
FAQ herijkte O&O-profielen 
 
Veel gestelde vragen over herijkte Hay-profielen voor Onderwijs- en Onderzoeksfuncties 
(versie 10-02-2016, de FAQ-lijst is een werkdocument en wordt regelmatig bijgewerkt) 
 
1. Ik werk als docent en voer geen onderzoek uit. Waarom heet mijn functie Docent/Onderzoeker? 

Krijg ik straks ook onderzoekstaken bij?  
Het functieprofiel Docent is gewijzigd in Docent/Onderzoeker. Hiervoor is gekozen om onderzoek 
als tweede primaire proces van de HvA direct te verbinden aan haar eerste primaire proces: 
onderwijs. Dit betekent niet dat alle HvA-docenten voortaan ook onderzoek moeten gaan doen. 
Docent/onderzoekers met hoofdaccent in hun functie op onderwijs hoeven niet als onderzoeker 
werkzaam te zijn. Wel dragen zij in meer of mindere mate bij aan de onderzoekslijn in het 
curriculum. 
Wie met het functieprofiel Docent/Onderzoeker aangesteld is, werkt dus als docent of als docent-
onderzoeker. Het oorspronkelijke voorstel was dan ook om het profiel Docent / Docent-onderzoe-
ker te noemen. Maar snel bleek dat een dergelijke functienaam te lang en niet praktisch was. Er 
moest een kortere functienaam worden bedacht. De keuze viel op Docent/Onderzoeker, vanuit de 
gedachte dat vele docenten op een bepaald moment in hun loopbaan met (het uitvoeren van) 
onderzoek te maken zullen krijgen. Denk aan het afwisselend als docent en docent-onderzoeker 
werken of periodiek betrokken zijn bij praktijkgericht onderzoek.  
 

2. Ik ben aangesteld als Onderzoeker zonder docenttaken. Krijg ik straks onderwijstaken bij?  
Conform de visie van de HvA op onderwijs en onderzoek is HvA-onderzoek te allen tijde verbonden 
aan HvA-onderwijs. Daarbij geldt de verwachting dat onderzoekers ook onderwijstaken verrichten. 
Dit is geen nieuw beleid, deze verwachting geldt al jaren.  
Zodra de tijdelijke overeenkomst van een onderzoeker zonder onderwijstaken bij de HvA overgezet 
wordt in een aanstelling voor onbepaalde tijd, moeten de onderzoekstaken aangevuld worden met 
een substantiële onderwijstaak. De medewerker wordt dan ingedeeld als Docent/Onderzoeker. 
Een vaste aanstelling met universitair profiel Onderzoeker is bij de HvA niet mogelijk.  
Kortom: voor docent/onderzoekers met een hoofdaccent in hun functie op onderzoek geldt dat zij 
eveneens werkzaam zijn in het onderwijs. 
NB. Voor minder ervaren onderzoekers bestaat de mogelijkheid om zonder onderwijstaak in de 
reguliere functie Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker te worden aangesteld. Het is een functie tot 
maximaal schaal-10-niveau die in de kern bedoeld is als doorgroeifunctie, niet als ‘eindstation’.  
 

3. Ik werk als docent. Nu mijn functie in Docent/Onderzoeker verandert, mag ik eisen dat ik ook 
onderzoekstaken erbij krijgt, neem ik aan.  
Nee, dat is niet zo. Het herijkte profiel Docent/Onderzoeker impliceert niet dat voortaan alle 
docenten ook onderzoekers zullen worden. Er moet sprake zijn van voldoende mogelijkheden, 
formatie/middelen en faciliteiten om een docent op onderzoek in te zetten. Wel is het in het kader 
van goed werkgeverschap van belang dat een medewerker met ambities op het gebied van 
onderzoek geholpen wordt het creëren van kansen om die ambities te verwezenlijken.  
Bespreek jouw ambities met je leidinggevende en kijk samen welke mogelijkheden er zijn, nu of in 
de toekomst, en wat daarvoor nodig is.  
 

4. Hoeveel onderwijstaken moet ik als onderzoeker verrichten om in het profiel Docent/Onder-
zoeker aangesteld te kunnen worden?  
Het antwoord op deze vraag hangt af van het functieniveau. Voor Docent/ Onderzoeker 1 gelden 
andere criteria dan voor Docent/Onderzoeker 2 of 3. Er is sprake van vier onderwijsgerelateerde 
indelingscriteria: Onderwijsontwikkeling en kennisintegratie, Onderwijsuitvoering, Begeleiding & 
beoordeling van studenten en Ontwikkeling toetsprogramma. Op alle functieniveaus ben je als 
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docent-onderzoeker verplicht om tenminste aan één onderwijsgerelateerd indelingscriterium 
volledig te voldoen, dat voor desbetreffende functieniveau is beschreven en vastgesteld.  
 

5. Ik heb bij de HvA een tijdelijke aanstelling als Onderzoeker in schaal 12. Als onderzoeker begeleid 
ik studenten bij het afstuderen en in het onderzoek dat ikzelf verricht. Deze taak is beperkt. Wat 
zou het percentage lesgeven moeten zijn om in het functieprofiel Docent/Onderzoeker 1 
aangesteld te kunnen worden? 
Je onderwijstaak kan niet in een percentage worden uitgedrukt. In jouw situatie is het goed om te 
bekijken of jouw onderwijstaken zodanig kunnen worden uitbreid, zodat je voldoet aan het 
indelingscriterium Begeleiding en beoordeling van studenten op niveau 1:  

• 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. 
• Uitvoeren van begeleiding en beoordeling van studenten die het beste past bij de vastgestelde 

leerdoelen en onderwijsvormen, en bij de studiefase van de student.  
Dit is qua onderwijsgerelateerde criteria door Docent/Onderzoeker 1 voldoende en het is in jouw 
situatie wellicht realistischer/beter uitvoerbaar, dan andere onderwijstaken op het gebied van 
Onderwijsontwikkeling en kennisintegratie, Onderwijsuitvoering of Ontwikkeling toetsprogramma 
op je te nemen.  
Bespreek jouw vraag met je leidinggevende, samen vinden jullie vast een passende oplossing. 
 

6. Ik werk nu als onderzoeker zonder docenttaken op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. 
Moet ik straks didactische bevoegdheid halen om in aanmerking te kunnen komen voor een 
vaste aanstelling als Docent/Onderzoeker?  
Ja, dat klopt. De HvA streeft er naar dat alle docent/onderzoekers met een dienstverband voor 
onbepaalde tijd en werkzaam voor meer dan 0,2 fte over een basiskwalificatie didactische 
bekwaamheid (BDB) beschikken.  
Met de BDB maak je je de basis van het docentschap eigen. Dit is nodig om jouw rol in het 
onderwijs te vervullen; de HvA streeft er naar dat onderwijs en onderzoek meer en meer 
verbonden raken. Voor meer informatie kan je terecht bij de HvA Academie. Daar kun je ook 
informeren hoe je een vrijstelling voor (een deel van) de BDB kunt aanvragen als je al beschikt over 
een basiskwalificatie onderwijs van een universiteit. Mocht je nog geen onderwijservaring hebben, 
dan is het raadzaam eerst de didactische introductietraining te volgen bij de HvA Academie. Je 
wordt hiervoor 100% in tijd en kosten gefaciliteerd, conform de afspraken in de cao hbo. Over 
deelname maak je vooraf afspraken met je leidinggevende.  

 
7. Moet ik aan alle activiteiten voldoen die in het functieprofiel vermeld staan?  

Nee, dat hoeft niet. De activiteiten die in de functieprofielen zijn beschreven, zijn niet leidend. Het 
is een verzameling van de meest denkbare voorbeelden, maar mogelijk zijn er ook andere 
voorbeelden denkbaar.  
Het doel van de functie, de resultaatgebieden en de indelingscriteria zijn wel leidend voor de vraag 
in hoeverre het profiel van toepassing is.  
 

8. Is het verplicht om voortaan de naam Docent/Onderzoeker in de vacatureteksten te vermelden?  
Ja. Het hoeft niet in de vacaturetitel, wel in de informatie over de functie-indeling. Het is bij de HvA 
namelijk toegestaan om in de vacatureteksten andere functietitels te gebruiken dan de formele 
Hay-functienamen. 
Als het om een vacature voor een docentfunctie gaat, gebruik dan Docent in de vacaturetitel.  
Als een docent-onderzoeker geworven wordt, vermeld in de vacaturetitel Docent-onderzoeker.  
Voor de beide gevallen geldt dat de sollicitanten over de passende indeling geïnformeerd dienen te 
worden. Vermeld de naam van het functieprofiel en het functieniveau onderaan de vacaturetekst, 
bij ‘arbeidsvoorwaarden’, bij voorbeeld: Docent/Onderzoeker 2.  
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9. Mogen we straks geen vacatures meer voor uitsluitend onderzoekers uitzetten?  
Er mag geworven worden voor een onderzoeker op het Hay-profiel Docent/Onderzoeker, waarbij 
onderzoekstaken het hoofdaccent vormen, in combinatie met een onderwijstaak. 
Er blijft ook een mogelijkheid om tijdelijke onderzoekers zonder onderwijstaken in te zetten. 
Daarvoor mag het functieprofiel Onderzoeker worden gebruikt dat de HvA van de universiteiten 
heeft ‘geleend’. Echter, inzet als ‘onderzoeker zonder onderwijstaken’ is uitsluitend bedoeld voor 
tijdelijke onderzoekers met schaarste expertise die ten behoeve van een tijdelijk, meestal extern 
gefinancierd onderzoeksproject zijn aangenomen. Zodra de onderzoeker een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd bij de HvA krijgt, moeten zijn onderzoekstaken aangevuld worden met een 
substantiële onderwijstaak. De onderzoeker wordt dan ingedeeld als Docent/Onderzoeker. 
Een vaste aanstelling met universitair profiel Onderzoeker is bij de HvA niet mogelijk.  

 
10. Waarom hoef je voor Docent/Onderzoeker 2 slechts aan één extra criterium te voldoen (naast de 

verplichte criteria), terwijl voor de functieniveaus 1 en 3 twee extra criteria nodig zijn?  
Dit heeft te maken met de Hay-puntentelling aan de ‘achterkant’ van ieder functieniveau. De ver-
plichte criteria van niveau 2 zijn zodanig zwaar, dat je voor dat niveau de punten van slechts één 
extra criterium als aanvulling nodig hebt.  
Bij niveaus 1 en 3 is het aantal punten bij de verplichte criteria kleiner en daarom zijn als aanvulling 
ook de punten van twee extra criteria nodig om de betreffende functieniveau te kunnen 
rechtvaardigen.  
Deze werkwijze geldt overigens niet alleen voor Docent/Onderzoeker-profiel. Ook bij andere Hay-
profielen zie je dat het aantal verplichte criteria per functieniveau verschilt (soms moet je aan 
tenminste alle verplichte criteria voldoen, soms aan tenminste 4 van de 5 etc.). 

 
11. Voor Docent 1 (oude profiel) was het voldoende om aan de drie verplichte indelingscriteria en 

daarnaast ook aan één extra criterium te voldoen. Voor Docent/Onderzoeker 1 (reguliere 
criteria) moet ik aan de drie verplichte en daarnaast ook aan twee extra criteria voldoen. Is dat 
niet zwaarder dan in de oude situatie?  
Het lijkt zwaarder, maar dat is het niet. In het oude profiel was ontwikkelen van toetsen onderdeel 
van het verplichte indelingscriterium Begeleiding en beoordeling van studenten. Van iedere docent 
1 werd verwacht dat zij ‘consistentie en samenhang brengen in de praktijk van toetsen en 
beoordelen’. In het nieuwe profiel is dit herijkt naar een apart criterium Ontwikkeling 
toetsprogramma, waarbij het taalgebruik in lijn is met het toetsbeleid van de HvA. Dit criterium is 
nu niet meer verplicht voor alle docenten 1, maar het is één van de varianten waaruit gekozen kan 
worden. Voor docenten 1 voor wie het oude profiel gold, was ontwikkelen van toetsen reeds 
onderdeel van de functie en is het logisch dat dit resultaatgebied van kracht blijft bij invoering van 
het nieuwe profiel. Er kan echter ook voor een ander resultaatgebied worden gekozen. 
Leidinggevende en docent kunnen veranderingen in de invulling van de functie gaandeweg het jaar 
met elkaar bespreken en dit opnemen in de resultaat- en ontwikkelafspraken in het jaargesprek.  

 
12. Hoe zit het met de reguliere en de alternatieve indelingscriteria in het profiel Docent/Onder-

zoeker?  
In feite zijn beide sets aan indelingscriteria regulier. Het functieprofiel Docent/Onderzoeker is 
namelijk behoorlijk generiek. Het is bedoeld voor zowel docenten die geen onderzoekers zijn, als 
docenten die wel onderzoek verrichten. Daarnaast is dit profiel van toepassing op docenten met 
coördinerende taken, zoals teamcoördinatoren of projectcoördinatoren.  
De mate waarin de taken en verantwoordelijkheden op het gebied van onderwijs, onderzoek en 
coördinatie gecombineerd worden, kan per medewerker verschillen.  
In principe zou iedere combinatie ingedeeld moeten kunnen worden aan de hand van één set aan 
criteria. Echter, in het herijkingsproces bleek dat één uitwerking van de indelingscriteria op alle 
mogelijke combinaties onoverzichtelijk en niet gebruikersvriendelijk was. Het was praktischer om 
een splitsing te maken. Voor docent-onderzoekers die grotendeels met het uitvoeren van 
onderzoek belast zijn, is een apart set van indelingscriteria uitgewerkt.  
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Ongeacht aan welke set van de indelingscriteria de functie-inhoud voldoet: of het reguliere criteria 
van bijv. niveau 2, of de ‘alternatieve’ criteria van niveau 2 zijn, de functie is Hay-technisch even 
zwaar. Dit is zorgvuldig onderzocht en gevalideerd door de Hay Group.  

 
13. De nieuwe indelingscriteria zijn veel uitgebreider dan de criteria uit de oude profielen. Hoe 

kunnen functies op dezelfde functieniveaus opeens zwaardere criteria krijgen?  
De nieuwe indelingscriteria lijken zwaarder dan de criteria uit de oude profielen. Toch is dat niet zo. 
De verantwoordelijkheden die de beschrijvingen van de oude criteria impliceerden, zijn in de 
nieuwe criteria explicieter uitgewerkt. De oude criteria waren op dezelfde punten aan de hand van 
de Hay-methode gewogen als de nieuwe criteria. Beide zijn Hay-technisch even zwaar.  

 
14. Moet ik alles wat in de vereiste indelingscriteria staat beschreven, tegelijk doen om aan deze 

criteria te voldoen?  
Nee. Het gaat er niet om dat je alles tegelijk doet. Stel, je werkt als Docent/Onderzoeker 1. Er zijn 
periodes dat je intensief met het ontwikkelen van een nieuw onderwijscurriculum bezig bent. Of 
periodes waarin een bestaand onderwijscurriculum wordt doorontwikkeld. In die periodes ben je 
wellicht minder met het lesgeven of minder met het begeleiden van de studenten bezig. Waar het 
om gaat, is dat je in staat bent om -wanneer nodig- de verantwoordelijkheden te dragen die in de 
vereiste indelingscriteria zijn beschreven. Je moet datgene kunnen uitvoeren, wat van een 
Docent/Onderzoeker 1 conform het Hay-profiel verwacht wordt.  
 

15. Mijn taken zijn zwaarder dan in de indelingscriteria van Docent/Onderzoeker 3 staat beschreven. 
Toch vindt mijn leidinggevende niet dat ik in aanmerking kom voor functieniveau 2.  
Het kan inderdaad voorkomen dat je met zwaardere taken en verantwoordelijkheden wordt belast 
dan van een Docent/Onderzoeker 3 mogen worden verwacht. Voor ieder functieniveau wordt in de 
indelingscriteria namelijk het minimale beschreven waaraan moet worden voldaan om op dat 
niveau ingedeeld te kunnen worden. Jouw verantwoordelijkheden kunnen zwaarder zijn dan het 
minimum volgens de beschrijving bij niveau 3 en tegelijkertijd kan het zo zijn dat je niet tenminste 
voldoet aan alle vereiste criteria van functieniveau 2, zoals bij Indelingsregels aangegeven. In dat 
geval kan niveau 2 niet worden gerechtvaardigd en is niveau 3 het passende functieniveau voor de 
taken en verantwoordelijkheden die aan jou zijn opgedragen.  

 
16. Voor wie is het functieprofiel Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker eigenlijk bedoeld?  

Dit profiel is ‘geleend’ van de Nederlandse Universiteiten en aangepast t.b.v. het gebruik binnen de 
HvA. Het profiel is bedoeld voor de functies die assisterend en ondersteunend van aard zijn. 
Medewerkers in deze functie zijn nog in ontwikkeling op het gebied van onderwijs, onderzoek of 
combinatie van beide. De functie is in principe bedoeld als een tussenstap in een loopbaan, niet als 
het ‘eindstation’. Denk aan Hogeschool onderzoekers in opleiding die een onderzoek doen in het 
kader van een Masteropleiding (HOIO’s) en Assistenten in opleiding die een onderzoek doen in het 
kader van een promotietraject (AIO’s). De bedoeling is dat ze, na afronding van hun onderzoek, 
doorstromen naar de functie van Docent/Onderzoeker binnen de HvA of uitstromen naar een 
onderwijs-/onderzoeksfunctie elders.  
Uiteraard zijn er ook situaties denkbaar zijn dat een medewerker in de functie Onderwijs-
/Onderzoeksmedewerker permanent wordt aangesteld. Als er binnen de faculteit voldoende taken 
en verantwoordelijkheden zijn die op dit profiel aansluiten en deze voor onbepaalde tijd bij een 
medewerker kunnen worden belegd, dan hoeft de functie niet als een doorgroeifunctie te worden 
gezien. Zolang de beide partijen: de werknemer en de werknemer, tevreden zijn over de resultaten 
van deze profieltoepassing, is het prima.  

 
17. Waarom zijn voor HOIO’s en AIO’s geen aparte functieprofielen ontwikkeld?  

Eén van de doelen bij de keuze van de HvA voor generieke functieprofielen was het functiegebouw 
overzichtelijk te houden door een beperkt aantal functies daarin op te nemen.  
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Bij de herijking van de onderwijs- en onderzoeksfuncties is onderzocht of het profiel Onderwijs-/ 
Onderzoeksmedewerker voor HOIO’s en AIO’s geschikt was; dat bleek op grote lijnen het geval te 
zijn. Om deze reden is er niet gekozen om voor HOIO’s en AIO’s aparte functieprofielen op te 
stellen.  

 
18. Waarom is er geen loopbaanpad t/m schaal 16 voor Onderwijs en voor Onderzoek wel?  

Het is hoe je dit bekijkt.  
De HvA-functie Docent/Onderzoeker is een functie die accent op onderwijs, op onderzoek of op de 
combinatie van beide kan hebben. De kern van de HvA-functie Lector ligt weliswaar op het gebied 
van onderzoek, maar het is niet (meer) alleen een onderzoeksfunctie. Belangrijke 
verantwoordelijkheden t.a.v. het onderwijs zijn een steeds duidelijker onderdeel van de 
Lectorfunctie gaan vormen en in het herijkte Lectorprofiel zijn ze explicieter in de 
resultaatgebieden uitgewerkt. Ondanks dat Onderwijs en Onderzoek beide als mogelijke ontwikkel- 
en loopbaanpaden voor OP-functies worden genoemd, kunnen ze binnen onze hogeschool niet 
(meer) los van elkaar worden gezien.  
Daarnaast geldt dat alle soorten carrièrepaden, in alle soorten organisaties, hun plafond kennen. 
Volgens de methoden voor functie-ordenen en -waarderen die bij de hogescholen in gebruik zijn 
(Fuwasys en Hay) worden de verantwoordelijkheden die bij de docentfunctie behoren, in 
combinatie met onderzoeks- of coördinerende taken, op maximaal het niveau van schaal 14 
gewaardeerd. Voor de taken en verantwoordelijkheden in de Lectorfunctie is maximaal het niveau 
van schaal 16 haalbaar. Dit komt doordat Lector, die belast is met grote verantwoordelijkheden en 
ruime bevoegdheden voor onderzoek in aansluiting op het onderwijs van de hogeschool, Hay-
technisch hoger scoort dan functies met minder zware verantwoordelijkheden en kleinere 
bevoegdheden. Dit heeft te maken met de hoogte van de scores die conform de beide 
waarderingsmethodieken aan de omvang en complexiteit van de (combinatie van) onderwijs- en 
onderzoekstaken worden toegekend. Deze scores zijn leidend voor de weging, de HvA mag daar 
niet van afwijken.  
Dat het plafond voor de docentfunctie schaal 14 is, en voor de lectorfunctie schaal 16, wordt 
bekrachtigd door Bijlage IX van de cao-hbo, Functiematrix Conversiebestand Hoger Beroeps 
Onderwijs.  

 
19. Klopt het dat je tegenwoordig gepromoveerd moet zijn als je in aanmerking wilt komen voor een 

hogere Onderwijs-/Onderzoeksfunctie?  
Het beleid van de HvA is dat iedere docent een niveau hoger opgeleid is dan het niveau waarop hij 
onderwijs geeft. Om onderwijs te kunnen geven aan Bachelorstudenten, dient de docent op 
Masterniveau te zijn opgeleid. Om Masterstudenten te kunnen onderwijzen, is het nodig dat de 
docent gepromoveerd is. Dit werkt door naar de functieprofielen en functieniveaus. Wie door wil 
groeien naar de functies Hogeschool hoofddocent en Lector, ontkomt in de regel niet aan de 
promotie-eis. In deze functies zijn namelijk zware verantwoordelijkheden belegd t.a.v. het reali-
seren van integratie van onderwijs en onderzoek respectievelijk onderzoeksprogrammering. Om in 
staat te zijn deze verantwoordelijkheden te dragen, is een grote mate van senioriteit nodig. Het 
HvA-beleid gaat uit van de gedachte dat zonder een afgeronde promotie, ondanks een brede werk-
ervaring, de nodige senioriteit niet kan worden bereikt. Bepaalde kennis en vaardigheden die 
tijdens het doorlopen van het promotietraject worden opgedaan, kunnen nou eenmaal niet op een 
andere wijze worden verkregen.  
Vooralsnog is de promotie-eis expliciet gesteld aan de hogeschool hoofddocenten en lectoren. 
Maar het HvA-beleid impliceert wel dat een docent die met Masterstudenten werkt, ook 
gepromoveerd zou moeten zijn.  

 
20. Ik werk als stagecoördinator, daarnaast geef ik les. Welk functieprofiel is voor mij passend?  

Om jouw indeling te kunnen bepalen is het nodig om de invulling van je werkzaamheden zorgvuldig 
te analyseren. Wat is de kern van je functie, met welke verantwoordelijkheden ben je primair 
belast? Het is mogelijk om de functies te combineren, denk aan combinatiefunctie 
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Stagecoördinator - Docent/Onderzoeker. Maar mogelijk is het voldoende om het functieprofiel 
Stagecoördinator toe te passen, aangevuld met enkele resultaatgebieden uit het profiel 
Docent/Onderzoeker. Je leidinggevende doet er goed aan om dit samen met jou te bespreken en 
bekijken welke optie recht doet aan de daadwerkelijke invulling van je taken en 
verantwoordelijkheden. . 

 
21. Het profiel waarin ik ben aangesteld, vind ik voor mijn functie-inhoud niet meer passend. Het 

nieuwe profiel Docent/Onderzoeker sluit veel beter aan op het werk dat ik doe. Kan dit per 
1 maart worden aangepast?  
Op 1 maart vindt uitsluitend een automatische overzetting van de verouderde O&O-profielen naar 
de vernieuwde versies van die profielen plaats. Ter voorbeeld:  

• Lector kenniskring 2 in schaal 15 wordt Lector 2 in schaal 15 
• Hogeschool hoofddocent in schaal 13 wordt Hogeschool hoofddocent 2 in schaal 13 
• Docent 2 in schaal 11 wordt Docent / Onderzoeker 2 in schal 11 

Stel dat je nu als Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker bent aangesteld, maar Docent/Onderzoeker 
lijkt jou meer passend voor je daadwerkelijke taken en verantwoordelijkheden, dan heb je geen 
recht op een automatische overzetting. Wat je kunt doen, is jouw idee in het (jaar)gesprek aan je 
leidinggevende voor te leggen. 
Dit geldt ook voor alle andere voorbeelden, zoals: 

• Instructeur praktijkonderwijs met het idee dat Docent/Onderzoeker of Onderwijs-
/Onderzoeksmedewerker meer passend is, of  

• Docent 3 die van mening is dat zijn daadwerkelijke functie-inhoud in Docent/Onderzoeker 
op niveau 2 ingedeeld zou moeten worden.  

Ook voor die voorbeelden geldt dat ze niet over de automatische profieloverzetting per 1 maart 
vallen.  

 
22. Het profiel waarin ik ben aangesteld, vind ik voor mijn functie-inhoud niet meer passend. Dat 

heb ik voorgelegd aan mijn leidinggevende, maar hij denkt daar anders over. We komen er niet 
uit. Kan ik in beroep gaan?  
Medewerker die van mening is dat zijn indeling niet meer passend is, kan dat in het (jaar)gesprek 
aan zijn leidinggevende kenbaar maken. De leidinggevende dient de argumenten van de 
medewerker in overweging te nemen. Mocht tussen de medewerker en leidinggevende toch 
onenigheid ontstaan over welke indeling wel en niet passend is, dan heeft de medewerker te allen 
tijde het recht om gebruik te maken van het HvA-reglement Interne bezwarenprocedure 
functieordenen. Alle relevante informatie hierover vind je op de AZ-lijst op Mijn HvA, onderaan de 
pagina ‘Functieprofielen Hay’ (kopje ‘Herziening en bezwaar’). 

 
23. Volgens mijn arbeidsovereenkomst ben ik aangesteld in twee functies: Docent en Medewerker 

onderwijsontwikkeling. Wat verandert er voor mij per 1 maart 2016?  
Als op jouw aanstelling vóór 1 maart een combinatiefunctie van toepassing was, dan zal dat na 
1 maart ook zo blijven. De herijking van de functieprofielen Onderwijs & Onderzoek brengt daarin 
geen verandering. Het verschil is wel dat per 1 maart niet meer de combinatie van de functies 
Docent en Medewerker ontwikkeling voor jou blijft gelden. Het wordt namelijk de combinatie van 
de functies Docent/Onderzoeker en Medewerker Ontwikkeling. Belangrijk is dat je in het 
jaargesprek met je leidinggevende bespreekt wat het nieuwe profiel Docent/Onderzoeker voor de 
uitoefening van je functie in de praktijk betekent.  
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