Leveren van een bijdrage aan de
verwerving van 2e- en 3e-
geldstroomfinanciering voor zowel
eigen als andermans onderzoek.

niet van toepassing

Organisatie Geven van leiding aan werkgroepen,
commissies of projectteams binnen de
capaciteitsgroep.

Deelnemen aan werkgroepen,
commissies of projectteams binnen de
capaciteitsgroep.

niet van toepassing niet van toepassing

Indelingsregels Onderzoeker

Onderzoeker 4 is van toepassing indien tenminste aan alle criteria wordt voldaan zoals omschreven bij Onderzoeker 4
Onderzoeker 3 is van toepassing indien tenminste aan alle criteria wordt voldaan zoals omschreven bij Onderzoeker 3
Onderzoeker 2 is van toepassing indien aan tenminste 3 van de 4 de criteria wordt voldaan zoals omschreven bij Onderzoeker 2
Onderzoeker 1 is van toepassing indien aan alle criteria wordt voldaan zoals omschreven bij Onderzoeker 1
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