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1. Inleiding 
De faculteit der Sociale Wetenschappen streeft naar onderzoek en onderwijs van hoog niveau om van 
daaruit een bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling gericht op wetenschappelijke en 
maatschappelijke vooruitgang. Om deze ambitie waar te maken is het van essentieel belang dat ons 
menselijk kapitaal van hoog niveau is. We kunnen onze ambities alleen realiseren met personeel dat 
uitstekend presteert in de uitvoering van onderwijs-, onderzoeks-, valorisatie- en organisatorische 
taken. We zijn er van overtuigd dat talent niet alleen van belang is voor hoge kwaliteit onderwijs en 
onderzoek, maar ook voor onze aantrekkingskracht op nieuw talent. 
 
Daarvoor is het noodzakelijk dat wij een actief talentbeleid voeren; talent aantrekken, ontwikkelen en 
behouden. Het tenure tracksysteem van FSW dient als instrument voor ons talentbeleid en krijgt een 
plaats naast de huidige systematiek van bevorderingen. 
 
2. Doelgroep 
De Tenure Trackpositie staat open voor zeer getalenteerde wetenschappers van wie de verwachting 
bestaat (naar het oordeel van de sollicitatiecommissie) dat zij de potentie hebben uit te groeien tot 
UHD/ Hoogleraar. Het strategisch doel van de Tenure Track is het aanstellen van uitstekend presterende 
wetenschappers met een eigenstandig wetenschappelijk profiel. 
 
Het Tenuretrack Beleid FSW houdt in dat voor wetenschappelijke staf die niet deelneemt aan een 
Tenure Track/ Career Track de enige weg naar het hoogleraarschap loopt via een normale 
sollicitatieprocedure op een vacante hoogleraarspositie. Echter, het Tenure Track beleid FSW staat 
loopbaanafspraken en/of bevorderingen voor wetenschappelijke functies op de as van UD-UHD niet in 
de weg. Normale doorgroei tot en met UHD 1 blijft mogelijk, indien het past in het strategisch 
personeelsplan van de afdeling en financieel verantwoord is. Staand beleid omtrent loopbaanafspraken 
en / of bevorderingen tot en met UHD 1 verandert dan ook niet. Dat wil zeggen, de 
Bevorderingscommissie adviseert het Faculteitsbestuur inzake een bevordering die op verzoek van het 
afdelingshoofd wordt ingebracht. Het inschalings- en bevorderingsbeleid FSW (december 2014) wordt 
door de bevorderingscommissie gehanteerd bij het tot stand komen van hun advies. Voor normale 
doorgroei gelden dezelfde criteria als beschreven in het Tenure Track beleid, met dit verschil dat het 
tempo waarin stappen gezet worden bij een Tenure Track wél omschreven is, maar bij normale 
doorgroei niet.  
 
3. Kader 
Essentieel voor het succes van het Tenure Tracksysteem zijn de volgende factoren:  

• Afstemmen met VU-doelstellingen (strategisch jaarplan);  
• Heldere en consistente procedure rond werving en selectie ten behoeve van de instroom in het 

Tenure Tracksysteem;  
• Heldere en consistente beoordelingscriteria en procedure ten behoeve van de doorstroom in 

het Tenure Tracksysteem;  
• Betrokkenheid en gedragen verantwoordelijkheid van leidinggevenden;  
• Concrete en eerlijke feedback;  
• Goede faciliteiten voor Tenure Trackers. Hieronder valt o.a. loopbaanontwikkeling en een reële 

gebalanceerde investering in tijd tussen onderwijs en onderzoek (uitgangspunt hierbij is een 50-
50 verdeling in de eerste twee jaar). 
 

NB. In deze notitie wordt “kandidaat” en “Tenure Tracker” genderneutraal bedoeld 
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4. Criteria 

Individuele prestatieafspraken / criteria 
Een Tenure Track kenmerkt zich door helder geformuleerde individuele prestatieafspraken afgestemd 
op het eigen werkveld. Deze prestatieafspraken zijn een specificering van een aantal beoordelings-
aspecten waarop iedere Tenure Tracker bij FSW wordt beoordeeld.  
 
Met de startende Tenure Tracker worden prestatieafspraken gemaakt op de hieronder geformuleerde 
criteria. Afspraken kunnen zichtbaar worden in harde output (bv t.a.v. publicaties), maar kunnen ook 
omschreven worden middels kwalitatieve indicatoren (zoals de kwaliteit van iemands leiderschap). Voor 
de Tenure Tracker moet helder zijn hoe hij/zij het resultaat zichtbaar kan maken voor de facultaire 
Tenure Track Commissie.  
 
De prestatieafspraken zijn gericht op een kwalitatieve en kwantitatieve groei van het track record van de 
Tenure Tracker op de domeinen onderwijs, onderzoek, valorisatie en organisatie.  
De voortgang in de prestatieafspraken en de ontwikkeling van de Tenure Tracker zijn onderwerp van 
gesprek in het dagelijkse werk en komen expliciet aan de orde tijdens het jaargesprek tussen de Tenure 
Tracker en de direct leidinggevende. Het sturen, monitoren en ondersteunen van de Tenure Tracker zijn 
onderdeel van de reguliere lijnverantwoordelijkheid. De direct leidinggevende van de Tenure Tracker 
speelt dan ook een belangrijke rol tijdens het ontwikkelingstraject van de Tenure Tracker.  
 
Een voordracht tot bevordering naar een volgende fase, wordt door de Tenure Track Commissie 
beoordeeld. Bij een positieve beoordeling van de prestatieafspraken door de Tenure Track Commissie 
wordt de Tenure Tracker bevorderd naar de volgende fase van de track (‘up’). Bij een negatieve 
beoordeling van de Tenure Track Commissie, wordt de track stopgezet (‘out’). Er vindt dan tevens een 
gesprek plaats met de HR adviseur en het afdelingshoofd over een alternatieve route binnen of buiten 
de VU. 
 
5. Fasen van de Tenure Track 
Het is mogelijk om als Tenure Tracker op verschillende momenten in te stappen in het traject 
(afhankelijk van ervaring en prestaties in voorgaande posities). De essentie is dat er na elke doorlopen 
fase, een beoordeling volgt (bij positieve beoordeling een bevordering en bij een negatieve beoordeling 
een ‘out’) en daaropvolgend, maximaal 5 jaar na aanvang van de Tenure Track, een definitieve 
beoordeling t.b.v. de vaste aanstelling.  
 
Dus een startende Tenure Tracker, die instroomt op niveau van UD 2, krijgt een arbeidsovereenkomst 
van 6 jaar. Bij een negatief oordeel na het vijfde jaar, is er een jaar gelegenheid om een andere positie te 
vinden (m.b.v. replacement) en werkzaamheden af te ronden alvorens het dienstverband wordt 
beëindigd na jaar 6. Bij positieve beoordelingen, volgt na maximaal 6 jaar een benoeming als UHD2 en 
een vast dienstverband. Zie overzicht op pagina 3.  
 
Bij instroom op het niveau van UD2 naar uiteindelijke bevordering tot Hoogleraar 2, heeft een Tenure 
Track een duur van 10 jaar (indicatief). Uitzonderlijk talent kan sneller doorstromen dan de periode die 
in het overzicht is genoemd als hij/zij eerder aan de gestelde criteria voldoet. De termijn van 10 jaar kan 
enkel verlengd worden omwille van persoonlijke omstandigheden als ziekte of zwangerschaps-/ 
bevallings- en/of ouderschapsverlof, zie verder hoofdstuk 6. De Tenure Track is succesvol afgerond 
wanneer de Tenure Tracker van UHD 1 bevorderd wordt tot Hoogleraar 2. (Zie verder schema pag. 4). 



 

Het carrièrepad van een Tenure Tracker (uitgaande van instroom als nieuwe UD 2):  

TT Fase Schaal Duur van de fase  Soort 
dienstverband bij 
einde fase (afh. 
van instroom) 

Beoordeling Doel 

Fase 
5 

    HGL 2 H2 Geen onderdeel van TT Nvt nvt nvt  

Fase 
4 

   UHD 1  14 Tussen de 2 en 4 jaar1  
Gemiddeld 10 jaar na start 
TT in fase 1 

Vast Uiterlijk 4 jaar na 
start UHD 1 

Benoeming als 
HGL 2 

Fase 
3 

  UHD 2   13 2 jaar Vast 1 jaar na start UHD 2 Bevordering 
naar UHD 1 en 
vast dvb 

Fase 
2 

 UD 1    12 2 jaar Tijdelijk Eind jaar 4 Bevordering 
naar UHD 2  

Fase 
1 

UD 2     11 2 jaar Tijdelijk  Eind jaar 2 Bevordering 
naar UD 1 

 

 

                                                           
1 duur van de fase ligt in principe vast, maar omdat individuen verschillende routes kunnen volgen in deze fase (bijv bestuurders rol krijgen), kan de termijn verschillen 



 

6. Diversiteits- en levensfasebeleid 
Het diversiteitsbeleid van FSW is er onder andere op gericht om meer getalenteerde vrouwen en 
culturele minderheden door te laten stromen naar (hogere) wetenschappelijke functies. Zowel de 
Tenure Track Commissie als de BAC zal hier extra aandacht aan moeten geven, in de zin dat zij ervoor 
zorgt dat commissies divers zijn samengesteld (voldoende vertegenwoordiging van vrouwelijke 
wetenschappers en wetenschappers met diverse culturele achtergronden) en er aandacht is voor 
mogelijke biases in de beoordeling van kandidaten.  
 
Indien bijvoorbeeld door een zwangerschap of langdurige ziekte de Tenure Tracker vertraging oploopt, 
zal er een oplossing worden gezocht. Te denken valt aan het verdisconteren van de tijd dat een Tenure 
Tracker afwezig is, in de resultaatsverplichting in casu de verwachte doorlooptijd. 
 
7. De selectie van Tenure Trackers 
Middels het aantrekken van Tenure Trackers kan FSW sturen op de kwaliteit van haar wetenschappelijke 
staf. Het beschikbaar stellen van een Tenure Trackpositie is een strategisch besluit waarvoor het 
afdelingshoofd een verzoek bij het Faculteitsbestuur dient in te brengen, zie verder procedures FSW, dd 
09.11.2015).  
 
7.1 Besluit over indiensttreding/ samenstelling sollicitatiecommissie 
De sollicitatiecommissie speelt een belangrijke rol bij de selectie van kandidaten voor de Tenure Track. 
Zij beoordelen of kandidaten in staat zijn de verschillende stappen in de track binnen de gestelde 
termijn te doorlopen en of zij op termijn professorabel zijn.  
In de sollicitatiecommissie van een tenure track positie dienen minimaal twee leden zitting te nemen die 
tevens lid zijn van de Tenure Track Commissie; dat zijn in elk geval de decaan en het afdelingshoofd.  
De sollicitatiecommissie doet vervolgens een voordracht in het FB, welke hierover beslist. 
 
7.2 Besluit over bevordering/ samenstelling Tenure Track Commissie 
De Tenure Track Commissie adviseert het FB over de bevordering / verkrijgen van tenure. Het FB neemt 
het besluit over bevordering naar de volgende fase. De Tenure Track Commissie bestaat uit de volgende 
leden: Voorzitter: 1 sr. hgl (afdelingshoofd andere afdeling dan TT positie), Leden: 1 sr hgl faculteit 
(afdelingshoofd), 1 extern lid (bijv. sr hgl zusterfaculteit), Decaan, HR adviseur.  
Roulerende leden: relevante opleidingsdirecteur en themaleider ISR.  
 
Indien het besluit moet gaan over bevordering naar de positie van Hoogleraar, dient de procedure te 
worden gevolgd volgens de procedure instellen leerstoelen en benoemingen hoogleraren VU en komt 
een Benoemingsadviescommissie (BAC) in beeld (zie voor deze procedure ook ‘Stroomschema (B)HGL, 
FSW’). 
 
  



 

8. Tenure Track Proces  
Instroom 
0. Vacature tekst wordt opgesteld in samenspraak met HRM 

De sollicitatiecommissie wordt gevormd en deze stelt kandidaat voor.  

1. In de sollicitatiecommissie zitten minimaal twee leden van de Tenure Track  Commissie, waaronder 
de decaan en het afdelingshoofd.  

2. Met de kandidaat worden schriftelijke afspraken gemaakt (akte van aanstelling met daarin in ieder 
geval de Tenure Track procesafspraken zoals de beoordelingsmomenten en afspraken over alle 
harde eisen). Deze afspraken worden gemaakt samen met Decaan, leidinggevende, het 
afdelingshoofd en de HRM adviseur.  

3. Op basis van bovenstaande, maakt de leidinggevende samen met de Tenure Tracker individuele 
prestatieafspraken ten behoeve van de eerstvolgende bevorderingsstap na twee jaar. De 
prestatieafspraken worden ter bevestiging voorgelegd aan de Decaan.  

4. Er wordt afgesproken hoe de Tenure Tracker de prestatieafspraken inzichtelijk maakt en wanneer en 
op welke wijze hij/zij de informatie aanlevert bij de Tenure Track  Commissie. 

5. De leidinggevende heeft volgens de normale jaar- en beoordelingscyclus, jaarlijks een 
evaluatiegesprek met de Tenure Tracker. Hierin wordt de voortgang ten aanzien van de afgesproken 
prestaties besproken en wordt gecheckt of er verbetering nodig is. In dit gesprek worden ook 
afspraken gemaakt over de facilitering die nodig is om de Tenure Tracker te ondersteunen in zijn of 
haar ontwikkeling (training, opleiding, coaching, etc.). 

 
Beoordeling volgende fase 
6. De prestaties van de Tenure Tracker worden op een vooraf vastgesteld moment beoordeeld door de 

Tenure Track  Commissie. De Tenure Track  Commissie komt in principe twee keer per jaar bij elkaar, 
in april en oktober.  

7. Indien de prestatieafspraken op een eerder moment voldaan zijn, dan kunnen de leidinggevende en 
de Tenure Tracker een gezamenlijk verzoek indienen bij de decaan voor een beoordeling op een 
eerder moment.  

8. De beoordeling geschiedt op basis van vooraf aangedragen informatie, een zelfassessment en een 
presentatie2 van de Tenure Tracker in de Tenure Track Commissie. 

9. Besluit over bevordering: De Tenure Track Commissie adviseert het faculteitsbestuur over 
bevordering naar de volgende fase. Het faculteitsbestuur besluit over de bevordering.  

10. Bij een positieve beoordeling en positief besluit FB kan de Tenure Tracker de track verder doorlopen 
en wordt hij/zij bevorderd naar de volgende fase. De Tenure Track Commissie adviseert de Tenure 
Tracker zo nodig over de noodzakelijke focus in prestaties of ontwikkeling voor de voorliggende 
fase.  

11. Bij een negatieve beoordeling door de Tenure Track Commissie en/ of negatief besluit door het FB, 
stopt de track en worden er met de Tenure Tracker afspraken gemaakt over het beëindigen van de 
werkzaamheden (bij tijdelijke aanstelling). In het geval dat er reeds sprake is van een vast 
dienstverband, wordt een begeleidingstraject richting een andere positie/ werkomgeving buiten de 
faculteit gestart.  

  

                                                           
2 Presentatie bestaat uit een mini college waarin zowel de bijdrage van de kandidaat in het onderzoek als in het onderwijsprogramma wordt 
toegelicht en de aansluiting met de rest van de groep wordt belicht. 



 

 
Benoeming Hoogleraar – BAC 

12. Indien een Tenure Tracker voldoet aan de prestatieafspraken zoals gesteld in de Tenure 
Track fase 1 dan besluit de Decaan tot voordracht bevordering naar hoogleraar 2.  

13. Procedure is analoog aan reguliere procedure Hoogleraren. Het betreft altijd een verzoek 
om gesloten procedure (dispensatie).  
 

9. Career Track 
Binnen FSW zijn twee rondes georganiseerd waarin afdelingen zittend talent konden aanmelden voor 
instroom in een equivalent loopbaantraject: het career tracksysteem. De periodes voor deze rondes zijn 
december 2015 en maart/april 2017. Na deze twee momenten stopt deze mogelijkheid voor zittende 
staf. Het verschil bij interne instroom is dat medewerkers meestal al in vaste dienst zijn. Derhalve is er bij 
de beoordeling naar een volgende fase geen sprake van beslissing over het omzetten naar een vast 
dienstverband, maar wordt er alleen besloten over een bevordering naar een volgend functieniveau (bij 
positieve beoordeling) of het verlaten van de track (bij negatieve beoordeling). 
 
Procedure careertrack 
De voordracht voor interne instroom in de Career Track gebeurt in principe door de leidinggevende van 
de beoogde Career Tracker. De Careertrack Commissie bestaat uit alle afdelingshoofden, de Decaan en 
P&O adviseur. Een van de afdelingshoofden zit de commissie voor (degene die geen kandidaat heeft). 
 
Voordracht bestaat minimaal uit een CV, publicatielijst, ingevulde zelf-assessment, motivering van de 
medewerker plus een begeleidende motiverende brief van de leidinggevende. De kandidaat draagt 
tevens twee (buitenlandse) referenten aan die door de Career Track Commissie benaderd zullen worden/ 
levert twee referenties aan van internationale referenten. De Career Track Commissie beoordeelt de 
voordracht en adviseert het faculteitsbestuur over al dan niet instromen in het Career Tracksysteem. 
 

 

  



 

BIJLAGE 1 Criteria per fase 
 
Tenure track criteria Fase 1  
 
Bij de selectie van een startende Tenure Tracker als UD-2 worden de onderstaande criteria gehanteerd.  
 
1. Onderzoek wordt op de volgende punten beoordeeld:  

• Kandidaat is gepromoveerd – harde eis.  
• Kandidaat heeft bij voorkeur internationale ervaring als postdoc.  
• Kandidaat heeft aantoonbaar zelfstandig onderzoek verricht blijkend uit peer-reviewed 

publicaties.  
• Kandidaat heeft minimaal drie publicaties als eerste auteur in hoogwaardige internationale 

tijdschriften (of vergelijkbaar zoals monografie bij academische uitgever, afhankelijk van de 
publicatiecultuur in het desbetreffende vakgebied).  

• Kandidaat heeft vernieuwende ideeën (kennis, ambitie, self-propelling) passend binnen de visie 
van de leerstoel/discipline en kan in staat geacht worden een voor de faculteit belangrijk en 
onderscheidend onderzoeksdomein te ontwikkelen.  

 
2. Onderwijs wordt op de volgende punten beoordeeld:  

• Kandidaat heeft in de afgelopen jaren bachelor- en/of masterstudenten begeleid als eerste 
begeleider  

• Kandidaat heeft eerste ervaring opgedaan met onderwijs blijkend uit incidentele hoorcolleges, 
voordrachten op zomerscholen e.d.  

• Kandidaat heeft vernieuwende visie op onderwijs, uitgesproken opvattingen en vernieuwende 
ideeën over onderwijs.  

• Kenmerken van Medior Docent uit het VU raamwerk onderwijsprestaties, met name: 
o Beheerst de discipline van het vakgebied waarin wordt gedoceerd op afgestudeerd masterniveau en heeft 

verdiepte kennis op deelgebieden van het vakgebied. 
o Kan de keuzes die hij maakt bij de inrichting van het onderwijs verantwoorden in het licht van verschillende 

contexten waarbinnen wordt gewerkt. 
o Kan de samenhang tussen een verandering in het onderwijs en het effect daarvan op het huidige curriculum 

overzien.  
o Kent de laatste ontwikkelingen in het eigen vakgebied.  

 
3. Academic Services (organisatie) worden op de volgende punten beoordeeld:  

• Kandidaat toont initiatief in belang van het team en kan een bijdrage leveren aan een 
gezamenlijk resultaat, ook wanneer dit niet direct van persoonlijk belang is.  

• Kandidaat is aantoonbaar in staat om ook binnen internationale context samenwerking aan te 
gaan.  

• Kandidaat beheerst de Engelse taal op minimaal C-1 niveau en is (indien van toepassing) bereid 
om de Nederlandse taal te leren.  

• Kandidaat levert aantoonbaar inhoudelijke bijdrage aan werkgroepen, commissies of 
projectteams.  

o Denk hierbij aan: lid onderwijswerkgroepen op opleidingsniveau, lid opleidingscommissie, lid 
examencommissie, lid facultaire onderzoekscommissie. 

 
 



 

 

Tenure Track criteria Fase 2  

Bij de bevordering van een Tenure Tracker naar UD-1, of externe instroom op dit niveau, worden de 
onderstaande criteria gehanteerd. Aan de gestelde criteria in voorgaande fase is voldaan.  
 
1. Onderzoek wordt op de volgende punten beoordeeld:  

• Kandidaat heeft aantoonbaar zelfstandig onderzoek verricht, en aantoonbaar zelfstandig zorg 
gedragen voor afbakening en structurering van eigen onderzoek, blijkend uit peer-reviewed 
publicaties.  

• Kandidaat heeft minimaal 6 publicaties als eerste auteur in hoogwaardige internationale 
tijdschriften (80% van de publicaties in het eerste kwartiel (top 25% van tijdschriften) (of 
vergelijkbaar zoals monografie bij academische uitgever, afhankelijk van de publicatiecultuur in 
het desbetreffende vakgebied).  

•  Kandidaat heeft vernieuwende ideeën (kennis, ambitie, self-propelling), passend binnen de visie 
van de leerstoel/discipline en is in staat voor de faculteit belangrijk en onderscheidend 
onderzoeksdomein te ontwikkelen.  

• Kandidaat heeft gebleken werfkracht in de 2e en 3e geldstroom. Blijkend uit toegekende VENI of 
gelijkwaardige grants – harde eis. Bij de beoordeling van gelijkwaardige grants gaat het niet 
alleen om vergelijkbaarheid qua omvang maar wordt ook kritisch gekeken naar de 
wetenschappelijke waarde van het aangevraagde onderzoek. Indicatief bedrag: 150 K (75 K per 
jaar). 

• Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het inhoudelijk begeleiden van promovendi als 
dagelijks begeleider of als co-promotor.  

• Valorisatie: Kandidaat zet zich op zichtbare wijze in voor maatschappelijke vraagstukken. Dit 
wordt zichtbaar door o.a.:  

o Aantoonbaar gebruik door professionals (citaties in vaktijdschriften, richtlijnen, leerboeken, etc.) 
o Aantoonbaar gebruik door politici en beleidsmakers (Kamervragen en -antwoorden, citaties in Tweede 

Kamerstukken en beleidsnota’s, citaties door EU-gremia en internationale organisaties, evidence-based 
policy) 

o Aantoonbare bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken (citaties, referenties, gebruik van kennis in 
publieke media, waaronder wetenschapsprogramma’s) 

o Maatschappelijke prijzen 
o Lidmaatschappen van nationale organisaties zoals van de WRR, de Gezondheidsraad, de Onderzoeksraad 

voor Veiligheid, en van internationale organisaties 
o Lidmaatschappen van wetenschappelijke adviesraden van maatschappelijke organisaties 

(patiëntenverenigingen, NGO’s, culturele instellingen, e.d.) 
 
2. Onderwijs wordt op de volgende punten beoordeeld:  

• Kandidaat heeft voldaan aan de vereisten voor een BKO- harde eis.  
• Kandidaat heeft aantoonbare ervaring in het uitvoeren, ontwikkelen en onderhouden van 

reguliere onderwijsonderdelen van een onderwijsprogramma.  
• Kandidaat heeft in de afgelopen twee jaar tenminste twee afstudeerders begeleid als eerste 

begeleider. 
• Kenmerken van Senior Docent uit het VU raamwerk onderwijsprestaties, met name: 

o Heeft verdiepte kennis over het gehele vakgebied en/of specialistische kennis op deelgebieden.  
o Is in staat een visie te formuleren op het eigen vakgebied en de context daarvan.  



 

o Stelt zich op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in het eigen vakgebied en vertaalt deze naar 
verbeteringen en/ of vernieuwingen van het onderwijs.  

o Volgt systematisch effecten van (nieuwe) onderwijstoepassingen. 
o Is in staat mede de leiding te geven aan initiatieven in het verlengde van bovengenoemde punten.  
o Verantwoordt en motiveert de op cursusoverstijgend niveau gemaakte keuzes. 
o Overziet samenhang en benodigde afstemming tussen onderwijsactiviteiten in verschillende teams.  
o Kan een actieve bijdrage leveren aan het schrijven van een kritische reflectie.  

 
3. Academic Services (organisatie) worden grofweg op de volgende punten beoordeeld:  

• Kandidaat is aantoonbaar in staat vraagstukken op inhoud, proces en mensen te verbinden. In 
staat om betrokkenheid en samenwerking te initiëren, stimuleren en ondersteunen.  

• Kandidaat laat blijken goed geïnformeerd te zijn over wetenschappelijke en vakinhoudelijke 
ontwikkelingen. Benut deze kennis effectief voor eigen functie en de organisatie.  

• Kandidaat signaleert kansen voor ontwikkeling van nieuwe kennis en toepassingsgebieden en 
handelt hiernaar.  

• Kandidaat beheerst de Engelse taal op minimaal C-1 niveau en is (indien van toepassing) bezig 
om de Nederlandse taal binnen twee jaar op niveau te brengen.  

• Kandidaat levert aantoonbaar inhoudelijke bijdrage aan werkgroepen commissies of 
projectteams.  

o Denk hierbij aan: voorzitter onderwijswerkgroepen op facultair niveau, lid onderwijswerkgroepen op 
facultair niveau, voorzitter opleidingscommissie, minor coördinator, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Tenure Track criteria Fase 3  
Bij de bevordering van een Tenure Tracker naar UHD-2, of externe instroom op dit niveau, worden de 
onderstaande criteria gehanteerd. Aan de gestelde criteria in voorgaande fasen is reeds voldaan.  
 
1. Onderzoek wordt op de volgende punten beoordeeld:  

• Kandidaat coördineert en realiseert een onderzoeksgroep, meerjarig specialistisch 
onderzoeksproject of minimaal twee samenhangende onderzoeksprojecten die een belangrijk 
deel uitmaken van een onderzoeksprogramma. Vervult zelfstandige rol in de onderzoekslijn.  

• Kandidaat heeft internationale erkenning en ervaring, blijkend uit bijdragen aan bijeenkomsten 
en netwerken, publicaties en projecten.  

• Kandidaat heeft minimaal 10 publicaties als eerste auteur in hoogwaardige internationale 
tijdschriften (80% van de publicaties in het eerste kwartiel (top 25% van tijdschriften) (of 
vergelijkbaar zoals monografie bij academische uitgever, afhankelijk van de publicatiecultuur in 
het desbetreffende vakgebied).  

• Kandidaat heeft gebleken werfkracht in de 2de en 3de geldstroom. Blijkend uit tenminste één 
verworven onderzoekssubsidie verkregen in externe competitie. Kwaliteit en competitie zijn 
belangrijker dan omvang. Indicatief bedrag: 300 K  (150 K per jaar). 

• Kandidaat heeft bijgedragen aan de begeleiding van één of meer promovendi.  
• Valorisatie: Kandidaat zet zich op zichtbare wijze in voor maatschappelijke vraagstukken. - harde 

eis. Dit wordt zichtbaar door o.a.:  
o Aantoonbaar gebruik door professionals (citaties in vaktijdschriften, richtlijnen, leerboeken, etc.) 
o Aantoonbaar gebruik door politici en beleidsmakers (Kamervragen en -antwoorden, citaties in Tweede 

Kamerstukken en beleidsnota’s, citaties door EU-gremia en internationale organisaties, evidence-based 
policy) 

o Aantoonbare bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken (citaties, referenties, gebruik van kennis in 
publieke media, waaronder wetenschapsprogramma’s) 

o Maatschappelijke prijzen 
o Lidmaatschappen van nationale organisaties zoals van de WRR, de Gezondheidsraad, de Onderzoeksraad 

voor Veiligheid, en van internationale organisaties 
o Lidmaatschappen van wetenschappelijke adviesraden van maatschappelijke organisaties 

(patiëntenverenigingen, NGO’s, culturele instellingen, e.d.) 
 
2. Onderwijs wordt op de volgende punten beoordeeld:  

• Kandidaat heeft aantoonbare ervaring in het initiëren, ontwikkelen en onderhouden en 
uitvoeren van een substantieel deel van het onderwijsprogramma (opzet, inhoud, didactiek) van 
de opleiding.  

• Kandidaat heeft minimaal één onderwijsonderdeel binnen de opleiding, het post academisch of 
externe georiënteerd onderwijs geïnitieerd, ontwikkeld en verbeterd en gebruikt state-of-the-
art en gevarieerd lesmateriaal.  

• Kandidaat heeft in de afgelopen jaren afstudeerders begeleid (BA en MA) als eerste begeleider.  
• Kandidaat is een enthousiast en effectief docent blijkend uit studentevaluaties en beoordelingen 

van opleiding(en).  
 
3. Academic Services (organisatie) worden grofweg op de volgende punten beoordeeld:  

• Kandidaat geeft leiding aan een onderdeel van de onderzoeksdeelprogramma, voert 
gemandateerde taken van hoogleraar uit en/of heeft bestuurs- en beheerstaken over de grens 
van de (sub)groep heen – harde eis.  



 

• Kandidaat is aantoonbaar in staat het VU-instellingsplan te vertalen naar de eigen discipline, 
leerstoel en faculteit.  

• Kandidaat laat blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke, politieke, 
wetenschappelijke en vakinhoudelijke ontwikkelingen. Ook internationaal. Benut deze kennis 
effectief voor eigen functie en de organisatie.  

• Kandidaat is organisatiesensitief: Is gevoelig voor de ontwikkelingen binnen de organisatie en 
neemt deze in overweging bij de eigen besluitvorming. Heeft oog voor de effecten van de 
(eigen) besluitvorming op de organisatie.  

• Kandidaat heeft impact: Is gezaghebbend zijn in het formuleren van ideeën en maken van 
voorstellen en in het doorvoeren van beleid. 

• Kandidaat heeft visie: Is in staat om afstand te nemen en zich te concentreren op hoofdlijnen en 
lange termijn beleid.  

• Kandidaat beheerst de Engelse taal op minimaal C-1 niveau, bij voorkeur op C-2 en is (indien van 
toepassing) bezig de Nederlandse taal op niveau B1 te brengen.  

• Kandidaat levert aantoonbaar inhoudelijke bijdrage aan werkgroepen commissies of 
projectteams.  

o Denk hierbij aan: voorzitter onderwijswerkgroepen op facultair niveau, lid onderwijswerkgroepen op 
facultair niveau, voorzitter opleidingscommissie, lid of voorzitter van kern examencommissie, etc. 

  



 

Tenure Track criteria Fase 4  
Bij de bevordering van een Tenure Tracker naar UHD-1 worden de onderstaande criteria gehanteerd. 
Aan de gestelde criteria in voorgaande fasen is reeds voldaan.  
 
1. Onderzoek wordt op de volgende punten beoordeeld:  

• Kandidaat heeft duidelijke en productieve eigen onderzoekslijn ontwikkeld.  
• Kandidaat heeft internationale erkenning en ervaring blijkend uit bijdragen aan en trekker van 

internationale samenwerkingsverbanden. Heeft ervaring met meerdere voordrachten op 
internationale conferenties (lezingen op uitnodiging op (inter)nationale congressen). Wordt 
regelmatig uitgenodigd als reviewer, evaluator, expert, consultant etc.  

• Kandidaat heeft gebleken werfkracht in de 2e en 3e geldstroom. Blijkend uit tenminste één 
verworven onderzoekssubsidie (Vidi of gelijkwaardig). Indicatief bedrag: 500 K (250 K per jaar)- 
harde eis. 

• Kandidaat heeft minimaal 15 publicaties als eerste auteur in hoogwaardige internationale 
tijdschriften (80% van de publicaties in het eerste kwartiel (top 25% van tijdschriften) (of 
vergelijkbaar zoals monografie bij academische uitgever, afhankelijk van de publicatiecultuur in 
het desbetreffende vakgebied). 

2. Onderwijs wordt op de volgende punten beoordeeld:  
• Kandidaat heeft initiërende en coördinerende rol in het ontwikkelen en onderhouden en 

uitvoeren van een substantieel deel van het onderwijsprogramma (opzet, inhoud, didactiek) van 
de opleiding.  

• Kandidaat heeft minimaal twee onderwijsonderdelen binnen de opleiding, het post academisch 
of extern georiënteerd onderwijs geïnitieerd, ontwikkeld en verbeterd en gebruikt state-of-the-
art en gevarieerd lesmateriaal.  

• In bezit van SKO. 
• Kenmerken van Expert Docent uit het VU raamwerk onderwijsprestaties, met name: 

o Heeft kennis van de opleiding in volle breedte en specialistische kennis op het eigen deelgebied en kan deze 
kennis in interdisciplinair verband verbinden met andere vakgebieden en/ of opleidingen.  

o Is een erkende expert op het terrein van onderwijsontwikkeling (vakinhoud en –didactiek).  
o Kan adequate probleemanalyses maken van complexe onderwijskundige problemen.  
o Onderkent de effecten van (nieuwe) onderwijstoepassingen zowel intern als extern en initieert op basis 

hiervan beleidsontwikkeling op het niveau van de opleiding, faculteit of universiteit als geheel en geeft hier 
sturing aan.  

 
3. Academic Services (organisatie) worden grofweg op de volgende punten beoordeeld:  

• Kandidaat is aantoonbaar in staat strategische allianties tot stand te brengen.  
• Kandidaat heeft leergang Academisch Leiderschap gevolgd of vergelijkbaar.  
• Kandidaat heeft goed inzicht in onderwijs- en onderzoeksorganisatie en de kaders en 

regelgeving van faculteiten.  
• Kandidaat geeft inhoudelijk leiding (voorzitterschap) aan facultaire, (inter)nationale onderzoeks- 

en onderwijscommissies.  
o Denk hierbij aan: voorzitter onderwijswerkgroepen op facultair en/ of universitair niveau, voorzitter 

opleidingscommissie, voorzitter examencommissie, opleidingsdirecteur, etc. 
 

  



 

Tenure Track criteria Fase 5  
Maximaal 4 jaar na benoeming als UHD 1 start de voordracht van een Tenure Tracker tot Hoogleraar 
(HGL-2). De benoeming van een Hoogleraar als resultaat van een Tenure Track kent een aangepaste 
procedure ( zie Hooglerarenbeleid, VUnet). Aan de gestelde criteria in voorgaande fasen is voldaan.  
 
1. Onderzoek wordt op de volgende punten beoordeeld:  

• Kandidaat is autoriteit op zijn of haar vakgebied binnen en buiten de organisatie.  
• Kandidaat wordt internationaal erkend op zijn/haar vakgebied onder andere blijkend uit 

uitnodigingen om als keynote te spreken op internationale conferenties.  
• Kandidaat is verantwoordelijk voor de acquisitie en uitvoering van onderzoek binnen de 

leerstoel aansluitend bij het onderzoeksprogramma van de vakgroep of instituut.  
• Kandidaat vertaalt ontwikkelingen in het eigen onderzoeksgebied naar (inter)nationale 

onderzoeksprogramma’s.  
• Kandidaat realiseert onderzoeksresultaten in vooraanstaande onderzoeksverbanden.  
• Kandidaat heeft minimaal 20 publicaties als eerste auteur in hoogwaardige internationale 

tijdschriften (80% van de publicaties in het eerste kwartiel (top 25% van tijdschriften) (of 
vergelijkbaar zoals monografie bij academische uitgever, afhankelijk van de publicatiecultuur in 
het desbetreffende vakgebied).  

2. Onderwijs wordt op de volgende punten beoordeeld:  
• Kandidaat is verantwoordelijk voor de kwaliteit, samenhang en uitvoering van de 

onderwijsonderdelen die verzorgd worden vanuit de leerstoel.  
• Kandidaat is verantwoordelijk voor de adequate vertegenwoordiging van zijn of haar vakgebied 

binnen één of meer onderwijsprogramma’s in de faculteit en de vernieuwing daarvan onder 
invloed van ontwikkelingen op het vakgebied  

 
3. Academic Services (organisatie) worden grofweg op de volgende punten beoordeeld:  

• Kandidaat vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe als boegbeeld van zijn of haar 
vakgebied en de faculteit.  

• Kandidaat vervult leidinggevende rollen (inhoudelijk, functioneel, hiërarchisch) zowel binnen als 
buiten de organisatie in wetenschappelijke context.  

o Denk hierbij aan: voorzitter onderwijswerkgroepen op facultair en/ of universitair niveau, voorzitter 
opleidingscommissie, voorzitter examencommissie, opleidingsdirecteur, portefeuillehouder onderwijs/ 
onderzoek, etc.  
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