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Toelichting herijkte Hay-profielen voor onderwijs- en onderzoeksfuncties 
versie 11 mei 2016 

Aan deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend. De toelichting is bedoeld als service aan medewerkers en is met 

de grootste zorg samengesteld. In het geval van een verschil van interpretatie is de Nederlandse tekst van de functieprofielen 

voor onderwijs- en onderzoeksfuncties bindend. 
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Inleiding 

Per 1 maart 2016 zijn de Hay-profielen voor onderwijs- en onderzoeksfuncties uit 2004-2008 in het functie-

gebouw van de HvA vervangen door nieuwe versies. De functieprofielen Docent, Hogeschool hoofddocent, 

Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker en Lector kenniskring, zijn geactualiseerd zodat zij aansluiten bij de missie 

en de veranderende praktijk van de HvA als kennisinstelling. In deze toelichting wordt nader ingegaan op de aan-

leiding, context en uitgangspunten voor de herijking, wijzigingen in de profielen en procedure voor invoering.  

 

Achtergrond van de herijking 

In de afgelopen jaren heeft onderzoek zich ontwikkeld tot tweede primaire proces van de HvA. In de faculteiten 

ontstond de behoefte aan functieprofielen met heldere beschrijvingen van de taken en verantwoordelijkheden 

op het gebied van zowel onderwijs als onderzoek. Een profiel waarin onderzoekstaken als hoofdaccent in een 

OP-functie zijn opgenomen, is daar een voorbeeld van. Of een heldere beschrijving van de manier waarop onder-

wijs en onderzoek in de functie van hoofddocent verbonden kunnen worden. Andere aandachtpunten waren: de 

bijdrage van lectoren aan het onderwijs en de opbrengsten van onderzoek voor het onderwijs, alsmede de aan-

scherping van het beleid en afspraken rondom toetsen & beoordelen en studentbegeleiding. 

Deze ontwikkelingen en behoeften zijn in de afgelopen jaren, zowel bij de faculteiten als op instellingsniveau, 

onderwerp geweest van de diverse projecten en hebben geresulteerd in het vaststellen van meerdere (tijdelijke) 

maatregelen en beleidsaanpassingen. In het kader van het programma uitvoering Strategisch onderzoeksbeleid 

2015-2020 zijn de functieprofielen voor onderwijs- en onderzoeksfuncties uit 2004-2008 definitief herijkt.  

De herijking is tot stand gekomen in samenspraak met een breed samengestelde klankbordgroep van ervarings-

deskundigen uit alle faculteiten en in overleg met een aantal materiedeskundigen binnen de HvA. Daarnaast zijn 

de profielen, conform de bepalingen van de cao-hbo, door de Hay Group als eigenaar van de Hay-methode voor 

functieweging en -ordening gewogen en gevalideerd. Na positief advies van de Centrale Medezeggenschapsraad 

op 23 december 2015 heeft het College van Bestuur de herijkte profielen vastgesteld. De herijkte profielen 

vervangen per 1 maart 2016 de oude functieprofielen.  
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De nieuwe O&O-profielen geven inzicht in loopbaanpaden voor medewerkers in onderwijs- en onderzoeks-

functies en bieden een basis voor het versterken van loopbaanontwikkeling. De profielen kunnen vanaf 1 maart 

worden gedownload vanuit de HvA-functiematrix.  

 

Belangrijkste wijzigingen in de profielen 

De beleidswijziging dat onderzoek expliciet als tweede primaire proces geldt, is vertaald naar duidelijke inbed-

ding van onderzoek in de beschrijving van de doelstelling, resultaatgebieden en indelingscriteria van de vier 

functieprofielen. In alle vier herijkte profielen zijn duidelijke criteria uitgewerkt voor niveauverschillen per 

functie; zie de toelichting in bijlage 2.  

Ter verbinding van onderzoek met onderwijs is het functieprofiel Docent gewijzigd in Docent/Onderzoeker. Voor 

docent/onderzoekers met een hoofdaccent in hun functie op onderzoek geldt dat zij eveneens werkzaam zijn in 

het onderwijs. 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 en kunnen 

bijvoorbeeld periodiek betrokken zijn bij praktijkgericht onderzoek.  

De belangrijkste wijziging in het profiel Hogeschool hoofddocent (HHD) is dat de kern van deze functie, namelijk: 

het integreren van onderwijs en onderzoek, expliciet opgenomen is in het doel van de functie en uitgewerkt in 

de resultaatgebieden. Ook is Kennisontwikkeling en -valorisatie als verplicht indelingscriterium toegevoegd.  

Daarnaast is aan de HHD-functie een nieuw functieniveau 1 in schaal 14 toegevoegd. Hoofddocenten in schaal 14 

dienen aan minimaal 5 van de 6 indelingscriteria te voldoen (voor hoofddocenten in schaal 13 is dit 4 van de 6).  

Lector-functie is uitgebreid met nieuw functieniveau 3 ‘Persoonlijk lector’. Nadere uitleg over de context en 

bedoeling van de ‘persoonlijk lector’ aangesteld in een tenure track is te vinden in het Strategisch 

Onderzoeksbeleid 2015-2020, vastgesteld door het CvB op 20 januari 2015. 

 

Naast inbedding van onderzoek in de functieprofielen zijn de volgende beleidsontwikkelingen verwerkt in de 

profielen:  

 inbedding van verantwoordelijkheden rond toetsen en beoordelen conform de nieuwe beleidskaders en 

regelgeving; 

 uitwerking van resultaatgebied Studentbegeleiding ‘nieuwe stijl’ in Docent/Onderzoeker-profiel (in lijn 

met Besluiten en implementatie strategie voor invoering van ontwerpcriteria voor studeerbaar en 

robuust onderwijs inclusief studentbegeleiding (programma ‘Slim’), vastgesteld door het CvB op 

10 december 2014). 

 

In de tabel op de volgende pagina zijn de hoofdlijnen van de verschillen tussen de oude en de nieuwe 

functieprofielen weergegeven. Een nadere beschrijving van de wijzigingen per functieprofiel is te vinden in 

bijlage 1. 

  

https://az.hva.nl/binaries/content/assets/serviceplein-a-z-lemmas/ac-hr/documenten/documenten-hr/functiematrix-160301.pdf
https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Strategisch%20onderzoeksbeleid%202015-2020.pdf
https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Strategisch%20onderzoeksbeleid%202015-2020.pdf
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Oude functieprofielen O&O 
→ vastgesteld naar situatie 2004-2008 

Nieuwe functieprofielen O&O 
→ herijkt naar situatie 2015-2020 

 Onderzoek in functies Docent en Hogeschool 
hoofddocent (HHD) als klein functieonderdeel 
opgenomen 

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

 Onderwijs in functie Lector als klein 
functieonderdeel 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’ in schaal 14 

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

Tabel 1: Hoofdlijnen van de verschillen tussen de oude en nieuwe functieprofielen  

 

Belangrijkste uitgangspunten bij de herijking 

Bij de herijking zijn meerdere uitgangspunten in acht genomen, waarvan de belangrijkste waren:  

 De herijking heeft geen verzwaringen van de functies tot gevolg, de nieuwe functieprofielen leiden niet tot 

zwaardere verantwoordelijkheden van medewerkers. De invoering van de herijkte profielen heeft geen 

arbeidsvoorwaardelijke consequenties.  

 Zowel de functie Docent/Onderzoeker als Hogeschool hoofddocent zijn per functieniveau toepasbaar voor 

een hoofdaccent op onderwijs of onderzoek. De verschillende varianten per functieniveau hebben Hay-

technisch dezelfde zwaarte. 

 Het herindelen is niet aan de orde. Dat wil zeggen dat medewerkers bij de invoering van de herijkte profie-

len niet opnieuw worden ingedeeld en de leidinggevende zal niet onderzoeken in hoeverre het nieuwe 

functieprofiel voor iedere individuele medewerker passend is. Dit is niet nodig, omdat de huidige en de 

nieuwe functieprofielen qua functiezwaarte per niveau gelijk1 zijn. Voorbeeld: de taken en verantwoorde-

lijkheden van de oude functie Docent 2 zijn Hay-technisch net zo zwaar als de taken en verantwoordelijk-

heden van de nieuwe functie Docent/Onderzoeker 2, ongeacht de functievariant.  

 Het nieuwe functieniveau van Lector 3 in schaal 14 kan worden toegepast zodra beleid en procedure t.a.v. 

de HvA tenure track persoonlijk lector is vastgesteld.  

 Voor onderzoekers geldt dat zij in een OP-functie zijn ingedeeld met resultaatgebieden op gebied van 

onderzoek en ten minste één resultaatgebied in het onderwijs, conform de indelingscriteria van dat 

functieprofiel.  

De enige uitzonderingen hierop zijn: 

- onderzoekers ingedeeld in het functieprofiel Onderwijs/ Onderzoeksmedewerker (schalen 6 - 10). 

Deze functie is een ondersteunende functie; het uitvoeren van onderwijstaken is niet vereist;  

- tijdelijke onderzoekers, aangesteld met het ‘geleende’ universitaire functieprofiel Onderzoeker (scha-

len 10 - 13). Het profiel Onderzoeker kan bij de HvA slechts bij uitzondering en uitsluitend bij tijdelijke 

arbeidsovereenkomsten gebruikt worden. Wanneer de onderzoeker een arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde tijd aangaat met de HvA, dient de medewerker te worden ingedeeld op een van de HvA 

                                                           
1 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. 

https://az.hva.nl/binaries/content/assets/serviceplein-a-z-lemmas/ac-hr/documenten/documenten-hr---profielen-nieuw/vsnu-profiel-onderzoeker.pdf
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specifieke OP-functieprofielen, zoals Docent/Onderzoeker. Dit conform de afspraken opgenomen in 

bijlage 3.  

 

Basis voor OP-loopbaanpaden  

De vier herijkte OP-functieprofielen vormen de basis voor het zichtbaar maken van een aantal OP-loopbaanpa-

den. Medewerkers in OP-functies hebben meestal een mix van onderwijs-, onderzoeks-, en coördinatie/ 

managementtaken. In onderstaand overzicht zijn de loopbaanpaden weergegeven met hoofdaccent op gebied 

van onderwijs, onderzoek of leidinggeven/management.  
 

 
Tabel 2: Overzicht mogelijke OP-loopbaanpaden op basis van de herijkte functieprofielen 

 

Er zijn verschillende routes mogelijk. Een medewerker kan een loopbaanpad zowel verticaal, horizontaal als 

diagonaal doorlopen:  

 Verticale doorstroom: functie in hogere schaal in een van de OP-loopbaanpaden: onderwijs, onder-
zoek of leidinggeven/management.  

 Horizontale doorstroom: functie in dezelfde schaal in een ander dan het huidige loopbaanpad: van 
onderwijs; onderzoek of leidinggeven/management naar een ander loopbaanpad. 

 Diagonale doorstroom: functie in hogere schaal in een ander dan het huidige loopbaanpad. 

De komende tijd wordt verkend wat er nodig is en wat bijdraagt aan het stimuleren en mogelijk maken van loop-

baanontwikkeling in de praktijk van de faculteiten. In samenspraak met HR-teams in de faculteiten zal de be-

leidsafdeling HR hiervoor een aantal kaders ontwikkelen, in verbinding met ander beleid, zoals functioneren en 

beoordelen en professionele ontwikkeling. Als onderdeel van het programma uitvoering strategisch onderzoeks-

beleid worden in elk geval kaders en randvoorwaarden uitgewerkt voor: 

 De 8 persoonlijk lectoren (functie Lector op niveau 3) die in 2018 aangesteld dienen te zijn. Zij zullen een 

tenure track doorlopen, waarmee zij, met begeleiding op maat, gedurende een aantal jaar de kans 

krijgen zich te bekwamen als lector, met het doel na deze periode aangesteld te worden als lector op 

functieniveau 2. Het principe up or else is hierbij richtinggevend.  

 Het versterken van loopbaankansen/loopbaanontwikkeling, met extra aandacht voor HOIO’s, promo-

vendi, pas-gepromoveerden, docent/onderzoekers, hogeschool hoofddocenten en lectoren.  

Schaal 

16 Lector 1

15 Lector 2

14 Lector 3 (Persoonlijk lector) Hogeschool hoofddocent 1 Opleidingsmanager 1

13 Hogeschool hoofddocent 2 Opleidingsmanager 2

12 Docent/Onderzoeker 1 Opleidingsmanager 3

11 Docent/Onderzoeker 2

10 Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker 1 Docent/Onderzoeker 3

9 Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker 2 Instructeur praktijkonderwijs 1

8 Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker 3 Instructeur praktijkonderwijs 2

7 Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker 4 Instructeur praktijkonderwijs 3

6 Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker 5

Grijs: functies buiten scope van deze herijking 

Loopbaanpaden O&O functies: Onderzoek - Onderwijs- Management
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Procedure voor de invoering van de herijkte functieprofielen 
De invoering van de nieuwe functieprofielen wordt per 1 maart 2016 uitgevoerd conform de volgende 

procedure: 

1. Iedere medewerker die met het oude profiel Lector kenniskring, Hogeschool hoofddocent, Docent of 

Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker is aangesteld, wordt automatisch overgezet naar het nieuwe pro-

fiel (horizontaal; zie overzicht op de volgende pagina), met behoud van functieniveau en alle op dat 

moment voor hem 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 
Tabel 3: Overzicht automatische overzetting van oud OP-functieprofiel naar herijkt OP-functieprofiel 

 

2. Iedereen, voor wie deze aanpassing geldt, wordt hier schriftelijk over geïnformeerd. In de brief worden 

de medewerkers tevens gewezen op de mogelijkheid tot het raadplegen van uitgebreide informatie die 

op MijnHvA beschikbaar is gesteld.  

3. Degenen die behoefte hebben aan extra toelichting, kunnen bij hun leidinggevenden terecht. Bij het 

beantwoorden van de vragen betreffende de indeling in de nieuwe functieprofielen kunnen de leiding-

gevenden zich bij laten staan door het HR-team van de betreffende faculteit.  

4. Het herijkte functieprofiel geldt vanaf de invoeringsdatum als referentiekader in de reguliere gespreks-

cyclus van functioneren en beoordelen. In het jaargesprek maakt medewerker met zijn leidinggevende 

resultaat- en ontwikkelafspraken op basis van het herijkte profiel. Afspraken over de professionele 

ontwikkeling van de medewerker, over de match tussen zijn individuele ambities en loopbaanperspec-

tieven en over de te behalen resultaten, dienen in lijn te zijn met het nieuwe functieprofiel. Indien nodig, 

maken de medewerker en de leidinggevende aanvullende afspraken ten behoeve van een optimale 

aansluiting op het profiel, bijvoorbeeld voor een overgangsperiode.  

De beoordeling van het functioneren van de medewerker vindt in 2016 plaats op basis van de eerder 

gemaakte afspraken passend bij het oude/nog niet herijkte profiel. Vanaf 2017 vindt de beoordeling van 

het functioneren plaats op basis van resultaat- en ontwikkelafspraken waarvoor het nieuwe/herijkte 

profiel als basis is gebruikt.  
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5. Medewerker die van mening is dat zijn indeling niet meer passend is, kan dat in zijn jaargesprek met de 

leidinggevende kenbaar maken. De leidinggevende dient de argumenten van de medewerker in 

overweging te nemen. Mocht hier tussen de medewerker en leidinggevende onenigheid over ontstaan, 

dan heeft de medewerker te allen tijde het recht om gebruik te maken van het HvA-reglement Interne 

bezwarenprocedure functieordenen. 

 

 

 

 

 

 

  

https://az.hva.nl/binaries/content/assets/serviceplein-a-z-lemmas/ac-po/documenten/documenten-po/interne-bezwarenprocedure-functieordenen---reglement.pdf?1387186996304
https://az.hva.nl/binaries/content/assets/serviceplein-a-z-lemmas/ac-po/documenten/documenten-po/interne-bezwarenprocedure-functieordenen---reglement.pdf?1387186996304
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Bijlage 1: Nadere beschrijving van de wijzigingen per functieprofiel 
Hieronder is voor de vier herijkte OP functieprofielen beschreven welke wijzigingen er zijn ten opzichte van de 

oude profielen. Deze zijn verwerkt in betreffende OP-functieprofielen.  

 

Lector  

 Onderwijstaken passender gemaakt, een aantal taken blijft echter geïntegreerd in de andere resultaatgebie-
den, juist vanwege de verwevenheid van onderzoek met onderwijs.  

 Er is een apart resultaatgebied Begeleiden van promovendi toegevoegd. 
 Functioneel leidinggeven aan onderzoeksgroepen is prominenter in het profiel opgenomen. (Daar waar in 

de functieprofielen ‘functioneel’ leidinggeven wordt genoemd, kan ook ‘operationeel’ leidinggeven zijn 
bedoeld. Omwille van de leesbaarheid en passend bij de Hay-methode worden de beide soorten van leiding-
geven niet separaat genoemd en uitgewerkt.) 

 De schaalgrootte van onderzoeksprojecten in relatie tot het onderzoeksprogramma en verwerving van 2e en 
3e geldstromen is explicieter opgenomen in de indelingscriteria. 

 Aan het profiel is een nieuw functieniveau 3 in schaal 14 toegevoegd. Dit niveau is bedoeld voor lectoren in 
ontwikkeling die middels de (nog te ontwikkelen) tenure track door kunnen stromen naar de functie van 
een vakvolwassen lector (Lector 2).  

 Het benoemen van lectoren op alle functieniveaus kan uitsluitend plaatsvinden met de toestemming van 
het College van Bestuur. 

 

Hogeschool hoofddocent 

 De kern van de functie: het integreren van onderwijs en onderzoek, is expliciet opgenomen in het ‘doel van 
de functie’ en verder uitgewerkt in het resultaatgebied. Ook is het leiden van een onderzoeksgroep en 
verwerven van 2e en 3e geldstromen explicieter opgenomen in de indelingscriteria. 

 Aan de functie is een nieuw functieniveau 1 in schaal 14 toegevoegd. Voor schaal 13 geldt functieniveau 2. 
Voor de beide niveaus zijn gedifferentieerde indelingscriteria ontwikkeld, waaronder twee functievarianten 
op niveau 2 en drie functievarianten op niveau 1. Hoofddocenten in schaal 14 dienen aan minimaal 5 van de 
6 indelingscriteria te voldoe, voor hoofddocenten in schaal 13 is dit 4 van de 6.  

 Functieniveau 1 heeft een bijzondere karakter. Het benoemen van hogeschool hoofddocenten op dit niveau 
kan uitsluitend plaatsvinden met de toestemming van het College van Bestuur.  

 

Docent/Onderzoeker 

 ‘Context’ van de functie is verder aangescherpt door een heldere vermelding van de drie mogelijke loop-
baanpaden: Onderwijs, Onderzoek en Leidinggeven/Management.  

 Op alle drie functieniveaus zijn bij de niveau-onderscheidende indelingscriteria twee varianten beschreven: 
met hoofdaccent op onderwijs en met hoofdaccent op onderzoek. 

 De indelingscriteria voor praktijkgericht onderzoek zijn op niveau gebracht, zodat ze aansluiten bij verant-
woordelijkheden voor onderzoek op betreffende niveaus. Het universitaire functieprofiel Onderzoeker heeft 
daarbij als voorbeeld/referentie gediend.  

 Ontwikkelen van toetsprogramma’s is geschrapt bij het criterium Onderwijsontwikkeling en kennis-
integratie. Het is nu een apart, facultatief indelingscriterium geworden. Het ontwerpen van toetsen wordt 
namelijk niet door alle docenten gedaan en kan daarom niet geïntegreerd worden in een criterium dat in 
onderwijsvariant verplicht karakter heeft.  

 Begeleiding en beoordeling van studenten is voor functieniveau 2 in onderwijsvariant een verplicht 
criterium geworden. Iedere Docent/Onderzoeker 2 dient namelijk studenten (kunnen) begeleiden, zoals bij 
dat indelingscriterium beschreven.  
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Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker 

 Het voorstel om functieniveau 1 (schaal 10) uit het profiel te schrappen, is niet overgenomen. Wanneer dit 
niveau zouden worden geschrapt, ervan uitgaande dat onderwijs- en onderzoekswerkzaamheden op dit 
niveau bij de Docent-3-functie horen, zouden alle onderzoeksmedewerkers een basiskwalificatie didactische 
bekwaamheid moeten behalen. Voor Docent 3 is basiskwalificatie namelijk een vereiste. 
De verantwoordelijkheden t.a.v. onderwijstaken van Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker 1 zijn minder 
zwaar dan die van Docent 3. Er wordt bijvoorbeeld een advies over beoordeling van studenten verwacht en 
niet de eindverantwoordelijkheid voor de beoordeling. Dit wordt ‘gecompenseerd’ door andere taken en 
verantwoordelijkheden die in de functie van Docent 3 weer niet aan de orde zijn. Zo blijft schaal 10 Hay-
technisch voor de beide functies passend, al is dat op basis van andere argumenten. Qua zwaarte zijn de 
beide functies vergelijkbaar.  

 
 
Let op: 
Voor de oude en de nieuwe functieprofielen geldt dat ze qua functiezwaarte per niveau gelijk zijn. Voorbeeld: de 
taken en verantwoordelijkheden van de oude functie Docent 2 zijn Hay-technisch net zo zwaar als de taken en 
verantwoordelijkheden van de nieuwe functie Docent/Onderzoeker 2 (ongeacht functievariant). Uitgebreidere 
teksten en/of een groter aantal aan verplichte indelingscriteria betekent niet dat het functieniveau automatisch 
zwaarder is geworden. Al zijn de nieuwe teksten van de indelingscriteria over het algemeen breder en 
gedetailleerder geformuleerd, ze maken de betreffende functieniveaus niet zwaarder. Dit is grondig Hay-
technisch onderzocht en zorgvuldig door de Hay Group gevalideerd.  
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Bijlage 2: Leeswijzer voor de functieprofielen 

De HvA werkt met generieke functieprofielen, opgesteld conform de methode voor functie-ordenen en -

waarderen van de Hay Group; daarvan ook de naam ‘Hay-profiel’. 

 

Generieke beschrijving  
De herijkte profielen zijn beschreven als generieke functies, waarbij één (globale) beschrijving wordt gemaakt 

voor alle functies waarvan het doel en de aard van de werkzaamheden overeenkomen. Generiek wil zeggen dat 

verschillende kenmerken van functies die in de praktijk zijn aangetroffen, samengevoegd zijn in een beschrijving 

in algemene termen. Centraal staan de gemeenschappelijke resultaatgebieden van bepaalde groepen functies. 

De afzonderlijke taken die binnen een bepaalde functie worden uitgevoerd, zijn daarvan een afgeleide. Het gene-

rieke karakter van een functieprofiel geeft dus aan wat de functie bijdraagt aan de organisatieresultaten en 

beschrijft niet exact of in detail welke werkzaamheden een medewerker uitvoert.  

 

Doel en context 
Bijvoorbeeld: er is een generiek profiel ontwikkeld voor de HvA-functie Docent/Onderzoeker. Het doel is 

beschreven, het is een onderwijsgevende functie. In de context wordt beschreven van er in deze functie 

verschillende accenten mogelijk zijn, met loopbaanmogelijkheden/accenten op het gebied van onderwijs, 

onderzoek en leidinggeven/management. Deze accenten zijn vervolgens bij de indelingscriteria vertaald naar 

verschillende varianten.  
 

 

 
Figuur 1 Beschrijving doel en context in het functieprofiel Docent/Onderzoeker, met duiding van verschillende accenten in de functie 

 

Resultaatgebieden 
Voor alle varianten binnen deze functie geldt dezelfde beschrijving van resultaatgebieden en voorbeeldactivitei-

ten in het functieprofiel. Echter, niet alle resultaatgebieden hoeven op iedere Docent/Onderzoeker van toepas-

sing zijn, de voorbeeldactiviteiten evenmin. De beschrijvingen zijn niet volledig en niet uitputtend, het gaat om 

grote lijnen. Over de exacte functie-invulling worden tussen de medewerker en zijn leidinggevende afspraken 
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gemaakt. Per medewerker zullen de accenten en inkleuring van de functie enigszins verschillen, afhankelijk van 

de afspraken die hij met zijn leidinggevende heeft gemaakt over zijn rol binnen het team, taakverdeling, te 

bereiken resultaten en over persoonlijke ambities ten aanzien van zijn professionele ontwikkeling en loopbaan. 

 

 

Figuur 2 Voorbeeld van de beschrijving van een resultaatgebied in het functieprofiel Docent/Onderzoeker 

 
 

Indelingscriteria 
Om te bepalen welk functieniveau voor de daadwerkelijke taken en verantwoordelijkheden van een medeweker 

passend is, zijn per niveau gedetailleerde indelingscriteria beschreven. Voor deze criteria geldt een strikte 

toepassing, dat wil zeggen: ze zijn leidend in hun exacte formulering, dus niet alleen op grote lijnen.  

 

Figuur 3 Voorbeeld van indelingscriteria voor de drie functieniveaus, op gebied van Onderwijsontwikkeling en kennisintegratie 

 

De criteria dienen geplaatst te worden in de organisatorische context waarin de functie wordt uitgeoefend. Een 

‘omvangrijke’ onderwijsvernieuwing bij de ene opleiding kan er echter anders uit zien dan bij een andere 

opleiding. Daarom vraagt het indelen van een functie om een goede afweging en een duidelijke onderbouwing. 

Om dat te doen is een hoge mate van ‘indelingsbekwaamheid’ nodig, zowel bij de leidinggevenden die met de 

Hay-profielen werken als bij de HR-adviseurs die de leidinggevenden adviseren. Bij de introductie van de nieuwe 

functieprofielen zal hier gerichte aandacht aan worden besteed.  
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Indelingsregels 
Ook voor de indelingsregels geldt dat ze strikt toegepast dienen te worden.  

Indelingsregels Docent/Onderzoeker 

 Docent/Onderzoeker 3 is van toepassing indien aan de criteria Onderwijsontwikkeling & kennisintegratie, Onderwijsuitvoering, Begeleiding 
en beoordeling van studenten, en tenminste 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 tenminste 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 tenminste aan twee van de overige criteria wordt voldaan zoals omschreven bij Docent/Onderzoeker 1.  

Figuur 4 Strikt geldende indelingsregels voor het functieprofiel Docent/Onderzoeker 

 

 

Visuele weergave per variant (Onderwijs/Onderzoek) van indelingsregels per functieniveau  
Om de toepassing van de indelingscriteria en de indelingsregels overzichtelijker te maken, is aan het eind van de 

profielen Docent/Onderzoeker en Hogeschool hoofddocent een visuele weergave per functievariant toegevoegd.  

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

Onderwijsontwikkeling en 
kennisintegratie 

Verplicht, in combinatie met 

tenminste twee van de vier 

varianten  

Verplicht, in combinatie met 

tenminste één van de vier 

varianten 

 

Verplicht, in combinatie met 

tenminste 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 

Figuur 5 Voorbeeld overzicht indelingsregels voor variant met hoofdaccent op Onderwijs in het functieprofiel Docent/Onderzoeker 
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Bijlage 3: Maatregel tijdelijke onderzoekers zonder onderwijstaken bij de HvA 
 

Achtergrond 
Naast het functieprofiel van Docent/Onderzoeker, waarin praktijkgericht onderzoek, naast onderwijstaken, in de 

resultaatgebieden is opgenomen, kent het HvA-functiegebouw geen apart functieprofiel Onderzoeker. 

De functie Onderzoeker zonder onderwijstaken past niet in de HvA-visie op onderwijs en onderzoek en is geen 

reguliere loopbaanstap binnen de HvA. 

Ondanks dit uitgangspunt vereisen de situaties, waarin de faculteiten ten behoeve van een aantal projecten 

tijdelijke onderzoekers nodig hebben, wel een praktische oplossing. De praktijk laat immers zien dat er externe 

onderzoekers worden aangenomen op basis van een tijdelijke onderzoeksopdracht, zonder onderwijstaken. 

Functieprofiel Docent/Onderzoeker is in die gevallen vaak niet passend. De taken en verantwoordelijkheden die 

aan de onderzoeker worden opgedragen, voldoen niet aan de indelingscriteria van dat profiel, waardoor functie-

niveau en -waardering niet kunnen worden bepaald. 

 

Tijdelijke oplossing 
Om de functie-indeling recht te doen en om de inzet van tijdelijke onderzoekers zonder docenttaken te kunnen 

registreren, monitoren en te sturen, wordt de volgende maatregel als praktische oplossing toegepast: 

1. Een tijdelijke onderzoeker zonder docenttaken wordt voor maximaal 22 jaar aangesteld met het universi-

taire functieprofiel Onderzoeker. De indelingscriteria voor het bepalen van het functieniveau van dat 

profiel zijn leidend (schalen 10 t/m 13). 

Deze oplossing past in het functieordeningsbeleid van de HvA, gezien de HvA als UFO-volger grotendeels 

gebruik maakt van de universitaire functieprofielen. Echter, het VSNU-profiel Onderzoeker wordt niet 

opgenomen in het HvA-functiegebouw.  

2. De HR-teams krijgen de opdracht om de mutaties voor een vaste aanstelling van Onderzoeker niet te 

honoreren. De Personeels- en Salarisadministratie heeft hierbij een signalerende rol naar de HR-teams. 

3. Indien een faculteit besluit een tijdelijke onderzoeker een vaste aanstelling te geven, dient de betref-

fende medewerker aangesteld te worden in de reguliere HvA-functie Docent/Onderzoeker, met 

toewijzing van onderwijstaken naast de onderzoekstaken. 

4. In bijzondere gevallen of onduidelijkheden wordt de beleidsafdeling HR via de decentrale HR-adviseur 
om (indelings)advies gevraagd. 

 

 

 

-------------------------------------------- 
Bron: de notitie Maatregel tijdelijke onderzoekers zonder onderwijstaken bij de HvA, vastgesteld door de rector HvA 
op 5 april 2012, aangepast aan de huidige situatie, beleid en wetgeving.  

                                                           
2 In verband met de recente wetswijzigingen kan een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet meer 3, maar maximaal 2 jaar 
duren.  


