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Tekst brief aan medewerkers wiens functieprofiel is herijkt 

Versie 17 februari 2016 

 

Onderwerp: Invoering herijkte functieprofielen Onderwijs & Onderzoek 

 

Geachte heer / mevrouw …. 

Onlangs zijn de profielen voor onderwijs- en onderzoeksfuncties herijkt. Het gaat om de functies: Onderwijs-

/Onderzoeksmedewerker, Docent, Hogeschool hoofddocent of Lector kenniskring. U ontvangt deze brief omdat 

u op basis van een arbeidsovereenkomst bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) werkzaam bent in één van de 

genoemde functies. Hieronder worden de hoofdpunten van de herijking en de invoeringsprocedure toegelicht. 

De Hay-profielen voor onderwijs- en onderzoeksfuncties zijn herijkt op actuele uitgangspunten1 voor de 

verbinding van onderzoek met het onderwijs van de HvA, studentbegeleiding en toetsing en beoordeling van 

studenten. De herijkte profielen zijn met ervaringsdeskundigen ontwikkeld, gevalideerd door de Hay-Group en 

met positief advies van de CMR op 23 december 2015 vastgesteld door het College van Bestuur. Een uitgebreide 

toelichting over de aanleiding, de context, de uitgangspunten voor de herijking, de wijzigingen in de profielen, de 

procedure voor de invoering en antwoorden op veel gestelde vragen, kunt u raadplegen op het intranet van de 

HvA:  

 MijnHvA Startpagina | A-Z | Functieprofielen HAY | Herijkte OP-profielen 

 

1. De invoering van de herijkte functieprofielen heeft voor u geen arbeidsvoorwaardelijke consequenties.  

Per 1 maart 2016 wordt uw functie automatisch overgezet naar het nieuwe profiel (horizontaal; zie 

onderstaand overzicht), met behoud van functieniveau en alle op dat moment voor u geldende 

arbeidsvoorwaarden.  

Indeling nu: schaal  Indeling straks: schaal 

Lector kenniskring 1 16 → Lector 1 16 

Lector kenniskring 2 15 → Lector 2 15 

n.v.t.   Lector 3 (nieuw) 14 

n.v.t.   Hogeschool hoofddocent 1 (nieuw) 14 

Hogeschool hoofddocent 13 → Hogeschool hoofddocent 2 13 

Docent 1 12 → Docent/Onderzoeker 1 12 

Docent 2 11 → Docent/Onderzoeker 2 11 

Docent 3 10 → Docent/Onderzoeker 3 10 

Onderwijs-/Onderzoeksmed. 1 10 → Onderwijs-/Onderzoeksmed. 1 10 

Onderwijs-/Onderzoeksmed. 2 9 → Onderwijs-/Onderzoeksmed. 2 9 

Onderwijs-/Onderzoeksmed. 3 8 → Onderwijs-/Onderzoeksmed. 3 8 

Onderwijs-/Onderzoeksmed. 4 7 → Onderwijs-/Onderzoeksmed. 4 7 

Onderwijs-/Onderzoeksmed. 5 6 → Onderwijs-/Onderzoeksmed. 5 6 
Overzicht automatische overzetting van huidig OP-functieprofiel naar herijkt OP-functieprofiel 

                                                           
1 Deze uitgangspunten zijn onder meer terug te vinden in het Instellingsplan 2015-2020 ‘Nieuwsgierige professionals’, 
Strategisch Onderzoeksbeleid 2015-2020 en Ontwerpcriteria voor robuust en studeerbaar onderwijs uit 2014.  
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In bovenstaand schema is zichtbaar dat het functieprofiel Docent gewijzigd wordt in Docent/Onderzoeker. 

Dit komt voort uit de visie op de verbinding van onderzoek met onderwijs. Voor Docent/Onderzoekers met 

een hoofdaccent in hun functie op onderzoek geldt dat zij altijd eveneens werkzaam zijn in het onderwijs. 

Docent/Onderzoekers met hoofdaccent in hun functie op onderwijs geldt geen harde eis om als onderzoeker 

werkzaam te zijn. In deze variant dragen Docent/Onderzoekers in meer of mindere mate bij aan de 

onderzoekslijn in het curriculum en kunnen bijvoorbeeld periodiek betrokken zijn bij praktijkgericht 

onderzoek. Alle functies kennen een mix van onderwijs-, onderzoeks-, en coördinerende taken. Met de 

herijkte functieprofielen worden OP- loopbaanpaden zichtbaar, met een hoofdaccent op onderwijs, 

onderzoek of management.  

Voor het indelen op de nieuwe functieniveaus Lector 3 en Hogeschool hoofddocent 1 is akkoord van het 

College van Bestuur nodig. Daarnaast wordt voor de Lectorfunctie een speciaal doorstroomtraject 

aangeboden.  

2. Bij de invoering van de herijkte functieprofielen is geen sprake van herindelen. Medewerkers worden niet 

opnieuw ingedeeld in functies. Dit houdt in dat uw leidinggevende bij de invoering niet zal onderzoeken in 

hoeverre het nieuwe functieprofiel voor u passend is. Dit is niet nodig, omdat de huidige en de nieuwe 

functieprofielen qua functiezwaarte per niveau gelijk2 zijn. In onderstaand overzicht staan de belangrijkste 

wijzigingen per functie vermeld.  

Huidige functieprofielen O&O 

→ vastgesteld naar situatie 2004-2006 

Nieuwe functieprofielen O&O 

→ herijkt naar situatie 2015-2020 

 Onderzoek in functies Docent en Hogeschool 
hoofddocent (HHD) als klein functie-
onderdeel opgenomen 

 Onderzoek, naast onderwijs, als primair 
proces opgenomen en meer gespecificeerd 
in vier OP-profielen 

 Onderwijs in functie Lector als klein functie-
onderdeel opgenomen 

 Onderwijs explicieter geïntegreerd in de 
resultaatgebieden van de Lector-functie 

 Toetsen en beoordelen summier opgenomen 
in functies Docent en HHD 

 Toetsen en beoordelen explicieter 
opgenomen, conform nieuwe HvA- en 
landelijke afspraken in het hbo 

 Resultaatgebied Studieloopbaanbegeleiding 
‘oude stijl’ 

 Resultaatgebied Studentbegeleiding 
‘nieuwe stijl’ 

 Twee niveaus in Lector-functie  Drie niveaus in Lector-functie met nieuw 
niveau 3 ‘Persoonlijk lector’ (schaal 14) 

 Eén niveau in HHD-functie 

 

 Twee niveaus in HHD-functie, met nieuw 
niveau 1 in schaal 14 

Overzicht belangrijke wijzigingen in de herijkte functieprofielen Onderwijs & Onderzoek 

3. Het herijkte functieprofiel geldt vanaf de invoeringsdatum als referentiekader in de reguliere gesprekscyclus 

van functioneren en beoordelen. In het jaargesprek maakt u met uw leidinggevende resultaat- en 

ontwikkelafspraken op basis van het herijkte profiel. Afspraken over uw professionele ontwikkeling, over de 

                                                           
2 De nieuwe functieprofielen zijn gewogen volgens de Hay-methode en gevalideerd door de Hay Group, in aansluiting op de 
bepalingen van de cao-hbo omtrent het systeem van functie-indelen bij de hogescholen. 
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match tussen uw individuele ambities en loopbaanperspectieven en over de te behalen resultaten, dienen in 

lijn te zijn met het nieuwe profiel. Indien nodig, maken u en uw leidinggevende aanvullende afspraken zodat 

de afspraken optimaal aansluiten bij het herijkte profiel, bijvoorbeeld voor de overgangsperiode. 

De beoordeling van uw functioneren vindt in 2016 plaats op basis van de eerder gemaakte afspraken passend 

bij het huidige/nog niet herijkte functieprofiel. Vanaf 2017 vindt de beoordeling van uw functioneren plaats 

op basis van resultaat- en ontwikkelafspraken waarvoor het herijkte profiel als basis is gebruikt.  

4. Indien u van mening bent dat het horizontaal overzetten van de indeling van uw functie niet passend is voor 

uw daadwerkelijke taken en verantwoordelijkheden, dan kunt u dat in uw jaargesprek kenbaar maken aan uw 

leidinggevende. De leidinggevende dient uw argumenten in overweging te nemen. Mocht dat niet resulteren 

in een voor u gewenste uitkomst, dan heeft u te allen tijde het recht om gebruik te maken van het HvA-

reglement Interne bezwarenprocedure functie-ordenen. 

 

Mocht u naar aanleiding van deze brief en na het raadplegen van de beschikbare informatie op HvA-intranet nog 

vragen hebben, dan kunt u deze voorleggen aan uw leidinggevende. Bij het beantwoorden van uw vragen kan 

uw leidinggevende zich bij laten staan door het HR-team van uw faculteit.  

Met vriendelijke groet, 

namens het College van Bestuur 

 

Huib de Jong 

Rector Hogeschool van Amsterdam 

 


