
HRM/09/2011

 Instructie en informatie
  
 * Toetsingscriteria gelden voor hoogleraren en bijzonder hoogleraren 
 * De scores worden vergeleken op basis van de facultaire toetsingscriteria op basis van benchmark 
 * De (interpretatie van) cijfers toe te lichten indien relevant 
 * De kolom ‘score’ betreft de score van de individuele kandidaat 
 * De kolom ‘norm’ betreft de norm die door de faculteit is opgesteld. Niet alle velden zullen daarom worden ingevuld, alleen die velden 
    waarvoor een norm is opgesteld

Naam en voorletters

Faculteit/OZI

Afdeling

Geboortedatum Geslacht man vrouw

Discipline

  1. Onderwijs

 Gemiddeld aantal uren college per jaar in de afgelopen 3 jaar

 Gemiddeld aantal uren werkgroepbegeleiding/practica/veldwerk in de afgelopen 3 jaar

 Gemiddelde (studenten)beoordeling onderwijs afgelopen 3 jaar

 Aantal begeleide bachelor scripties (totaal)

 Aantal begeleide master scripties (totaal)

 Aantal lidmaatschappen van commissies verantwoordelijk voor onderwijsontwikkeling en - vernieuwing

  Toetsingscriterium: aantoonbare prestaties op het gebied van onderwijs   Score

  Toelichting Onderwijs

  Norm

2

  

 Factsheet voordracht (bijzonder) hoogleraar 
 in alfa/gamma domein 
  
 
  
   
  Dit formulier als bijlage aanleveren bij het voordrachtsdossier (bijzonder) hoogleraar

1

 Aantal jaren in een leidinggevende rol betrokken bij vernieuwing curricula



2

  2. Onderzoek

  2.1 Publicaties en citaties

  Toetsingscriterium: gepromoveerd

  
 Proefschrift

 titel

 jaartal

 (co)promotoren

 universiteit

  Toetsingscriterium: relevante wetenschappelijke publicaties 
  (geef in toelichting aan welke relevant(st) zijn)

    Score

 Aantal wetenschappelijke artikelen    refereed

 Aantal wetenschappelijke artikelen   non-refereed

 Aantal wetenschappelijke artikelen geïndexeerd       als belangrijkste auteur

 Aantal wetenschappelijke artikelen geïndexeerd (totaal)

 Aantal boekdelen en/of hoofdstukken in boeken

 Aantal wetenschappelijke boeken en monografieën (geen proefschriften en leerboeken)

 Aantal boek- en tijdschriftredacties

 Aantal citaties (totaal) (conform Web of Science)

 Aantal citaties (totaal) (conform Google Scholar)

 Hirsch-index (conform Web of Science)

 Hirsch-index (conform Google Scholar)

 Hirsch-index gedeeld door het aantal jaren in onderzoek

 Relevante (vakgebiedspecifieke) maatstaf vrij in te vullen en toe te lichten bij Toelichting onderzoek - zie pagina 3

  2.2 Wervend vermogen (in k€ totaal en per toegewezen subsidie (top 3))

  Toetsingscriterium: aantoonbare prestaties op het gebied van het verwerven van externe onderzoeksmiddelen

 Totaal wervend vermogen 2e geldstroom in k€ (NWO, ZonMw, KP7, ERC et cetera)

  Norm

3

3

4

 1.

 2.

 3.
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 Totaal wervend vermogen 3e geldstroom in k€ (overige externe geldstromen voor onderzoek)

  2.3 (Co-)promotorschappen

  Toetsingscriterium: aantoonbare ervaring op het gebied van  promotiebegeleiding   Score   Norm

 Aantal (co-)promotorschappen afgerond

 Huidig aantal beoogde (co-)promotorschappen

  2.4 Statuur   Score

 Aantal lidmaatschappen van subsidieverdelende commissies

 Aantal lezingen op uitnodiging op (inter)nationale congressen als key note speaker

 Aantal lezingen op (inter)nationale congressen als invited speaker

 Aantal lezingen/presentaties van paper/poster (call for papers)

 Aantal lidmaatschappen redactie/refereeschap van (inter)nationale periodicals (tijdschriften, boekseries et cetera)

 Aantal lidmaatschappen van besturen van wetenschappelijke verenigingen/instellingen

 Relevante wetenschappelijke prijzen

  Norm

  Toelichting Onderzoek

 1.

 2.

 3.
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  4. Maatschappelijke relevantie

  4.1 Economische waarde (valorisatie)

 Aantal lidmaatschappen van adviescommissies in het commerciële domein

 Betrokkenheid bij 'spin-off' ondernemingen ('start-ups')

  Score

  4.2 Sociaal-culturele waarde

 Aantal vakpublicaties

 Aantal lekenpublicaties

  Score

  Norm

  Norm

5

6

  3. Huidige span of control

 Toetsingscriterium: ervaring met leidinggeven

 Aantal wp waaraan leiding wordt gegeven

 Aantal obp'ers waaraan leiding wordt gegeven

  Score   Norm

  Toelichting Maatschappelijke relevantie



5

  5. Professional

  Toelichting Rol als professional

Eindnoten 
  
1. Alle informatie moet verifieerbaar zijn in het benoemingsdossier. 
2. Licht zonodig de manier waarop is gemeten toe. 
3. Papier of elektronische media. 
4. Opgenomen in de Science, Social Science of Arts and Humanities index. 
5. Hieronder vallen: artikelen in tijdschriften, boeken, boekdelen, annotaties, congresbijdragen, protocollen, rapporten 
    (bron: VSNU). 
6. Hieronder vallen: boeken, boekdelen, bijdragen in dag-/weekbladen of tijdschriften, televisie- of radio-optredens, 
    boekbesprekingen (bron: VSNU). 
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  Dit formulier als bijlage aanleveren bij het voordrachtsdossier (bijzonder) hoogleraar
1
2
  2. Onderzoek
  2.1 Publicaties en citaties
  Toetsingscriterium: gepromoveerd
 
 Proefschrift
  Toetsingscriterium: relevante wetenschappelijke publicaties
  (geef in toelichting aan welke relevant(st) zijn)
    Score
  2.2 Wervend vermogen (in k€ totaal en per toegewezen subsidie (top 3))
  Toetsingscriterium: aantoonbare prestaties op het gebied van het verwerven van externe onderzoeksmiddelen
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3
3
4
3
  2.3 (Co-)promotorschappen
  Toetsingscriterium: aantoonbare ervaring op het gebied van  promotiebegeleiding
  Score
  Norm
  2.4 Statuur
  Score
  Norm
  Toelichting Onderzoek
4
  4. Maatschappelijke relevantie
  4.1 Economische waarde (valorisatie)
  Score
  4.2 Sociaal-culturele waarde
  Score
  Norm
  Norm
5
6
  3. Huidige span of control
 Toetsingscriterium: ervaring met leidinggeven
  Score
  Norm
  Toelichting Maatschappelijke relevantie
5
  5. Professional
  Toelichting Rol als professional
Eindnoten
 
1. Alle informatie moet verifieerbaar zijn in het benoemingsdossier.
2. Licht zonodig de manier waarop is gemeten toe.
3. Papier of elektronische media.
4. Opgenomen in de Science, Social Science of Arts and Humanities index.
5. Hieronder vallen: artikelen in tijdschriften, boeken, boekdelen, annotaties, congresbijdragen, protocollen, rapporten
    (bron: VSNU).
6. Hieronder vallen: boeken, boekdelen, bijdragen in dag-/weekbladen of tijdschriften, televisie- of radio-optredens,
    boekbesprekingen (bron: VSNU).
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