
PROCEDURES FSW –  versie september 2018 

*Factsheet is niet van toepassing bij OBP 
**formatieplan bevat overzicht van de ontwikkelingen in de formatie in de komende vijf jaren en geeft weer wat het 
effect is van de voorgenomen procedure op de formatie (vast/tijdelijk, verhouding HGL:UHD:UD) 
 

PROCEDURE Vaste aanstelling WP/ OBP Bevordering in WP kolom (behalve tijdelijke docenten) 
Aan te 
leveren 

Afdeling bij HRM adviseur: 
1. Verzoek afdelingshoofd 
2. CV  
3. Factsheet incl. kwalificaties (BKO, 
Engelse Taalvaardigheid, andere 
opleidingen)* 
4. Brief OPD met toetsing aan raamwerk 
onderwijsprestaties 
5. formatieplan/ SPP afdeling** 
 
HRM bij FB: 
6. Besluitformulier, incl. advies FA 
budgettaire ruimte  
 

Afdeling bij HRM adviseur: 
1. Verzoek afdelingshoofd 
2. CV   
3. Factsheet incl. kwalificaties (BKO, Engelse Taalvaardigheid, andere 
opleidingen.) 
4. Brief OPD met toetsing aan raamwerk onderwijsprestaties 
5. formatieplan/ SPP afdeling** 
 
HRM bij FB: 
6. Besluitformulier, incl. advies bevorderingscommissie 
 

Wanneer  Fase 1: Uiterlijk in het voorlaatste 
bedrijfsvoeringsoverleg voor het einde 
van de laatste verlenging. 
 
Fase 2: Bij FB: uiterlijk 3 maanden voor 
einde tijdelijke dienstverband 
betrokkene 

Intentie: Uiterlijk in het voorlaatste bedrijfsvoeringsoverleg 
voorafgaand aan de bevordering.  
 
De voordracht en stukken: minimaal 2 weken voor de 
bevorderingsvergaderingen (juni en december). 
 
De oordelen van de individuele commissieleden: minimaal 1 week 
voor de bevorderingsvergadering aangeleverd bij P&O 
 
 

Beleidsstuk 
 

nvt Inschaling- en bevorderingsbeleid december 2014 

(Beslis) route 
 

Fase 1: Afdeling HRM/FA FB  
Fase 2:  Afdeling HRM/FA FB  

Afdeling HRM/FA Bevorderingscommissie FB 
 
Werkwijze: 
De volgende bevorderingen verlopen via de bevorderingscommissie 
1. Docent / Onderzoeker  -> UD 
2. UD 2 -> UD 1 
3. UD 1-> UHD 2 
4. UHD 2 -> UHD 1 
 
De leden van de bevorderingscommissie sturen hun conclusies 
schriftelijk aan HRM een week voorafgaand aan de bijeenkomst. 
Tijdens de bijeenkomst mag het betreffende afdelingshoofd 
eventuele vragen beantwoorden, maar is niet aanwezig tijdens de 
discussie tussen de andere leden.  

Leden 
commissie 
 

Faculteitsbestuur 
 

Bevorderingscommissie= 
Voorzitter: roulerend afd. hfd (niet van afdeling dat verzoek indient) 
 
Leden:  afdelingshoofden van andere afdelingen 
NB. Bij de bespreking van de kandidaat, is betrokken Afdhfd niet 
aanwezig. Adviserend lid: HRM adviseur 


