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UFO 
Sinds 2004 wordt voor alle (nieuwe) FSW-werknemers het bij de werkzaamheden behorende (UFO) 
functieprofiel en –niveau bepaald. Bij de indeling in een functieprofiel met –niveau hoort een 
bepaalde functiewaardering; in CAO-verband is aan de waardering een salarisschaal gekoppeld. 
 
Leeswijzer 
Na een overzicht van gehanteerde begrippen en uitgangspunten van waaruit deze notitie is 
geschreven, staan vanaf pagina 3 alle wetenschappelijke functies genoemd die bij FSW voorkomen. 
Per functie en functieniveau worden de UFO-indelingscriteria en indelingsregels genoemd. Tevens 
worden de binnen de faculteit gehanteerde kwaliteitscriteria per functie vermeld en de inschaling die 
behoort bij elk functieniveau. De functies staan beschreven van “laag” naar “hoog”. 
 
Overzicht gehanteerde begrippen 
Resultaatgebied 
Resultaatgebieden beschrijven de bij de functie behorende werkzaamheden gericht op het bereiken 
van een specifiek resultaat. Een resultaatgebied bestaat uit een kernactiviteit, het kader waar binnen de 
kernactiviteit wordt verricht, het gewenste resultaat van die kernactiviteit en een indicatie van 
mogelijke activiteiten die hierbij worden ondernomen. 
 
Indelingscriteria 
Indelingscriteria zijn de criteria die gebruikt worden om het niveau / de waardering van een functie te 
bepalen. De indelingscriteria die in dit stuk zijn opgenomen bij de verschillende wetenschappelijke 
functies zijn afkomstig uit het in CAO-verband vastgestelde UFO, het universitaire systeem van 
functieordening en -waardering.  
Bij elke set van indelingscriteria horen indelingsregels die eveneens in CAO-verband zijn vastgesteld. 
De indelingsregels geven aan op welke wijze het totale functieniveau kan worden afgeleid. Deze 
indelingsregels kunnen per functie verschillen. Bij de ene functie hoort bij een bepaald niveau 
bijvoorbeeld: het voldoen aan 2 van de 3 indelingscriteria. Bij een andere functie hoort bij een bepaald 
niveau bijvoorbeeld de eis dat voldaan wordt aan alle indelingscriteria op dit niveau.  
 
Kwaliteitscriteria 
Het faculteitsbestuur heeft een aantal kwaliteitscriteria geformuleerd aanvullend op de UFO-
indelingscriteria. Indien een werknemer voldoet aan de kwaliteitscriteria bij een bepaald 
functieniveau, kan verwacht worden dat deze werknemer de functie op dat bijbehorende niveau naar 
tevredenheid zal kunnen vervullen. De kwaliteitscriteria kunnen gebruikt worden als checklist bij het 
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selecteren van een nieuwe kandidaat, maar ook bij het maken van een loopbaanplan voor een zittende 
werknemer. Daarbij is het niet noodzakelijk dat in alle gevallen aan alle kwaliteitscriteria wordt 
voldaan. Binnen de domeinen onderwijs / onderzoek / bestuur kan worden gecompenseerd, dit ter 
beoordeling van het afdelingshoofd. 
 
Aanloopschaal 
Inschaling bij indiensttreding of bij functieverandering in de naast lagere salarisschaal dan de bij het 
functieniveau behorende salarisschaal. De aanloopschaal wordt maximaal 2 jaar toegepast en kan 
alleen worden aangewend bij indeling in het laagste functieniveau, overeenkomstig hoofdstuk 3 
artikel 3.8 van de CAO Nederlandse Universiteiten. 
 
 
Uitgangspunten 
 
Uitgangspunt 1 Bepalen functieprofiel 
De werkzaamheden die iemand opgedragen krijgt zijn in principe bepalend voor het gekozen 
functieprofiel, het functieniveau en de daarbij behorende waardering van de functie. Zie ook het 
voorbehoud dat er is voor bevordering/inschaling in Uitgangspunt 3 en 4 hierna. Aan de waardering 
van de functie zit een door CAO-partijen vastgestelde koppeling aan een salarisschaal. 
 
Uitgangspunt 2 Verhouding tussen de functieniveau’s 
Inschaling van nieuwe medewerkers of bevordering van medewerkers naar een hoger functieprofiel 
kan slechts plaatsvinden indien er daarvoor ruimte is in de formatie in die zin dat niet wordt 
afgeweken van de verhouding in de vaste staf  in de eerste geldstroom van: Hoogleraar 1: UHD 1,5; 
UD 3. 
 
Uitgangspunt 3 Cumulatie functie- en kwaliteitseisen 
In UFO is elk hoger functieniveau cumulatief ten opzichte van het lagere niveau. De vereisten voor 
het lagere niveau van een bepaalde functie gelden ook voor het hogere niveau, maar voor het hogere 
niveau gelden enige vereisten extra. 
 
Uitgangspunt 4 Ontwikkelafspraken 
Bij doorstroom tussen de diverse functieniveaus kan de werknemer gedurende een periode al deels de 
resultaatgebieden opgedragen krijgen van een hoger niveau, maar nog niet voldoen aan 
kwaliteitseisen welke noodzakelijk zijn voor het succesvol realiseren van de resultaatgebieden, en 
vice versa. In een dergelijke periode blijft de functie van werknemer in het reeds toegewezen 
functieprofiel en bijbehorend functieniveau, en zal door middel van een ontwikkelingsplan een 
afspraak worden gemaakt op welke wijze en wanneer het hogere niveau binnen het functieprofiel 
wordt toegekend. Dit ontwikkelplan wordt in het jaargesprek vastgelegd en bestrijkt een periode van 
maximaal 24 maanden. 
 
Uitgangspunt 5Aanloopschaal 
Aanloopschalen zullen in beperkte mate worden gebruikt, omdat werknemers in principe bij de start 
van hun loopbaan worden ingedeeld in het laagste functieniveau van een bepaalde functie.  
 
 
Uitgangspunt 6 Onderwijs kwalificaties 
Voor alle docenten die in dienst komen voor in totaal 1 jaar of meer met een werktijdomvang van 
0,4fte of meer is het volgen van de Basisopleiding Universitair Docent (BUD), die leidt tot het 
behalen van de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO), verplicht. Voor alle medewerkers die reeds in 
dienst zijn en onderwijs geven is de BKO verplicht. Voor docenten die over meer dan 5 dienstjaren, of 
meer dan 10 jaar onderwijservaring beschikken geldt de mogelijkheid om met een verkort ( portfolio) 
traject de BKO kwalificatie te behalen. 
 
Uitgangspunt 7: Engelse taalvaardigheid 
Voor alle docenten die in het Engels doceren  is Engelse taalvaardigheid op niveau C1een vereiste . 
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Uitgangpunt 8: Facultaire onderzoeksnorm 
Alle medewerkers die onderzoekstijd hebben (Onderzoekers, UD, UHD, Hoogleraar)  moeten 
voldoen aan de facultaire onderzoeksnorm alvorens zij in aanmerking komen voor verlenging of 
bevordering. Deze norm is vastgelegd in het onderzoeksbeleid en wordt niet apart bij de 
kwaliteitscriteria opgenomen . 
 
 
 
 
 
 
. 
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Inschaling- en bevorderingsbeleid per WP-functie 
 
1. Student-assistent 
Inschaling  
De student-assistent wordt ingeschaald afhankelijk van het studiejaar waarin deze zich bevindt, 
waarbij rekening wordt gehouden met de reeds opgedane studiejaren aan een andere faculteit. Het 
tweede bachelorjaar in salarisschaal 101, het derde bachelorjaar of de pre-master in 102, de master-
fase in schaal 103.Een deeltijdstudent wordt ingeschaald volgens de studiefase. 
 

Toelichting Student-assistenten hebben veel minder rechten dan reguliere werknemers. Zij worden van veel CAO-
artikelen uitgezonderd. Zo kunnen aan hen eindeloos tijdelijke contracten worden aangeboden, zonder 
dat zij recht krijgen op vast dienstverband; zij hebben geen recht op een periodieke verhoging van 
salaris (behalve als zij doorstromen naar een hoger studiejaar). Bij het directe onderwijs- en 
onderzoeksgerelateerde werk dat student-assistenten behoren te doen, zijn de geringere rechten echter 
minder van belang: ze zullen met dat werk ophouden zodra ze afgestudeerd zijn én ze kunnen zich 
met een student-assistentschap profileren bij mogelijke toekomstige leidinggevenden (zodat ze in the 
picture komen voor een baan als promovendus bijvoorbeeld). 
Bij werk dat niet direct O&O-gerelateerd is (zoals secretaressewerk of IT-werk), behoren werknemers 
niet in een semi-wetenschappelijke functie van student-assistent geplaatst te worden. Die werknemers 
behoren de ondersteunende functie te krijgen die ze vervullen, met alle CAO-rechten die daarbij 
horen.  
 
 
2. Promovendus 

Toelichting De promovendus krijgt eerst een arbeidsovereenkomst voor 12 maanden welke van rechtswege 
afloopt. Rond 8 maanden dienstverband vindt een 8-maandsevaluatie plaats. Bij een goede 
beoordeling (waarbij rekening wordt gehouden met een positief advies van de directeur van de 
Graduate School waarbij rekening wordt gehouden met het advies van de externe reviewers, conform 
de facultaire procedure1) adviseert de directeur het het Afdelingshoofd het voorstel om de 
arbeidsovereenkomst te verlengen.  De arbeidsovereenkomst wordt dan verlengd tot respectievelijk 
een totaal van 4 of 5 jaar afhankelijk van de werktijdsfactor van 1.0 of 0.8 fte. Ingeval er sprake is van 
een promotietraject van 3 jaar, dan blijft er sprake van een 8-maands evaluatie, maar zal de 
overeenkomst na afloop van het eerste jaar worden verlengd met 2 jaar of 2 jaar en 7,5 maand bij een 
werktijdfactor van 0,8fte. 

 
Indien de arbeidsovereenkomst na het eerste jaar niet wordt verlengd, dan dient dit te worden 
onderbouwd met  een jaargesprek en een negatief advies van de directeur van de graduate school. De 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt de promovendus mondeling medegedeeld en 
schriftelijk door P&O bevestigd. 
 
Het afdelingshoofd kan de arbeidsovereenkomst van een promovendus,  langer dan 4 jaar in dienst 
houden om te werken aan de afronding van het proefschrift (of evenredig langer bij een 
deeltijdaanstelling).Bij een verlenging vanwege een periode van ziekte, zwangerschap of 
ouderschapsverlof , komen de kosten van verlenging ten laste van de facultaire voorziening 
Ziektekosten.  
 
Bij andere redenen voor verlenging komen de kosten voor rekening van de afdeling. 
Onderwijsuitvoering behoort tot het reguliere takenpakket van een promovendus. Dit moet zorgvuldig  
worden afgestemd met de promotor, promovendus  en in overleg met de Graduate School gebeuren, 
Ter ondersteuning bij het geven van onderwijs wordt de promovendus in de gelegenheid gesteld 
toepasselijke onderwijsmodules uit de Basisopleiding voor Universitair Docent bij het 
Onderwijscentrum VU te volgen. 
 

                                                      
1 Deze is te vinden op de VU-net zie aldaar voor een uitgebreide beschrijving van deze procedure 
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Inschaling Inschaling geschiedt volgens de algemene landelijke richtlijnen. Voor toekenning van de periodieke 
verhoging van het salaris is een positief oordeel in het jaargesprek vereist. 
 
 
3. Docent  

Toelichting Als uitgangspunt geldt dat bij de samenstelling van de wetenschappelijke staf van een afdeling de 
voorkeur uitgaat naar wetenschappelijk personeel dat zowel onderwijs- als onderzoekstaken kan 
uitvoeren.  
Soms kan een (tijdelijk) dienstverband als docent worden overwogen, in die gevallen waarbij alleen 
onderwijswerkzaamheden worden opgedragen. Ook kan in incidentele gevallen met UD’s die hun 
onderzoekstijd dreigen kwijt te raken een overstap naar het docentschap worden besproken. 
Een Docent 4 komt niet in aanmerking voor een contract voor onbepaalde tijd. 
 
Docent 4  

Inschaling Een in dienst tredende docent zonder relevante onderwijservaring die niet is gepromoveerd wordt bij 
aanvang dienstverband ingeschaald in ss (salarisschaal) 10.0. 
Indien de docent is gepromoveerd of het proefschrift bij de leescommissie heeft ingediend wordt hij 
ingeschaald in ss (salarisschaal) 10.5. Bij relevante onderwijservaring kan overwogen worden de 
werknemer hoger dan ss 10.5 te salariëren.  
Voor gepromoveerde docenten is er een eventuele overstap naar de functie UD mogelijk, voor niet-
gepromoveerde docenten niet 

Indelings- 
criteria  Indelingscriteria functieprofiel Docent 4 

• Verzorgen van reeds ontwikkelde reguliere onderwijsonderdelen 
• Werknemer voldoet nog niet aan de voorwaarden voor indeling als “docent 3”of de 

resultaatgebieden van docent 3 zijn niet volledig van toepassing  
Kwaliteits- 
criteria Van een docent 4 wordt verwacht dat hij bij een dienstverband van in totaal 1 jaar of langer en een 

werktijdfactor van 0,4 of groter: 
- De basis opleiding voor Universitair Docent volgt  
 

Docent 3 
Inschaling Bij aanvang van het dienstverband met een docent 4 kan een loopbaantraject worden afgesproken om 

te gaan voldoen aan de resultaatgebieden en indelingscriteria voor docent 3. Het goed doorlopen van 
dit loopbaantraject, zie hieronder, zal resulteren in bevordering naar Docent 3, en een inschaling in 
salarisschaal 11 met toepassing van een bevorderingsperiodiek. 

 
Indelings- 
Criteria Indelingscriteria functieprofiel Docent 3; aan alle drie de criteria moet zijn voldaan: 

• Zorgen voor periodiek onderhoud2 van de toegewezen onderwijsonderdelen3, o.a. blijkend uit 
het integreren van onderzoeksresultaten in het onderwijs, het opstellen van tentamen- en 
examenopgaven en het afnemen van tentamens, en het publiceren van onderwijsmateriaal, 
waaronder studiehandleidingen en readers 

• Verzorgen van reeds ontwikkelde reguliere onderwijsonderdelen 
• Signaleren van verbetermogelijkheden voor de toegewezen onderwijsonderdelen 

 
Kwaliteits- Voordat van een docent werkzaamheden op het niveau van docent 3 worden gevraagd, zal getoetst  
criteria  worden op de volgende kwaliteitscriteria: 

- De docent is gepromoveerd 

                                                      
2 Onder periodiek onderhoud wordt verstaan: Actualiseren en moderniseren van bestaande 
onderwijsonderdelen, zonder dat de inhoud, opzet of didactiek in belangrijke mate gewijzigd worden. Het accent 
ligt hier op “bestaande onderwijsonderdelen”. 
3 Onder toegewezen onderwijsonderdelen wordt verstaan: Vanuit het facultaire onderwijsprogramma aan de 
functionaris opgedragen. 
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- De docent volgt de Basisopleiding Universitair Docent (BUD)  en voltooit deze 
binnen twee jaar of beschikt reeds over een BKO. 

- De docent kan succesvol studenten coachen 
- De docent beschikt over didactische vaardigheden, blijkend uit goede 

onderwijsevaluaties 
- De docent heeft kennis op het gebied van nieuwe onderwijsmethoden en diverse 

toetsvormen 
 
Docent 2 

Indelings- Indelingscriteria functieprofiel Docent 2; aan drie van de vier criteria moet zijn voldaan voordat tot  
criteria  bevordering tot Docent 2 kan worden overgegaan. 

• Ontwikkelen4 van toegewezen onderwijsonderdelen op basis van vastgestelde opzet, inhoud 
en didactiek.  

• Verzorgen van zelf-ontwikkelde onderwijsonderdelen voor uiteenlopende doelgroepen5, 
oftewel:   

• Opstellen van verbetervoorstellen6 naar aanleiding van onderwijsevaluaties voor de 
toegewezen onderwijsonderdelen.  

• Deelnemen aan werkgroepen, commissies of projectteams binnen de afdeling. 
 

Kwaliteits- Voordat aan een docent werkzaamheden op het niveau van docent 2 worden gevraagd, zal het  
criteria  afdelingshoofd nagaan of aan de volgende kwaliteitscriteria voldaan is: 

- Didactische vaardigheden blijkend uit goede onderwijsevaluaties gedurende een 
aantal jaren 

- Ervaring met het ontwikkelen en toepassen van nieuwe onderwijsmethoden 
- Beschikt over SKO  
 

Inschaling Bij Docent 2 behoort schaal 12. Bij overgang van schaal 11 naar schaal 12 wordt één 
bevorderingsperiodiek toegekend.  
Bevordering vanuit salarisschaal 11.11, is naar salarisschaal 12.5.  
 
Docent 1 

Toelichting Als synoniem voor functieprofiel Docent niveau 1 mag de titel Hoofddocent worden gebruikt. 
  
Tot docent niveau 1 kan iemand slechts bevorderd worden indien de opgedragen werkzaamheden aan 
alle UFO-indelingscriteria voor dat niveau voldoen. Deze toets vindt plaats in de vorm van een 
jaargesprek waarbij de Opleidingsdirecteur als informant optreedt.  

Indelings- 
criteria Indelingscriteria functieprofiel Docent 1. 

• Initiëren7 en ontwikkelen van de opzet, inhoud en didactiek voor samenhangende 
onderwijsonderdelen8.  

                                                      
4 Onder ontwikkelen van onderwijsonderdelen wordt verstaan: Het uitwerken van nieuwe ideeën ten aanzien 
van inhoud, opzet en didactiek van een nieuw te realiseren onderwijsonderdeel. Het accent ligt hier op “nieuw te 
realiseren”. 
5 Onder uiteenlopende doelgroepen wordt verstaan: Groepen met verschillende leerdoelstellingen, met 
verschillende (opleidings)achtergronden respectievelijk verschillende leer- en kennisniveaus. 
6 Onder opstellen van verbetervoorstellen wordt verstaan: verbetervoorstellen in de vorm van een schriftelijk 
uitgewerkt plan; in tegenstelling tot het “signaleren” van verbetermogelijkheden, hetgeen ook mondeling kan. 
7 Onder initiëren wordt verstaan: degene zijn die het plan opvat om iets geheel nieuws te bedenken en in gang te 
zetten (onderzoeksplan, onderwijsonderdeel, lesmethode); het wat, waarom en hoe worden gepresenteerd in de 
vorm van een uitgewerkt plan of voorstel. 
8 Onder samenhangende onderwijsonderdelen wordt verstaan: Meerdere wetenschappelijke 
onderwijsonderdelen die tezamen één logisch geheel vormen binnen het onderwijsprogramma, en waaraan een 
wetenschappelijke vraagstelling ten grondslag ligt. De betrokken werknemer wordt geacht ook de samenhang te 
bewaken.  
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• Verzorgen van zelf ontwikkelde onderwijsonderdelen voor uiteenlopende doelgroepen 
• Opstellen van verbetervoorstellen en deze implementeren naar aanleiding van 

onderwijsevaluatie voor samenhangende onderwijsonderdelen 
• Geven van leiding9 aan werkgroepen, commissies of projectteams binnen de afdeling 
 

Kwaliteits- Voordat aan een docent werkzaamheden worden gevraagd op het niveau van Docent 1, zal een  
criteria  kwaliteitstoets gedaan worden aan de hand van het volgende: 

- De docent heeft een aanhoudende vernieuwende inbreng in het totale onderwijspakket 
binnen de opleiding en/of daarbuiten 

- De docent toont inzicht in het vakgebied van de afdeling mede in samenhang met 
andere wetenschapsgebieden 

- De docent excelleert in het overdragen van kennis 
- De docent beschikt over managementkwaliteiten en coördinerend vermogen 
- De docent neemt deel aan interfacultaire en interuniversitaire overleggen 

 
Inschaling Inschaling geschiedt in salarisschaal 13 met toekenning van 1 bevorderingsperiodiek. 

 
 
4. Onderzoeker 

Toelichting Bij FSW worden meestal geen langdurige arbeidsovereenkomsten voor onderzoekers 4 aangegaan. 
Onderzoek onder begeleiding en op basis van een reeds gedefinieerd en goedgekeurd onderzoeksplan 
wordt namelijk in principe uitgevoerd door promovendi.  
Bij gericht derdegeldstroomonderzoek wordt echter soms een onderzoeker-4 aangetrokken en geen 
promovendus. Ook worden recent gepromoveerde onderzoeker soms in dienst genomen als 
Onderzoeker 4 om hun “proefschrift te verzilveren” oftewel op basis van hun proefschrift 
gerefereerde publicaties te verzorgen. 
 
Onderzoeker 4 

Inschaling  
Een in dienst tredende onderzoeker met afgeronde academische opleiding zonder relevante 
onderzoekservaring wordt bij aanvang dienstverband ingeschaald in ss 10.0.. 
Indien de onderzoeker is gepromoveerd of het proefschrift bij de leescommissie heeft ingediend vindt 
inschaling plaats in ss 10.5.  

Indelings- 
criteria Indelingscriteria  functieprofiel Onderzoeker 4 

• Werknemer voert onder begeleiding onderzoek uit op basis van een reeds gedefinieerd en 
goedgekeurd onderzoeksvoorstel 

 
Onderzoeker 3 

Inschaling Een zeer talentvolle postdoc kan vanaf indiensttreding ingedeeld worden als Onderzoeker 3 en 
daarmee ingeschaald worden in ss 11.0. Hierbij kan men denken aan een postdoc die een eigen NWO 
VENI-beurs heeft verworven of een onderzoeker die op het gebied van publicaties reeds een staat van 
dienst heeft.  

Indelings- 
criteria Indelingscriteria functieprofiel Onderzoeker 3. 

• De onderzoeker zorgt voor de afbakening en structurering van eigen onderzoek 
• De onderzoeker verricht zelfstandig onderzoek 
• De onderzoeker levert een bijdrage aan 2e en 3e geldstroomfinanciering voor eigen als 

andermans onderzoek  
 
Kwaliteits- Voordat werkzaamheden op het niveau van Onderzoeker 3 aan een werknemer worden opgedragen, 

                                                                                                                                                                     
9 Het geven van leiding: Het gaat hier om het geven van leiding aan werknemers met wie een hiërarchische of 
functionele gezagsrelatie bestaat, dus werknemers met een bezoldigd dienstverband. Geen stagiaires of gasten, 
maar wel eigen (beurs-)promovendi. 
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criteria heeft de werknemer 2e of 3e geldstroom middelen weten te verwerven voor eigen of andermans 
onderzoek. Uitsluitend een aanvraag doen is niet voldoende. 
 
Onderzoeker 2 

Toelichting Bij FSW worden nauwelijks onderzoekers in niveau 2 of niveau 1 in dienst genomen. Er zijn bij de 
faculteit bijna geen onderzoekerfuncties voor te stellen met verantwoordelijkheden voor 
samenhangende onderzoeksprojecten. Als vervolg op een dienstverband als onderzoeker 3 of 4 zullen 
bijna altijd werkzaamheden volgen met een combinatie van onderwijs en onderzoek, en daarmee dus 
van een UD-functie. 

 
Indelings- 
criteria Indelingscriteria functieprofiel Onderzoeker 2 

• Zelfstandig uitvoeren van onderzoek op een breed10 terrein of specialistisch11 
onderzoeksgebied 

• Coördineren en zorgdragen voor realisatie van samenhangende onderzoeksprojecten12 die 
een belangrijk onderdeel uitmaken van het onderzoeksprogramma13 

• Initiëren van, verwerven van en verantwoording afleggen over 2e en 3e geldstroomonderzoek 
voor zowel eigen als andermans onderzoek 

• Deelnemen aan werkgroepen/projectteams binnen de afdeling 
 
Kwaliteits- 
criteria Kwaliteitscriteria waarop een potentiële onderzoeker 2 getoetst wordt: 

- De onderzoeker moet toegelaten zijn tot een onderzoeksschool of vergelijkbaar zoals 
de Graduate SchoolDE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES (GSSS), en 
aan de minimale publicatienorm van de faculteit voldoen. 

- De onderzoeker moet over managementkwaliteiten en coördinerend vermogen 
beschikken 

- Buitenlandse onderzoekservaring wordt zeer op prijs gesteld 
- De onderzoeker moet thematische cursussen volgen of gevolgd hebben, zoals: 

onderzoeksmanagement, begeleiding promovendi, voeren van jaargesprekken, 
timemanagement 

 
Inschaling Na een goede beoordeling als onderzoeker 3, het voldoen aan de bovengenoemde kwaliteitscriteria en 

het voldoen aan 3 van de 4 indelingscriteria van het functieprofiel Onderzoeker, wordt het salaris  
ingepast in salarisschaal 12 met toepassing van een bevorderingsperiodiek. Inschaling vanuit 
salarisschaal 11.11 is salarisschaal 12.5.  
 
Onderzoeker 1 

Toelichting Als synoniem voor functieprofiel Onderzoeker niveau 1 mag de titel Hoofdonderzoeker worden 
gebruikt. 

Indelings- Tot de bij FSW zelden voorkomende functie van onderzoeker niveau 1 kan men slechts bevorderd  
criteria worden indien de opgedragen werkzaamheden aan alle UFO-indelingscriteria van dat niveau voldoen. 

Deze toets vindt plaats in de vorm van een beoordeling.  
 
Indelingscriteria functieprofiel Onderzoeker 1 

• Zelfstandig uitvoeren van onderzoek op een breed terrein of specialistisch  onderzoeksgebied, 

                                                      
10 Oftewel een disciplineoverstijgend onderzoeksgebied 
11 Oftewel een onderzoeksgebied dat vraagt om een grensverleggende onderzoeksbenadering 
12 Onder samenhangende onderzoeksprojecten wordt verstaan: (Deel)onderzoeken binnen het 
onderzoeksprogramma met een looptijd van tenminste 2 jaar, dan wel deelonderzoeken die op basis van 
afspraken op leerstoelniveau daaraan gelieerd zijn. Alle onderdelen tezamen binnen het onderzoeksprogramma 
vormen een logisch geheel. De betrokken werknemer wordt geacht ook de samenhang te bewaken. 
13 Onder een onderzoeksprogramma wordt verstaan: Een tot de leerstoel behorende samenhang van 
onderzoeksprojecten waarvan doel en te verwachten resultaten vooraf zijn gedefinieerd met een geplande 
looptijd van tenminste 4 tot 6 jaar. 
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alsmede inhoudelijk begeleiden14 van wetenschappelijk personeel bij het uitvoeren van 
onderzoek 

• Coördineren van en zorgen voor de realisatie van een onderzoeksprogramma 
• Initiëren van, verwerven van en verantwoording afleggen over 2e en 3e geldstroomonderzoek 

voor zowel eigen als andermans onderzoek 
• Geven van leiding  aan werkgroepen/projectteams binnen de afdeling 
 

Kwaliteits- Voordat aan een onderzoeker alle werkzaamheden worden gevraagd op het niveau van de in FSW  
criteria zeer zelden voorkomende functie van Onderzoeker 1, wordt de kwaliteit van de werknemer aan de 

hand van de volgende criteria getoetst: 
- De onderzoeker heeft op grond van regelmatig verschenen wetenschappelijke 

publicaties blijk gegeven van aanhoudende en creatieve onderzoekscapaciteiten  
- De onderzoeker is in staat ideeën voor nieuw onderzoek te genereren en kan deze 

ideeën zelf toepassen 
- De onderzoeker krijgt erkenning onder vakgenoten als bij uitstek deskundig op zijn 

vakgebied, onder meer blijkend uit impactgegevens en optreden in nationale en 
internationale wetenschappelijke verbanden 

- De onderzoeker heeft in de afgelopen jaren met succes acquisitie verricht van 2e en/of 
3e geldstroom 

- De onderzoeker heeft ervaring in het leiding geven aan een onderzoeksgroep 
- De onderzoeker toont inzicht in het vakgebied van de afdeling mede in samenhang  

met andere wetenschapsgebieden 
- De onderzoeker neemt deel aan overleg op internationaal niveau met een 

beleidsvormend karakter op het vakgebied 
 

Inschaling Inschaling geschiedt in salarisschaal 13 met toekenning van 1 bevorderingsperiodiek.  
 
 
5. Universitair docent 

Toelichting Slechts aan (aanstaande) werknemers die gepromoveerd zijn of waarvan de verwachting is dat ze 
binnenkort zullen promoveren, zal een dienstverband als UD kunnen worden aangeboden Om in 
aanmerking te komen voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dient de UD over de Basis 
Kwalificatie Onderwijs (BKO) te beschikken. 

 
Inschaling Een beginnend UD die nog niet aan alle vereisten voldoet behorend bij een UD 2, wordt aangenomen 

in de aanloopschaal ss 10.  
Indien de werknemer bijna is gepromoveerd vindt inpassing plaats in ss 10.4.  
Indien de werknemer is gepromoveerd of het proefschrift ligt bij de leescommissie, vindt inpassing 
plaats in ss 10.5.  
De aanloopschaal kan maximaal 2 jaar worden gehanteerd. Na een positieve beoordeling15 volgt een 
bevordering naar de toepasselijke salarisschaal voor een UD 2, namelijk ss 11, met toepassing van een 
bevorderingsperiodiek.  
Zeer talentvolle UD’s kunnen vanaf het eerste jaar ingeschaald worden als UD 2 in ss 11.0. Hierbij 
kan men denken aan UD’s die een eigen NWO VENI-beurs hebben verworven en UD’s die reeds een 
aantal internationale gerefereerde wetenschappelijke artikelen op hun naam hebben staan.  
 
Universitair docent 2 

Inschaling Een UD 2 wordt pas vanuit de aanloopschaal ingeschaald in schaal 11, indien aan alle onderstaande 
kwaliteits- en indelingscriteria wordt voldaan. Deze toets wordt gedaan in de vorm van een 
beoordeling.  
                                                      
14 Bij het “inhoudelijk begeleiden van wetenschappelijk personeel” worden ook zogenaamde buitenpromovendi 
tot wetenschappelijk personeel gerekend. 
15 Een positieve beoordeling impliceert dat men zowel op het gebied van onderzoek als op het gebied van 
onderwijs aan de facultaire minimumeisen van kwaliteit voldoet. Deze taakgebieden kunnen niet voor elkaar 
compenseren. 
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Indelings- 
criteria Indelingscriteria functieprofiel “UD 2”:. 

• Verzorgen van reeds ontwikkelde reguliere onderwijsonderdelen van het 
onderwijsprogramma 

• Uitvoeren van onderzoek op basis van een reeds gedefinieerd en goedgekeurd 
onderzoeksvoorstel 

• Deelnemen aan werkgroepen, commissies of projectteams binnen de afdeling  
 
Kwaliteits- 
criteria Kwaliteitscriteria passend bij UD 2: 

- De UD volgt de Basis Opleiding Universitair Docent (BUD),  het 
professionaliseringstraject voor docenten en voltooit deze binnen twee jaar of heeft 
deze reeds voltooid, bijvoorbeeld bij het Onderwijscentrum van de VU, en beschikt 
over de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) aan te tonen door het BKOcertificaat 

- De UD heeft positieve studentevaluaties gekregen voor het verzorgde onderwijs 
- De UD heeft cursussen gevolgd of is bereid die te volgen op de volgende gebieden: 

wetenschappelijk schrijven, timemanagement, begeleiding promovendi, 
onderzoeksmanagement, etc. 

- De UD heeft ervaring met lesgeven in nieuwe onderwijsmethoden  
 
Universitair docent 1 
Om in aanmerking te komen voor een UD1 positie en de daarbij behorende werkzaamheden, wordt in 
het jaargesprek een ontwikkelingstraject afgesproken.  

Indelings- 
criteria Indelingscriteria functieprofiel UD 1: 

• Verzorgen van reeds ontwikkelde onderwijsonderdelen van het onderwijsprogramma, zorgen 
van periodiek onderhoud van de toegewezen onderwijsonderdelen, en signaleren van 
verbetermogelijkheden voor de toegewezen onderwijsonderdelen  

• Zelfstandig uitvoeren van onderzoek, leveren van een bijdrage aan de verwerving van 2e en 3e 
geldstroomfinanciering, en inhoudelijk begeleiden van wetenschappelijk personeel bij de 
uitvoering van onderzoek 

Bestuurlijke ervaring met aantoonbaar goed functioneren zijn opgedaan door bijv. deelnemen aan 
werkgroepen, commissies, projectteams binnen de eenheid of leiding geven aan deze werkgroepen, 
commissies, projectteams 

Kwaliteits- 
criteria Kwaliteitscriteria behorend bij functieprofiel UD niveau 1: 

- De UD heeft 2e of 3e geldstroom middelen weten te verwerven voor eigen of 
andermans onderzoek. Een aanvraag alleen is niet voldoende 

- De UD beschikt over managementkwaliteiten en coördinerend vermogen 
- De UD is toegelaten tot een onderzoeksschool of vergelijkbaar zoals DE 

GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES (GSSS), en voldoet aan de 
minimale publicatienorm van de faculteit 

- Buitenlandse onderzoekservaring wordt zeer op prijs gesteld 
- De UD beschikt over de BKO 
- De UD heeft thematische cursussen afgerond 
- De UD kan promovendi succesvol begeleiden 
- De UD heeft ervaring met het actualiseren en moderniseren van bestaande 

onderwijsonderdelen in nieuwe onderwijsmethoden en heeft gebleken 
onderwijskwaliteiten 

 
 
Er moet in principe voldaan worden aan de bovenstaande kwaliteitscriteria voordat tot bevordering 
naar UD 1 wordt overgegaan, met inachtneming van de UFO indelingsregel dat aan alle algemeen 
geldende indelingscriteria wordt voldaan op gebied van onderzoek en onderwijs. Op gebied van 
organisatie kan volstaan worden met het criterium zoals geformuleerd onder UD 2.  
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Inschaling De toets of voldaan wordt aan de criteria vindt plaats in de vorm van een beoordeling. Inschaling in 
schaal 12 geschiedt met in achtneming van 1 bevorderingsperiodiek. Inschaling vanuit salarisschaal 
11.11, is salarisschaal 12.5.  
 
 
6. Universitair hoofddocent 

Toelichting Een UD kan bevorderd worden tot UHD op basis van een voordracht van het afdelingshoofd aan het 
Faculteitsbestuur. Een UHD kan ook van buiten de VU aangetrokken worden. In beide gevallen wordt 
de aanvraag getoetst door bevoegden, zoals een (facultaire) benoemingscommissie en/of de decaan. 
De voordracht wordt getoetst op drie punten: 

1. Kwaliteit van de betrokkene, zie hieronder een aantal toetsingscriteria 
2. Personeelsbeleid 

Niet elke werknemer die zich daarvoor kwalificeert kan worden bevorderd tot UHD. Een 
voordracht dient altijd een paragraaf te bevatten die het voorstel plaatst in het kader van het 
personeelsbeleid / personeelsplan van de afdeling: wat is het primaire aandachtsgebied binnen 
de afdeling op het gebied van Onderwijs en Onderzoek binnen, waarom past deze werknemer 
met zijn kwaliteiten daarbinnen in een UHD-positie en anderen niet, etc. 

3. Kwantitatieve verhoudingen binnen de afdeling 
De kwantitatieve verhoudingen dienen als een globale toets, niet als een formatieve 
wetmatigheid. Zolang de verhouding HGL : UHD : UD/Docent/Postdoc ongeveer 1 : 1,5 : 4 à 
5 bedraagt, vormt het kwantitatieve criterium geen beletsel. Indien een voorstel de verhouding 
geweld aandoet, is bevordering niet meteen uitgesloten, maar is een extra rechtvaardiging 
noodzakelijk zoals bijvoorbeeld aantoonbare uitzonderlijke kwaliteiten van de kandidaat of 
onmisbaarheid van de kandidaat voor de afdeling. 

 
Inschaling Een UD die bevorderd wordt naar een UHD-2 positie wordt geplaatst in schaal 13 met inachtneming 

van 2 bevorderingsperiodieken. 
 

 UHD 2 
Indelings- 
criteria Indelingscriteria functieprofiel UHD 2: 

• Onderwijs: 
- Ontwikkelen16 van toegewezen onderwijsonderdelen op basis van vastgestelde opzet, inhoud 
en didactiek.  
- Opstellen van verbetervoorstellen17 naar aanleiding van onderwijsevaluatie voor de 
toegewezen onderwijsonderdelen. 

• Onderzoek:  
- Coördineren en zorgdragen voor realisatie van samenhangende onderzoeksprojecten18 die 
een belangrijk onderdeel uitmaken van het onderzoeksprogramma19 
- Inhoudelijk begeleiden van wetenschappelijk personeel bij de uitvoering van onderzoek 

• Organisatie: 
Uitvoeren van bestuurs- en/of beheerstaken die verder strekken dan de afdeling, bijvoorbeeld 

                                                      
16 Onder ontwikkelen van onderwijsonderdelen wordt verstaan: Het uitwerken van nieuwe ideeën ten aanzien 
van inhoud, opzet en didactiek van een nieuw te realiseren onderwijsonderdeel. Het accent ligt hier op “nieuw te 
realiseren onderwijsonderdeel”. 
17 Onder opstellen van verbetervoorstellen wordt verstaan: verbetervoorstellen in de vorm van een schriftelijk 
uitgewerkt plan; in tegenstelling tot het “signaleren” van verbetermogelijkheden, hetgeen ook mondeling kan. 
18 Onder samenhangende onderzoeksprojecten wordt verstaan: Deelonderzoeken binnen het 
onderzoeksprogramma met een looptijd van tenminste 2 tot 4 jaar. Alle deelonderzoeken tezamen binnen het 
onderzoeksprogramma vormen een logisch geheel. De functionaris wordt geacht ook de samenhang te bewaken. 
19 Onder een onderzoeksprogramma wordt verstaan: Een tot de leerstoel behorende samenhang van 
onderzoeksprojecten waarvan doel en te verwachten resultaten vooraf zijn gedefinieerd met een geplande 
looptijd van tenminste 4 tot 6 jaar. 
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leiding geven aan een opleidingscommissie of het coördineren van een opleiding20, etc. 
 

Kwaliteits- De potentiële UHD kan getoetst worden aan de hand van de volgende kwaliteitscriteria en  
criteria vaardigheden: 

- De potentiële UHD geeft blijk van aanhoudende en creatieve onderzoekscapaciteiten, op 
grond van regelmatig verschenen wetenschappelijke publicaties 

- De potentiële UHD is in staat ideeën voor nieuw onderzoek te genereren en kan deze ideeën 
zelf toepassen 

- De potentiële UHD krijgt erkenning onder vakgenoten als bij uitstek deskundig op zijn 
vakgebied, onder meer blijkend uit impactgegevens en optreden in nationale en internationale 
wetenschappelijke verbanden 

- Hij heeft in de afgelopen jaren met succes acquisitie verricht van 2e en/of 3e geldstroom 
- Hij heeft in iedergeval één maar bij voorkeur twee promovendi begeleid en daarvoor ook 

fondsen verworven. Deze promovendi passen in de eigen programmalijn van de UHD 
- Hij beschikt over managementkwaliteiten en coördinerend vermogen. Hij heeft ervaring in het 

leiding geven aan een onderzoeksgroep en volgt de cursus academisch leiderschap 
- De potentiële UHD toont inzicht in het vakgebied van de afdeling mede in samenhang met 

andere wetenschapsgebieden 
- Hij neemt op internationaal niveau deel aan overleg met een beleidsvormend karakter op het 

vakgebied 
- Hij heeft een ruime onderwijservaring en didactische kwaliteiten, blijkend uit goede 

onderwijsevaluaties op een gevarieerd onderwijspakket, gedurende een aantal jaren 
- Hij heeft ervaring met het ontwikkelen van nieuwe onderwijsmethoden 

 
 
UHD 1 

Toelichting Een UHD 2 kan bevorderd worden tot UHD 1 op voordracht van het afdelingshoofd aan het 
Faculteitsbestuur, of van buiten aangetrokken worden. In beide gevallen wordt de aanvraag getoetst 
door daartoe bevoegden, zoals een facultaire benoemingscommissie en/of de decaan. Bepalend bij de 
beslissing is het niveau van functioneren in de functie. Slechts indien betrokkene excelleert binnen het 
niveau van UHD zal bevordering naar UHD 1 plaats kunnen vinden.  

Indelings- 
criteria Indelingscriteria functieprofiel UHD 1: 

• Onderwijs: 
- Initiëren21 en ontwikkelen van de opzet, inhoud en didactiek voor een substantieel deel van 
het onderwijsprogramma van de leerstoel.  
- Opstellen van verbetervoorstellen naar aanleiding van onderwijsevaluatie voor de 
toegewezen onderwijsonderdelen en deze implementeren. 

• Onderzoek:  
- Coördineren van en zorgdragen voor realisatie van een onderzoeksprogramma óf 
verantwoordelijk voor de planning en realisatie van een meerjarig specialistisch 
onderzoeksproject. 
- Optreden als co-promotor voor promovendi. 

• Organisatie: 
Geven van leiding aan een onderdeel van de afdeling of uitvoeren van gemandateerde 
managementtaken van de hoogleraar, bijvoorbeeld voeren van beoordelingsgesprekken of in 
concept opstellen van de begroting voor de leerstoel. 

 
Voor indeling in functieprofiel UHD niveau 1 is minimaal vereist, dat de werkzaamheden zich op de 
                                                      
20 Onder opleiding wordt verstaan: een samenhangend geheel van onderwijsonderdelen. Synoniem met 
curriculum. 
21 Onder initiëren wordt verstaan: het plan opvatten om iets geheel nieuws te bedenken en dit in gang zetten 
(onderwijsonderdeel, lesmethode); het wat, waarom en hoe worden gepresenteerd in de vorm van een 
uitgewerkt plan of voorstel. 
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indelingscriteria Onderwijs en Onderzoek op niveau 1 bevinden. 
 

Inschaling De toets of voldaan wordt aan de criteria vindt plaats in de vorm van een beoordeling. Inschaling in 
schaal 14 geschiedt met in achtneming van 1 bevorderingsperiodiek. Inschaling vanuit salarisschaal 
13.8, is salarisschaal 14.6.  
 
 
7. Hoogleraar 

Toelichting Een hoogleraar wordt als regel via open werving aangetrokken. Er zal altijd sprake zijn van een 
benoemingsadviescommissie en van het raadplegen van de zusterfaculteiten, conform de procedure 
die daarvoor geldt. 
De aanvraag wordt getoetst door het College van Bestuur (CvB), waarbij het CvB advies vraagt bij 
het College van Decanen (CvD). 
In principe wordt met de hoogleraar in eerste instantie een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd 
aangegaan voor een periode van 5 jaar. Tenzij er gegronde redenen zijn om hiervan af te wijken. 
 
Hoogleraar 2 

Inschaling Inschaling geschiedt in salarisschaal H2.  
 
Indelings- 
criteria Indelingscriteria functieprofiel  hoogleraar 2: 

• verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs binnen de eigen leerstoel 
• doet strategische voorstellen en implementeert facultair onderwijsbeleid binnen de eigen 

leerstoel 
• vertaalt ontwikkelingen in het onderzoeksgebied naar de landelijke onderzoeksprogramma’s 
• autoriteit op het eigen onderzoeksgebied waarmee de faculteit wordt gepositioneerd 
• geeft leiding aan de leerstoel 
• geeft leiding of neemt deel aan commissies of werkgroepen, gericht op bestuur van de 

faculteit of instelling 
 
Kwaliteits- 
criteria De potentiële hoogleraar kan getoetst worden op de volgende kwaliteitscriteria: 

- De kandidaat heeft de cursus “Academisch leiderschap” van de VU voltooid of een 
gelijkwaardige opleiding elders 

- De kandidaat is in staat om leiding te geven aan een afdeling op het gebied van onderwijs en 
onderzoek 

- De kandidaat is in staat (gebleken) om integraal verantwoordelijk te zijn voor  personele- en 
financiële aangelegenheden 

- De kandidaat is in staat om werknemers mee te nemen in een proces van verandering 
- De kandidaat heeft er blijk van gegeven de afdeling naar buiten toe te kunnen 

vertegenwoordigen 
- Hij heeft zitting in universitaire gremia 
- Hij heeft zitting in nationale en internationale organen zoals bijvoorbeeld een 

beoordelingspanel van NWO 
 
Hoogleraar 1 

 
Toelichting Een hoogleraar 1 wordt benoemd op voordracht van een benoemingsadviescommissie of in het geval 

van een bevordering op voordracht van de decaan. Bepalend bij de beslissing is het niveau van 
functioneren van de kandidaat. Slechts indien betrokkene excelleert binnen het niveau van hoogleraar 
op ofwel het indelingscriterium onderzoek, ofwel op een combinatie van de indelingscriteria voor 
onderwijs en bestuur, zal bevordering naar hoogleraar 1 kunnen plaatsvinden. 

Inschaling Inschaling geschiedt in salarisschaal H1. 
Indelings- 
criteria  
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Indelingscriteria functieprofiel hoogleraar 1: 
• Uitdragen van een duidelijke en aansprekende visie op onderwijs en onderwijsontwikkeling, 

gericht op vernieuwing van het facultair onderwijsprogramma en optimalisatie van het 
onderwijsrendement. 

• Vertalen van ontwikkelingen in het onderzoeksgebied naar internationale 
onderzoeksprogramma’s 

• De kandidaat is een (inter)nationale autoriteit op het eigen onderzoeksgebied waarmee de 
instelling wordt gepositioneerd, blijkend uit: 
+ wetenschappelijke publicaties in toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften, die 
regelmatig geciteerd worden door vooraanstaande wetenschappers; 
+ redactielidmaatschap van een van de tien meest toonaangevende wetenschappelijke 
tijdschriften; 
+ baanbrekende onderzoeksresultaten in vooraanstaande onderzoeksverbanden; 
+ optreden als key note speaker op seminars waar de state of the art op het onderzoeksgebied 
wordt vastgesteld. 

• Geven van leiding aan een leerstoel, afdeling, of instituut met minimaal 10 fte 
wetenschappelijk personeel. 

• Geven van leiding aan landelijke of internationale commissies of werkgroepen, waarmee 
tevens de instelling wordt gepositioneerd. 

 
 
8. Bijzonder Hoogleraren 

Toelichting Bijzonder hoogleraren zijn in principe niet in dienst bij FSW. Dit is bij  uitzondering mogelijk als de 
financierder van de leerstoel  niet in staat om de betrokken kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te 
bieden. De bijzonder hoogleraar met een arbeidsovereenkomst bij FSW worden ingedeeld als UHD-1, 
conform universiteitsbrede richtlijnen. In hoogst uitzonderlijke gevallen is een indeling als hoogleraar 
mogelijk, als de opgedragen werkzaamheden daartoe aanleiding geven.  

 Bij de benoeming van bijzonder hoogleraren is in veel gevallen sprake van een 
benoemingscommissie. Net als bij de benoeming van “gewone” hoogleraren moet ook hierbij een 
procedure worden doorlopen van het raadplegen van zusterfaculteiten, het toetsen van de aanvraag 
door het CvB en een advies door het CvD aan CvB. 
Bij het vaststellen van de opgedragen werkzaamheden wordt er naar gestreefd om zowel de 
onderwijswerkzaamheden als de onderzoekstaken minimaal op niveau van UHD-1 te laten verrichten. 
Indien de werkzaamheden als bijzonder hoogleraar bij de VU een kleine deeltijdfactor omvatten (0,6 
fte of minder) kan het onderwijs of onderzoek op een lager niveau dan UHD-1 niveau worden 
ingevuld. Dit laat de indeling in de functie UHD niveau 1 onverlet. 
 
 
9. Bestuursfuncties 

Toelichting Werkzaamheden als afdelingshoofd van een wetenschappelijke afdeling, opleidingsdirecteur en 
lidmaatschap van het Faculteitsbestuur als onderwijs- of onderzoeksportefeuillehouder worden 
aangeduid als (tijdelijke) rollen en komen niet tot uitdrukking in een UFO-functie indeling. Sommige 
van deze rollen worden (tijdelijk) extra beloond door het toekennen van een toelage (op basis van een 
voltijds dienstverband). Leden van het Faculteitsbestuur (onderwijs- en onderzoeksportefeuillehouder) 
ontvangen een toelage afhankelijk van hun functie. Portefeuillehouders met het profiel Hgl 2 of 1 
ontvangen geen tijdelijke toelage. Tijdelijke waarnemers kunnen eveneens een toelage ontvangen 
(zoals een UHD die afdelingshoofd is). 
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