
CRITERIA VOOR PLAATSING EN BEVORDERING VAN UNIVERSITAIR 

DOCENTEN 

 

 

 

Universitair docent 2 22 

 

Vereisten: 

1. Gepromoveerd zijn. 

2. Enige ervaring in het geven van (wetenschappelijk) onderwijs en de 

verwachting dat betrokkene zich zal ontwikkelen tot een zelfstandig 

functionerend docent. 

3. Beschikken over de basiskwalificatie onderwijs. 

4. Beschikken over het vereiste niveau van de Nederlandse taal; 

5. Beschikken over het vereiste niveau van de Engelse taal. 

6. De verwachting dat betrokkene zich zal ontwikkelen tot een creatieve en 

productieve onderzoeker. 

7. Deelnemen aan werkgroep, commissies of projectteams binnen de faculteit of 

eenheid. 

8. Tenminste 6 toe te rekenen ervaringsjaren;  

9. Goede en volledige vervulling van de UD 2-taken. 

 

Organisatie: 

De UD verricht zijn/haar werkzaamheden onder de eindverantwoordelijkheid van een 

door het Faculteitsbestuur aangewezen hoogleraar of UHD. 

 

Taken: 

Voor het takenpakket wordt verwezen naar de functiebeschrijving Universitair docent in 

de UFO-systematiek, de opgedragen kernactiviteiten en de indelingscriteria. 

  

De aanloopschaal is schaal 10. 

Men wordt geplaatst in de aanloopschaal indien de functie nog niet volledig wordt 

vervuld, of men nog niet is gepromoveerd en niet beschikt over tenminste 6 toe te 

rekenen ervaringsjaren. 

 

De formatieve schaal is schaal 11. 

 

Overgang van schaal 10 naar schaal 11 kan plaatsvinden bij: 

1. Wanneer voldaan wordt aan de hierboven gestelde vereisten; 

2. Aanwezigheid van een recente positieve beoordeling. 

 



Universitair docent 1 

 

Vereisten: 

1. Gepromoveerd zijn; 

2. Blijk geven van ruime onderwijservaring in de verschillende vormen (hoor- en 

werkcolleges, begeleiding van studenten); 

3. Beschikken over de basiskwalificatie onderwijs;  

4. Beschikken over het vereiste niveau van de Nederlandse taal; 

5. Beschikken over het vereiste niveau van de Engelse taal; 

6. Wetenschappelijke creativiteit en regelmatige productie blijkend uit verschillende 

publicaties op het eigen vakgebied of specialisme. In ieder geval voldoen aan de 

norm van het Onderzoeksinstituut; 

7. Leveren van een bijdrage aan de verwerving van 2
e
 en 3

e
 geldstroomfinanciering; 

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

faculteit of eenheid en/of het uitvoeren van toegewezen beheer- en bestuurstaken; 

9. Tenminste 12 toe te rekenen ervaringsjaren, waarvan tenminste 2 jaar als UD 2; 

10. Goede en volledige vervulling van de UD 1-taken. 

 

Organisatie: 

De UD verricht zijn/haar werkzaamheden onder de eindverantwoordelijkheid van een 

door het Faculteitsbestuur aangewezen hoogleraar of UHD. 

 

Taken: 

Voor het takenpakket wordt verwezen naar de functiebeschrijving Universitair docent in 

de UFO-systematiek, de opgedragen kernactiviteiten en de indelingscriteria. 

 

De aanloopschaal is schaal 11. 

Men wordt geplaatst in de aanloopschaal indien de functie nog niet volledig wordt 

vervuld en men nog niet beschikt over tenminste 12 toe te rekenen ervaringsjaren.  

 

De formatieve schaal is schaal 12. 

 

Overgang van schaal 11 naar schaal 12 kan plaatsvinden bij: 

1. Wanneer voldaan wordt aan de hierboven gestelde eisen; 

2. Aanwezigheid van een recente positieve beoordeling; 

 


