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1
De Faculty of Science and Engineering 
(FSE) heeft als missie om internationaal een 
belangrijke speler te zijn in onderzoek en 
onderwijs. Dit door te excelleren in de brede 
range van disciplines van de faculteit en 
zeker ook door nieuwe wetenschappelijke 
uitdagingen te zoeken over de grenzen van  
de disciplines heen. Deze missie kan alleen 
slagen door het blijven aantrekken en 
behouden van jong getalenteerd personeel. 

In 2001 heeft FSE hiervoor het carrièrepad 
Bèta’s in Banen geïntroduceerd binnen de 
Rijksuniversiteit Groningen. Op initiatief van 
de decaan prof. dr. D.A. Wiersma werd een 
tenure-tracksysteem ingevoerd, waarin (a) 
open werving in internationale competitie van 
wetenschappers op UD-niveau centraal stond 
en (b) hen een perspectief werd geboden van 
bevordering tot associate professor en later 
tot hoogleraar. De individuele prestatie, niet 
de formatieve ruimte, werd bepalend voor 

de carrière. Het tenure-tracksysteem heeft 
zich de afgelopen jaren volop bewezen. De 
kern blijft dan ook stevig overeind staan. In 
deze vernieuwde versie van Bèta’s in Banen 
moderniseren we de regeling zodat deze past 
in de huidige tijd en het wetenschappelijke 
landschap. De regeling is opgezet conform de 
RUG-brede notitie tenure-trackbeleid die op 
1 juli 2017 is ingegaan.

Inleiding
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Carrièreperspectief

Het aantrekken van toptalent (nationaal 
en internationaal) en het stimuleren van 
dat talent om zich bij FSE te ontplooien is 
van cruciaal belang. De wetenschappelijke 
staf is immers verantwoordelijk voor de 
facultaire hoofdtaken onderzoek, onderwijs 
en management om de koppeling tussen met 
name onderzoek en onderwijs op inhoudelijk 
en beleidsmatig niveau te garanderen. 

FSE biedt dan ook een helder carrièreper-
spectief aan (jonge) talentvolle weten-
schappers. Dit carrièrepad van Bèta’s in 
Banen ziet er als volgt uit. De wetenschapper 
wordt aangetrokken als assistant professor 
(UFO-profiel universitair docent – UD). Indien 
deze medewerker binnen gestelde termijnen 
voldoet aan de criteria dan groeit hij/zij 
door via associate professor (UFO-profiel 
Universitair Hoofddocent – UHD, ook wel 
adjunct hoogleraar genoemd) naar hoogleraar 
(oftewel full professor).

Het perspectief van de wetenschapper in 
Bèta’s in Banen is dat hij/zij uiteindelijk 
hoogleraar wordt als hij/zij voldoet aan 
de gestelde criteria. Het uitgangspunt van 
het tenure-trackbeleid is “up or out”. Een 
aanstelling vindt plaats in tijdelijke dienst voor 
een periode van in beginsel maximaal zeven 
jaar (uitgaande van een 100% aanstelling), 
waarbij na vijf jaar een beoordeling plaatsvindt 
(tenzij er sprake is van een “life event” (zie 
sectie 3), dan na maximaal 6 jaar). Is de 
beoordeling positief, dan wordt de assistant 
professor bevorderd tot associate professor 
waarbij hij/zij het ius promovendi krijgt. Deze 
aanstelling is voor onbepaalde tijd. Indien na 
vijf jaar (of maximaal 6 jaar indien er sprake 
is van een life event) middels een beoordeling 
wordt vastgesteld dat de assistant professor 
niet in aanmerking komt voor de bevordering 
naar associate professor dan wordt conform 
het “up or out” beleid een outplacementtraject 
aangeboden door de faculteit. De assistant 
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professor behoudt zijn/haar aanstelling nog 
maximaal 1 jaar en kan deze tijd benutten voor 
activiteiten in het kader van outplacement en 
het vinden van een baan elders. 

Om voor de positie van hoogleraar 2 in 
aanmerking te worden gebracht, kiest 
de associate professor zelf het beoorde-
lingsmoment, vanaf vier tot zeven jaar na 
de benoeming als associate professor. Er 
is maar één beoordelingsmoment. Voldoet 
de associate professor na het zelfgekozen 
beoordelingsmoment niet aan de eisen voor 
de functie van hoogleraar, dan blijft formeel 
de aanstelling als associate professor bestaan 
maar vervalt het adjunct hoogleraarschap. 
De adjunct hoogleraar is de associate 
professor in het carrièrepad van Bèta’s in 
Banen. Hieraan is conform de regeling Adjunct 
Hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen  
2010 het ius promovendi verbonden. De 
associate professor die niet wordt bevorderd 
behoudt volgens deze regeling gedurende 
vijf jaar het recht als eerste promotor op te 
treden van promovendi waarvan de associate 
professor de begeleiding reeds was gestart 
vóór het beoordelingsmoment, om hiermee 
de lopende promotietrajecten af te ronden. 

Voor mogelijkheden om het promotierecht toe 
te kennen buiten het carrièrepad van Bèta’s 
in Banen wordt verwezen naar sectie 7 in dit 
document. 

Bèta’s in Banen – versie 4 6
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1 Zie paragraaf 4 voor meer informatie. Op basis van het  

 R&O+-gesprek kan een verzoek tot bevordering worden  

 gedaan door de leidinggevende.

Functie Schaal Bevordering naar volgende rang

Assistant professor 2 (UD 2) 11 R&O+1, 3 jaar na start als assistant professor 2

Assistant professor 1 (UD 1) 12 BC-1, 5 jaar na start als assistant professor 2   

  (tenzij life event, dan maximaal 1 jaar later)

Associate professor 2 (UHD 2) 13 R&O+, 3 jaar na start als associate professor 2

Associate professor 1 (UHD 1) 14 BC-2, 4–7 jaar na start als associate professor 2

  (tenzij life event, dan maximaal 1 jaar later)

Hoogleraar 2 (full professor 2) Hoogleraar 2 BC-3 (ca. 1x/4 jaar bijeen), op voordracht

  instituutsdirecteur

Hoogleraar 1 (full professor 1) Hoogleraar 1 

Wetenschappelijke loopbaan in Bèta’s in BanenTabel 1

7
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Life events en work-life balance
Het carrièrepad van Bèta’s in Banen 
is een intensief traject dat doorgaans 
als voltijdbaan aangeboden wordt en 
ook voltijds aandacht vraagt van de 
medewerker. Soms komt het voor dat 
gedurende een langere periode niet 
voltijds gewerkt kan worden vanwege 
afwezigheid van de medewerker door een 
life event zoals ziekte of zwangerschaps- 
en bevallingsverlof of het overlijden 
van naasten. Dit kan betekenen dat de 
medewerker minder tijd krijgt om aan de 
criteria te voldoen. Indien de afwezigheid 
langer dan acht weken heeft geduurd is 
het mogelijk een verzoek in te dienen bij 
het faculteitsbestuur om de oorspronke-
lijke beoordelingstermijn aan te passen en 
het beoordelingsmoment uit te stellen. Dit 
verzoek wordt vergezeld van een advies van 
de leidinggevende. Het faculteitsbestuur 

beoordeelt of uitstel van het beoorde-
lingsmoment er redelijkerwijs aan zal 
bijdragen dat de criteria kunnen worden 
behaald. Het uitstel van de beoordeling 
wordt gekoppeld aan de duur van het 
life event. Uitstel kan plaatsvinden zowel 
voor de beoordeling tot bevordering naar 
associate professor als die voor hoogleraar. 
De criteria voor bevordering blijven in 
dergelijke situaties gehandhaafd. 

Parttime 
De medewerker die start met het 
carrièrepad van Bèta’s in Banen kan 
kiezen voor een parttime aanstelling van 
90% of 80% in plaats van fulltime. In dat 
geval wordt de duur van de aanstelling 
bij aanvang verlengd en de momenten 
van beoordeling opgeschoven. Voor de 
assistant professor ziet het tijdspad er uit 
zoals in het bovenstaande schema.

Duur en omvang
van de aanstelling

Reguliere periode 
tot beoordeling

Tijd om “life 
events” op te 
vangen (indien 
van toepassing)

Tijd voor 
outplacement 
(indien van 
toepassing)

5 jaar 12 
mnd

12 
mnd

5 jaar, 7 maanden 13.5
mnd

13.5
mnd

6 jaar, 2 maanden 15
mnd

0

80%

90%

100%

20 40 60 80 100 120

15
mnd
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Rol van de leidinggevende

Binnen de gehele periode speelt de leiding-
gevende een belangrijke rol. Dit is doorgaans 
de voorzitter van de basiseenheid. De leiding-
gevende geeft de wetenschapper in het 
carrièrepad van Bèta’s in Banen advies over 
alles wat betrekking heeft op de opbouw 
van een eigen onderzoekslijn en van zijn/
haar onderwijsdossier, over de rol in de 
basiseenheid, het instituut en de opleiding 
en tevens over alles wat nodig is voor een 
succesvolle vestiging en academische 
ontplooiing in Groningen. De leidinggevende 
begeleidt de medewerker bij aanvang van de 
aanstelling bij het opstellen van de doelen en 
afspraken aangaande onderwijs, onderzoek, 
management en professionalisering. Deze 
worden door de medewerker beschreven in 
een persoonlijk ontwikkelingsplan en een 
fundingplan en vastgelegd in het eerste 
resultaat- en ontwikkelingsgesprek. Ook 
adviseert en ondersteunt de leidinggevende  
 bij de opbouw van een (inter)nationaal 

onderzoeks netwerk, in het belang van 
zichtbaarheid en fondswerving.

Resultaat- en Ontwikkelingsgesprekken 
Het Resultaat- en Ontwikkelingsgesprek 
(R&O-gesprek) is een jaarlijks gesprek tussen 
medewerker en leidinggevende. Er wordt 
teruggekeken naar het afgelopen jaar: zijn 
de afspraken uit het vorige R&O-gesprek 
behaald en is de medewerker goed op weg 
om redelijkerwijze aan de criteria van Bèta’s 
in Banen te voldoen op het vastgelegde 
moment van beoordeling? Er worden 
afspraken gemaakt voor het komende jaar. 
Het persoonlijk ontwikkelingsplan van de 
medewerker komt aan de orde evenals de 
rol van de leidinggevende. Bovendien geeft 
de leidinggevende een oordeel over het 
functioneren van de medewerker. 

De R&O-gesprekken worden voorbereid 
binnen de onderzoeksinstituten met de 

4
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wetenschappelijk directeur van het instituut, 
de onderwijsdirecteur van het instituut, 
meerdere leidinggevenden in het instituut van 
wetenschappers in het carrièrepad van Bèta’s 
in Banen en de HR-adviseur. Hierdoor ontstaat 
een gezamenlijk beeld van de medewerkers en 
de niveaus. De vakinhoudelijke kwaliteit van de 
medewerker en de mening hierover van het 
instituut kan zo meegenomen worden in de 
afweging over de beoordeling. 

De leidinggevende voert in principe zelf, 
ondersteund door de HR-adviseur, het R&O- 
gesprek. Op verzoek van de medewerker, de 
direct leidinggevende, de wetenschappelijk 
directeur of de onderwijsdirecteur van het 
onderzoeksinstituut, kan ook de 
wetenschappelijk directeur en/of de 
onderwijsdirecteur van het 
onderzoeksinstituut deelnemen aan het R&O-
gesprek. Ondertekening van het formulier 
geschiedt door de leidinggevende, de 
medewerker, beide directeuren (ongeacht de 
vraag of deze aanwezig waren bij het gesprek), 
de HR-adviseur en eventueel andere 
aanwezigen. 
Halverwege het traject van de assistant 
professor 2 respectievelijk associate professor 

2 (in principe na 3 jaar) vindt een uitgebreid 
R&O-gesprek plaats. Dit wordt ook wel het 
R&O+gesprek genoemd omdat er meer 
mensen bij het gesprek aanwezig zijn dan 
bij het normale R&O-gesprek en omdat naar 
aanleiding van dit R&O-gesprek een verzoek 
kan worden gedaan door de leidinggevende 
bij het faculteitsbestuur tot bevordering 
van de wetenschapper. Op basis van het 
R&O+-gesprek kan bevordering naar 
assistant professor 1 respectievelijk associate 
professor 1 plaatsvinden. Bij deze 
bevorderings- gesprekken zijn altijd naast de 
leidinggevende de directeur van het 
onderzoeksinstituut, de onderwijsdirecteur en 
de HR-adviseur aanwezig.  

Mentor 
Naast begeleiding door de leidinggevende 
heeft iedere wetenschapper in het carrièrepad 
van Bèta’s in Banen2 een mentor, bij voorkeur 
van buiten het instituut. De directeur van het 
instituut ziet erop toe dat dit gebeurt binnen 
6 maanden na de start van een nieuwe 
medewerker. Indien gewenst kan HR hierin 
bemiddelen, dat wil zeggen een goede match 
zoeken tussen de mentee (de wetenschapper 
in Bèta’s in Banen) en de mentor. Een goede 

2 Ook voor medewerkers
die niet zijn aangesteld 
binnen Bèta’s in Banen 
wordt een mentor 
aanbevolen, maar 
het betreft dan geen 
verplichting.

Bèta’s in Banen – versie 4 12
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Training en opleiding 
Er zijn vele opleidingen en trainingen die de 
wetenschapper in het carrièrepad van Bèta’s 
in Banen kan volgen om zich te ontwikkelen 
en zo in staat te zijn zijn/haar functie goed 
uit te oefenen. Denk hierbij voor assistant 
professors bijvoorbeeld aan trainingen met 
betrekking tot het begeleiden van promovendi, 
projectmanagement, schrijf- en presentatie-
trainingen op het gebied van fondsenwerving, 
leiderschap en managementvaardigheden 
voor jonge teamleiders en de BKO. Denk hierbij 
voor de associate professors bijvoorbeeld 
aan trainingen met betrekking tot het 
voeren van R&O gesprekken, professionele 
werving en selectie, academisch leiderschap, 
mediatraining, hoe de maatschappelijke 
relevantie  van het onderzoek aandacht 
te geven, interculturele competenties, 
permanente educatie na de BKO zoals de SKO 
en de leergang Onderwijskundig Leiderschap. 
 De HR-adviseur ondersteunt de medewerker 
en de leidinggevende bij het uitwerken van 
een passend individueel opleidingsplan. 
Verwachtingen ten aanzien van gevolgde 
trainingen worden nader uiteengezet in de 
criteria voor bevordering (bijlage 2 en 3).

match impliceert dat zowel de mentor als de 
mentee het mentorschap met elkaar moeten 
zien zitten. De mentor en mentee staan niet in 
een hiërarchische relatie tot elkaar, de mentor 
kan daarom niet tevens supervisor of leiding-
gevende zijn. Ze zijn ook geen directe collega’s. 
Een mentor is in het algemeen een á twee 
stappen verder in de carrière dan de mentee. 
De gesprekken tussen de mentor en de mentee 
zijn vertrouwelijk.  

Door het voeren van gesprekken tussen 
mentor en mentee kan kennis en kunde 
van een meer ervaren wetenschapper 
worden gedeeld met een minder ervaren 
wetenschapper. De mentor kan adviseren ten 
aanzien van de ontwikkeling van onderzoeks-
vaardigheden, het onderwijs, leiderschap, 
outreach en management. Bovendien kan 
een mentor onderwerpen bespreken die de 
wetenschapper in Bèta’s in Banen van belang 
vindt gedurende zijn/haar carrière. Ook kan de 
mentor een luisterend oor bieden, een frisse 
blik, feedback en advies geven op basis van 
persoonlijke ervaring. Samengevat fungeert de 
mentor als klankbord voor de mentee.

13
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FSE en ook de gehele RUG hebben net als vele 
andere universiteiten in Europa te kampen met 
een schrijnend gebrek aan vrouwen onder het 
wetenschappelijk personeel. Al jaren wordt 
actief beleid gevoerd om het percentage 
vrouwelijke stafleden binnen de wetenschap-
pelijk staf te verhogen. Dit beleid heeft wel 
geleid tot een toename van vrouwelijk weten-
schappelijk personeel maar nog niet tot op het 
gewenste niveau. 
 
FSE reserveert in het Rosalind Franklin 
programma geregeld speciale tenure-track 
posities voor vrouwen met groot potentieel 
voor een academische loopbaan. Vrouwen die 
in dit programma worden aangesteld, volgen 
het normale carrièrepad van Bèta’s in Banen, 
dat bij goed functioneren uiteindelijk leidt tot 
een positie als hoogleraar. 
 

Benoemingsadviescommissies binnen 
de faculteit krijgen de opdracht van het 
faculteitsbestuur actief te zoeken naar 
vrouwelijke kandidaten en op de shortlist 
van voor interviews uitgenodigde kandidaten 
in principe minimaal 40% vrouwen op te 
nemen. Van leden van deze commissies 
wordt verwacht dat zij zich middels speciale 
trainingen hebben bekwaamd in de rol van 
gender-gerelateerde beelden en oordelen in 
de selectie en deze daarmee zoveel mogelijk 
kunnen ondervangen. Bij gelijke geschiktheid 
van een vrouwelijke en een mannelijke 
kandidaat voor een wetenschappelijke positie 
geniet de vrouwelijke kandidaat de voorkeur.

In- en doorstroombeleid
vrouwelijk wetenschappelijk 
personeel 
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In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de 
procedures voor het aanstellen van nieuwe 
wetenschappers zoals beschreven in het 
Faculteitsreglement en het beoordelen 
en bevorderen van wetenschappers in het 
carrièrepad van Bèta’s in Banen. 

Procedure werving 
Het werven van nieuwe wetenschappers in 
Bèta’s in Banen is in het algemeen in de functie 
van assistant professor. Ook kan werving 
van een associate professor of hoogleraar 
plaatsvinden. 

De werving van een assistant professor gaat 
als volgt. Op voordracht van de instituuts-
directeur waar de positie voor assistant 
professor vacant is, stelt het faculteits-
bestuur een structuurrapportcommissie in. 
Deze commissie heeft als opdracht om het 
structuurrapport te schrijven. In het struc-
tuurrapport wordt de positie van de kandidaat 

en de verwachtingen ten aanzien van de 
kandidaat beschreven. 

De structuurrapportcommissie heeft 5 – 7 
wetenschappelijke stafleden met de volgende 
samenstelling:  
› Wetenschappelijk directeur  van het 

instituut waar de positie vacant is 
(voorzitter van de commissie); 

› Onderwijsdirecteur van datzelfde instituut;
› Meerdere vrouwen; 
› Meerderheid is full professor. 

Op voordracht van de structuurrapport- 
commissie stelt het faculteitsbestuur 
vervolgens een Benoemingsadviescommissie 
(BAC) in. Deze BAC heeft als opdracht om een 
assistant professor te werven, uitgaand van 
het structuurrapport. 

De BAC bestaat uit 7 leden met de volgende 
samenstelling:  

Procedure werving
en bevordering

6
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› Wetenschappelijk directeur van het 
instituut waar de positie vacant is (voorzitter 
van de commissie); 
› Onderwijsdirecteur van datzelfde instituut; 
› Tenminste 2 vrouwelijke wetenschappers, 
waaronder een hoogleraar; 
› Een wetenschapper (hoogleraar) van buiten 
de Rijksuniversiteit Groningen; 
› Een student; 
› Een vertegenwoordiging uit het weten-
schappelijk personeel met kennis van het 
vakgebied; 
› Eventueel deskundigen op het desbe-
treffende wetenschapsgebied die niet 
hoogleraar of student zijn; 
› De meerderheid is full professor. 
Een HR-adviseur adviseert en ondersteunt de 
BAC. 

De BAC dient een voordracht in bij het 
faculteitsbestuur op basis van het CV, het 
onderzoeksplan, ingewonnen referenties, een 
voordracht en een gesprek met de BAC. Het 
faculteitsbestuur benoemt, na goedkeuring 
van de kandidaat en onderhandeling over 
startcondities, de nieuwe assistant professor 
op basis van het structuurrapport en het 
voorstel van de Benoemingsadviescommissie.

Werven associate professor of hoogleraar 
In die situaties dat er geworven wordt voor 
een associate professor of een hoogleraar, 
gaat dat grotendeels zoals bij de werving van 
een assistant professor. Het verschil is dat niet 
het faculteitsbestuur maar het College van 
Bestuur besluit tot aanstelling van de associate 
professor of de hoogleraar. Het faculteitsbe-
stuur geeft, na akkoord te zijn gegaan met een 
voordracht voor benoeming, een advies aan 
het College van Bestuur en voegt bij dit advies 
het structuurrapport en het voorstel van de 
benoemingsadviescommissie. Daarnaast 
worden toegevoegd, als de voordracht voor 
benoeming een hoogleraar betreft, adviezen 
van de zusterfaculteiten of, als de voordracht 
een associate professor betreft, adviezen van 
drie (internationale) referenten.  

Bevordering tot associate professor of 
hoogleraar in vaste dienst  
De assistant professor in tenure track kan na 
5 jaar (of maximaal 6 jaar in geval van een 
life event) bevorderd worden tot associate 
professor. De associate professor kan zich 
na 4 tot 7 jaar op een zelf gekozen moment 
(of maximaal 8 in geval van een life event) 
aanmelden voor bevordering tot hoogleraar. 

Bèta’s in Banen – versie 4 18
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In beide gevallen wordt hierover advies 
gevraagd door het faculteitsbestuur aan de 
bevorderingscommissie (BC). Vervolgens geeft 
het faculteitsbestuur advies aan het College 
van Bestuur over de bevordering en voegt 
hierbij het volledige dossier van de kandidaat, 
inclusief referentenbrieven, het advies van 
de BC, het structuurrapport dat door de 
directeur van het instituut is geactualiseerd 
en, in het geval van bevordering tot hoogleraar, 
adviezen van de zusterfaculteiten. Het College 
van Bestuur besluit over de bevordering tot 
associate professor en hoogleraar. 
In beide gevallen is er slechts één beoorde-
lingsmoment. De werkwijze en samenstelling 
van de BC wordt hieronder beschreven. 

BevorderingsCommissie 1 en 2 
Voor de besluitvorming over de voordracht 
voor bevordering tot associate professor laat 
het faculteitsbestuur zich adviseren door de 
vaste BevorderingsCommissie BC-1 en voor 
bevordering tot hoogleraar is dat de Bevor-
deringsCommissie BC-2. Hoewel de BC-1 en 
BC-2 andere leden hebben, is de wijze van 
samenstellen wel gelijk. De BC-1 en BC-2 zijn 
samengesteld uit maximaal 6 vaste leden, allen 
hoogleraren van de FSE, onder wie tenminste 

2 vrouwen en bij voorkeur ook stafleden die 
uit het buitenland afkomstig zijn. De zes vaste 
leden zijn een goede afspiegeling van de 
breedte van de faculteit. Het 7e lid (studentlid) 
wordt jaarlijks benoemd. Daarnaast treedt 
per kandidaat een externe expert (hoogleraar 
zonder aanstelling bij de RUG) in het vakgebied 
van de kandidaat toe tot de BC; deze expert 
wordt geselecteerd en benaderd door de 
voorzitter van de BC, waarbij deze de directeur 
van het onderzoeksinstituut kan raadplegen. 
De vaste leden worden, evenals de voorzitter, 
door het faculteitsbestuur benoemd voor een 
termijn van 3 jaar, met dien verstande dat 
jaarlijks 2 leden worden vervangen. De termijn 
kan verlengd worden. 

De BC wordt ondersteund door een adviseur 
HR en een notulist. In de BC heeft in geen geval 
zitting de direct leidinggevende (voorzitter 
basiseenheid of directeur onderzoeksinstituut) 
van de medewerker. Als een van de BC-leden 
leidinggevende van een te beoordelen 
kandidaat is, treedt hij/zij voor de zitting 
betreffende deze kandidaat terug uit de BC en 
zo mogelijk vervangen door een oud-lid van 
de commissie. Wel wordt hij/zij als informant 
geraadpleegd. 
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toewijzing specifiek voor het onderzoek  
van de kandidaat is gedaan. 

4. Een overzicht van scholingsactiviteiten. 
5. Een citatie-analyse gebaseerd op Web of 

Science, Google Scholar of andere in het 
relevante onderzoeksveld internationaal 
erkende literatuur databases. 

De BC’s houden tevens rekening met de 
ontwikkeling van de kandidaten in de 
afgelopen periode. Het adviserend HR-lid 
van de commissie heeft inzage in verslagen 
van de R&O-gesprekken en kan signaleren 
als er belangrijke verschillen bestaan tussen 
de R&O-gesprekken en het oordeel van de 
BC. In dat geval kunnen de verslagen na 
toestemming van de kandidaat alsnog worden 
toegevoegd aan het dossier zodat ook de BC 
hierover beschikt.  

Namen referenten en extern lid BC 
De kandidaat en de directeur van het onder-
zoeksinstituut waar de kandidaat werkzaam is 
geven, onafhankelijk van elkaar, tenminste 2 
maanden voor de vergaderdatum van de BC, 
bij de voorzitter van de BC namen en adressen 
door van mogelijke referenten.  De directeur 
levert in overleg met de leidinggevende van de 

De BC-1 vergadert 3 keer per jaar, op de  
eerste dinsdag van december, maart en juni. 
De BC-2 vergadert 3 keer per jaar, op de  
derde woensdag van november, februari en 
mei. 

Dossier 
De kandidaat zorgt ervoor dat de BC minimaal 
2 maanden voor de vergaderdatum de 
beschikking heeft over een volledig dossier.  
Het dossier omvat: 
1. Een compleet Curriculum Vitae. 
2. Een beknopte zelfevaluatie van de prestaties 

op het gebied van onderwijs, onderzoek, 
management en valorisatie vanaf de start 
in de huidige positie. De kandidaat dient 
hier duidelijk te maken in welke mate hij/zij 
voldoet aan de criteria voor een bevordering 
tot associate professor conform bijlage 2, 
respectievelijk hoogleraar conform 
bijlage 3. 

3. De toewijzingsbrieven van extern verworven 
subsidies. Indien de subsidie niet is 
verworven als Principal Investigator (PI) 
maar als co-PI of in een consortium, dan 
moeten ook de stukken worden toegevoegd 
waaruit blijkt wat de rol is geweest als co-PI 
of in het consortium) en welke budgettaire 
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een van de mogelijk extern deskundigen dient 
vrouw te zijn.  

Procedure 
Het aangeleverde dossier wordt door de 
voorzitter BC en de HR-adviseur beoordeeld 
op volledigheid. Vervolgens behandelt de 
BC het dossier in de eerste vergadering na 
het gereedkomen ervan. Ter zitting worden 
uitgebreid gehoord de kandidaat, de direct 
leidinggevende, de wetenschappelijk directeur 
en de onderwijsdirecteur van het instituut. Het 
dossier wordt aan de hand van de criteria 
beoordeeld.

Advies BC-1 
Indien de assistant professor volgens de BC 
voldoet aan de criteria voor bevordering (zie 
bijlage 2), adviseert de BC aan de decaan 
om de kandidaat in vaste dienst aan te stellen 
en om hem/haar bij het College van Bestuur 
voor te dragen voor benoeming tot associate 
professor (adjunct hoogleraar) in het kader 
van Bèta’s in Banen voor een periode van 7 
jaar. Indien de assistant professor volgens de 
BC-1 niet voldoet aan de criteria voor 
bevordering adviseert de BC om het contract 
van de assistant professor met een 

kandidaat tenminste 6 namen aan, terwijl  
de kandidaat tenminste 10 namen levert.  
De referenten moeten in staat zijn een opinie 
te geven over het wetenschappelijke werk 
van de kandidaat. Zowel de directeur als de 
kandidaat moeten erop toezien dat minstens 
30% van de aangeleverde referenten vrouw 
zijn en de meerderheid uit het buitenland 
komt. Bovendien moet minstens de helft van 
de referenten niet met de kandidaat hebben 
samengewerkt. Eventuele eerdere werkrelaties 
met de kandidaat dienen te worden vermeld. 
Commentaren van de aangeschreven 
referenten worden aan het dossier toegevoegd. 
Indien er – ondanks meerdere verzoeken 
hiertoe van het secretariaat HR – geen reacties 
komen van eventuele referenten wordt de 
procedure voortgezet zonder de informatie  
van referenten. 

Bovendien geeft de directeur van het  
onderzoeksinstituut in overleg met de  
leidinggevende van de kandidaat minstens  
4 namen door van mogelijke extern 
deskundigen die kunnen deelnemen in de BC. 
De extern deskundige is hoogleraar in het 
vakgebied van de kandidaat en heeft niet  
met de kandidaat samengewerkt. Minstens 
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verzoeken een assessment te ondergaan om 
een goed beeld te krijgen van de competenties. 
Bij aanmelding voor een bevordering of bij een 
sollicitatie verplicht de kandidaat zich, indien 
dit aan de orde mocht zijn, aan dit verzoek te 
voldoen. 

tijdelijk dienstverband niet te verlengen. De 
kandidaat zal dan begeleid worden naar een 
carrière buiten de FSE. De BC rapporteert per 
kandidaat over alle van toepassing  
zijnde criteria aan het faculteitsbestuur. 
Het faculteitsbestuur neemt de beslissing 
betreffende al dan niet voordragen voor 
benoeming bij het College van Bestuur, 
informeert de kandidaten en zet, indien 
relevant, de voordrachtprocedure in gang.  

Advies BC-2 
Indien de associate professor volgens de 
BC voldoet aan de criteria voor bevordering 
(zie bijlage 3), adviseert de BC om hem/haar 
voor te dragen bij het College van Bestuur 
voor benoeming tot hoogleraar 2. Indien de 
associate professor volgens de BC niet voldoet 
aan de criteria voor bevordering tot hoogleraar 
adviseert de BC om niet te bevorderen en 
om de functie van associate professor buiten 
Bèta’s in Banen voort te zetten.

Assessment 
Bij hun besluitvorming houden de BAC/BC’s 
rekening met de evaluatie van de vereiste 
competenties zoals weergegeven in de 
criteria. Het faculteitsbestuur kan kandidaten 
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Het ius promovendi, het recht om als promotor 
op te treden, heeft de associate professor 
in het carrièrepad van Bèta’s in Banen en de 
hoogleraar. Bij een afwijzing voor benoeming 
tot hoogleraar 2 gaat de associate professor 
in Bèta’s in Banen terug naar de functie van 
associate professor buiten Bèta’s in Banen 
met behoud van het ius promovendi, voor 
lopende promotieonderzoeken gedurende 5 
jaar (conform de regeling Adjunct Hoogleraar 
Rijksuniversiteit Groningen 2010). 
 
Bovendien kan (conform de Wet op het hoger 
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) 
ook een associate professor buiten Bèta’s in 
Banen het ius promovendi, steeds voor de duur 
van 5 jaar toegekend krijgen. Dit geldt zowel 
voor de associate professor die voorheen aan 
Bèta’s in Banen heeft deelgenomen als voor de 
associate professor die niet deelneemt aan het 
carrièrepad van Bèta’s in Banen. In de wet staat 
dat de decaan voorafgaand aan een promo-

tietraject een aanvraag tot verlening van het 
promotierecht kan indienen bij het College 
voor Promoties. 
 
Hiervoor worden de volgende stappen gevolgd:
1. Indien de betrokken associate professor 

(buiten Bèta’s in Banen) denkt te voldoen 
aan de criteria (zie hieronder) kan deze 
een verzoek richten aan de decaan om 
voorgedragen te worden voor het verkrijgen 
van het ius promovendi. Het verzoek voor het 
verkrijgen van het ius promovendi kan ook 
gedaan worden door de leidinggevende van 
de associate professor. Ook de decaan zelf 
kan de associate professor vragen hiertoe 
een dossier aan te leveren. 

2. De associate professor onderbouwt dit 
verzoek met documentatie waaronder een 
CV, een publicatielijst, een overzicht van 
verworven en uitgevoerde onderzoeks- 
projecten en een overzicht van de begeleide 
en afgeronde promotietrajecten. 

Ius promovendi

7
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De criteria die hiervoor gelden binnen FSE zijn 
de onderzoekscriteria voor bevordering naar 
associate professor in Bèta’s in Banen met als 
afwijkende eis dat hij/zij in de voorafgaande 
5 jaar minimaal 2 promovendi als dagelijks 
begeleider (en de facto eerst-verantwoorde-
lijke begeleider) heeft begeleid tot de voltooiing 
van het proefschrift zonder dat er onredelijke 
vertragingen zijn opgetreden.  

3. Naar aanleiding van het verzoek bestudeert 
de decaan de documentatie en raadpleegt 
de decaan de directeur van het onderzoe-
kinstituut, de (andere) promotores van 
de promoties die de associate professors 
eerder heeft begeleid en de directeur 
van de Graduate School of Science and 
Engineering. 

4. Indien de decaan op basis van de 
documentatie en de raadpleging van 
mening is dat aan de criteria voor het 
verkrijgen van het ius promovendi wordt 
voldaan, dient de decaan schriftelijk een 
verzoek in bij het College voor Promoties, 
vergezeld van de door de associate 
professor verstrekte gegevens en de 
bevindingen van de raadpleging. 

5. Het College voor Promoties toetst op basis 
van de ingediende schriftelijke informatie of 
er sprake is van ‘voldoende bekwaamheid’ 
conform de vastgestelde eisen. 

6. De decaan en de associate professor en 
diens leidinggevende worden schriftelijk op 
de hoogte gesteld van het besluit van het 
College voor Promoties.
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De meeste assistant professors en associate 
professors bij FSE zijn aangesteld als 
wetenschapper in Bèta’s in Banen. Het is echter 
in bijzondere situaties wel mogelijk assistant 
professor of associate professor te zijn buiten 
dit kader. In het bijzonder geldt dit voor UD’s 
en UHD’s aangesteld vóór 2004, dus voor 
de invoering van Bèta’s in Banen. Ook deze 
medewerkers kunnen, eenmalig, een verzoek 
indienen om in te stromen als associate 
professor in het carrièrepad van Bèta’s in 
Banen. Dit kan op zijn vroegst 5 jaar na 
aanstelling als UD of UHD bij FSE. Het dossier 
zal op dezelfde wijze in behandeling worden 
genomen door de BC als bij andere weten-
schappers in Bèta’s in Banen. De criteria voor 
beoordeling van vaste staf wijken op enkele 
punten af van die van de tijdelijke staf gezien 
het verschil in opstartfase. Dit wordt toegelicht 
in bijlage 4.

 

Hoogleraar 1 
De toplaag van het wetenschappelijk  
personeel van de Faculteit wordt gevormd 
door de hoogleraren (full professors). Zij zijn 
deels gerekruteerd uit in het kader van het 
tenure-tracksysteem bevorderde associate 
professors en deels uit direct in open  
internationale competitie voor leerstoelen 
geworven onderzoekers. Zij zijn eind-
verantwoordelijk voor een aanzienlijk eigen 
onderwijs- en onderzoeksprogramma, en 
zullen in veel gevallen als voorzitter van een 
eigen basiseenheid optreden. 
 
Binnen dit kader wordt onderscheid gemaakt 
tussen hoogleraren 1 en 2. Hoogleraren 1 
zijn professoren die bekend staan als voor-
treffelijk in onderzoek en onderwijs met een 
grote internationale uitstraling. Zij hebben 
tevens vaak grote verdiensten in het facultaire 
management van onderzoek en onderwijs.  
 

Associate professor, assistant professor en
hoogleraar buiten het carrièrepad van Bèta’s 
in Banen

8
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De bevordering tot hoogleraar 1 is niet alleen 
afhankelijk van individuele verdiensten, maar 
vindt plaats in competitie onder de zittende 
hoogleraren. De FSE hanteert een streefratio 
van het aantal hoogleraren 2 ten opzichte van 
het aantal hoogleraren 1 van 2:1. Periodiek 
zakt deze ratio, door aanwas van hoogleraren 
2 via tenure-trackbevordering en pensionering 
van hoogleraren 1, naar een niveau waar 
weer bevordering van een aantal nieuwe 
hoogleraren 1 wenselijk is. Het faculteits-
 bestuur stelt dan ad hoc een Bevorderings-
Commissie 3 (BC-3) in, die de taak heeft een 
aantal hoogleraren 2 voor bevordering tot 
hoogleraar 1 voor te dragen. 
 
In de hierbij gevolgde procedure worden de 
instituutsdirecteuren en de hoogleraren 2 
die tenminste 5 jaar in die functie aangesteld 
zijn3 aangeschreven. De instituutsdirecteuren 
wordt gevraagd of zij hoogleraren 2 willen 
aanmelden voor bevordering tot hoogleraar 1. 
Uiteraard vindt dit plaats in afstemming met 
de betreffende hoogleraar, die met de brief op 
de hoogte is gesteld van de procedure.  
De directeuren leveren een uitgebreid 
dossier aan dat wordt samengesteld door de 
hoogleraar. Op basis hiervan stelt de BC-3 een 

geprioriteerde lijst vast met maximaal zoveel 
kandidaten dat de gewenste verdeling 2:1 
weer wordt bereikt. De BC-3 laat zich hierbij 
leiden door de criteria zoals vastgelegd in 
bijlage 5. Het faculteitsbestuur besluit op basis 
van deze voordracht een aantal hoogleraren 
bij het College van Bestuur voor te dragen 
voor bevordering tot hoogleraar 1. 

De vernoemde leerstoel 
Voor enkele coryfeeën op het gebied van 
onderzoek, onderwijs en organisatie onder de 
hoogleraren bestaat de mogelijkheid benoemd 
te worden op een zogenaamde Vernoemde 
Leerstoel. Aan een benoeming op een 
Vernoemde Leerstoel is zowel een functio-
neringstoelage als een extra materieel krediet 
voor onderzoek verbonden. Het faculteits-
bestuur besluit over voordrachten bij het 
College van Bestuur, hetzij op eigen initiatief, 
hetzij na raadpleging van een door de decaan 
bijeen te roepen commissie. Er zijn geen quota 
per discipline. De naam van de leerstoel wordt 
in overleg met de leerstoelhouder vastgesteld.

3 Een eventuele periode
van aanstelling als 
gewoon hoogleraar bij een 
andere instelling direct 
voorafgaande aan de 
benoeming in Groningen 
wordt hierin meegeteld.
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Bèta’s in Banen 2018, versie 4 treedt in 
werking op 1 september 2018. Vanaf de 
ingangsdatum geldt Bèta’s in Banen 2018 
voor alle wetenschappers van FSE. De weten-
schappers die voor 1 september 2018 al aan 
het carrièrepad van Bèta’s in Banen deelnamen 
krijgen eenmalig de keuze voorgelegd of zij 
ten behoeve van de eerstvolgende bevordering 
onder de oude regeling (Bèta’s in Banen 2004 
of Bèta’s in Banen 2010) willen blijven vallen. 
De (eventuele) volgende bevordering zal 
sowieso plaatsvinden conform Bèta’s in Banen 
2018.  
 

Ingangsdatum en  
overgangsbeleid

9
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› De kandidaat is gepromoveerd. 
› De kandidaat is auteur van tenminste  

5 publicaties in internationale peer-reviewed 
tijdschriften of proceedings van gerenom-
meerde internationale conferenties. 

› De kandidaat beschikt over internationale 
ervaring: d.w.z. heeft als postdoc twee of 
meer jaren (eventueel gesplitst over hooguit 
twee episoden) succesvol (o.a. blijkend  
uit publicaties) doorgebracht aan een  
onderzoeksinstituut buiten Nederland, bij 
voorkeur in een ander land dan waar de 
promotie heeft plaatsgevonden. Buiten- 
landervaring draagt bij aan de positionering 
in een internationaal netwerk en leidt tot een 
bredere blik op de mondiale academische 
wereld. Voorts kan buitenlandervaring leiden 
tot competenties die gewenst zijn bij een 
wetenschapper zoals lef, zelfvertrouwen 
en communicatieve vaardigheden. Als er 
geen of onvoldoende buitenlandervaring 
is, dan kunnen andere ervaringen die deze 

competenties opleveren als (gedeeltelijke) 
compensatie gelden, zulks ter beoordeling 
van het faculteitsbestuur. 

› Onderwijservaring, passend bij het stadium 
van de loopbaan, is noodzakelijk. Een onder-
wijsbevoegdheid strekt tot aanbeveling. 

› De kandidaat beschikt over goede 
beheersing van het Engels in woord en 
geschrift. 

› De kandidaat beschikt over aantoonbare 
organisatorische kwaliteiten en uitstekende 
communicatieve eigenschappen. 

Criteria voor de benoeming
tot assistant professor

Bijlage

1
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Inleiding
De kandidaat wordt beoordeeld op 
de resultaatgebieden: Onderzoek, 
Onderwijs, Organisatie, Professionali-
sering en Competenties. De gebieden 
Onderwijs, Onderzoek en Organisatie zijn 
onderverdeeld in sub-gebieden. Op alle 
gebieden en sub-gebieden behoort de 
kandidaat voldoende resultaten te hebben 
geboekt teneinde voor bevordering te 
worden voorgedragen. Als de kandidaat 
op één van de drie gebieden Onderzoek, 
Onderwijs en Organisatie niet volledig 
voldoet, maar op tenminste één andere van 
deze drie gebieden uitzonderlijk presteert, 
kan dit compenserend werken en kan de 
kandidaat toch worden voorgedragen voor 
bevordering. De BC dient hiertoe uitvoerig 
te onderbouwen waarom het hier om 
bijzonder (uitzonderlijk) functioneren gaat.  

Resultaatgebied Onderzoek

Hoofdcriterium: Sterke onderzoeksgroep 
De kandidaat dient een sterke onderzoeks-
groep te hebben opgezet op basis van een 
eigen onderzoekslijn met een duidelijke 
bijdrage aan het profiel van het onder-
zoeksinstituut. Onder sterk wordt hier 
verstaan: kwalitatief hoogstaand, productief, 
levensvatbaar en levendig. Dit blijkt uit 
belangrijke originele onderzoeksresultaten 
die leiden tot publicaties in vooraanstaande 
peer reviewed tijdschriften en peer reviewed 
conferentie-proceedings en tot uitnodigingen 
te spreken op internationale congressen en 
andere bewijzen van erkenning. Voorts blijkt 
de sterkte van de groep uit de begeleiding 
van promovendi en acquisitie van fondsen. De 
maatschappelijke relevantie van het onderzoek 
van de kandidaat dient structurele aandacht 
te hebben. De bevorderingscriteria ten aanzien 
van bovenstaande aspecten worden nader 
uiteengezet in deze regeling. 

Criteria voor de bevordering tot
associate professor 

Bijlage

2
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Onderzoeksuitvoering 

Criterium 
› De medewerker heeft een herkenbare eigen 

onderzoekslijn ontwikkeld die bijdraagt 

aan het profiel van het onderzoeksinstituut 

en relevante vragen binnen het onder-

zoeksgebied aanpakt en op originele wijze 

beantwoordt. 

Begeleiden promovendi 

Criterium 
› De medewerker heeft in de voorafgaande 

5 jaar tenminste 2 promovendi zelfstandig 

begeleid. Zelfstandig wil zeggen dat de 

medewerker de dagelijkse begeleider is 

en met de promovendus de koers van het 

onderzoek bepaalt. Het streven is dat de 

promovendi  hun proefschrift  reeds hebben 

voltooid.  Als het proefschrift nog niet is 

voltooid, dient voldoende voortgang naar een 

tijdige promotie te worden aangetoond aan 

de hand van publicaties van de promovendus 

gebaseerd op onderzoek dat begeleid is door 

de kandidaat.

Acquisitie fondsen 

Criterium 
› De medewerker heeft in de periode na 

benoeming tot assistant professor een of 

meerdere substantiële onderzoeksubsidies 

verworven uit externe bronnen met een 

totaalbedrag van minimaal k€ 200. 

Voor de onderzoeksubsidies geldt het
volgende: 
› Het gaat zowel om fondsen die zijn verkregen 

uit zelfstandig geschreven aanvragen waarbij 

de medewerker als ‘principal investigator’ 

(PI) optreedt, als om fondsen verkregen als 

co-PI en in consortia. Bij de gezamenlijk (in 

een consortium) verkregen fondsen moet 

duidelijk blijken dat de kandidaat daarin een 

eigen rol heeft gespeeld en welk deel van de 

totale financiële middelen de kandidaat uit 

de aanvraag voor het eigen onderzoek heeft 

verworven. Alleen dat deel uit de aanvraag 

telt mee bij het bepalen van het totaalbedrag 

van door de kandidaat verkregen onderzoek-

subsidies. 

› Het gaat niet om fondsen die zijn verstrekt 

door de RUG, dus enkel 2de, 3de en 4de 

geldstroom. 
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twee van de drie publicaties zijn gepubliceerd 

in internationale peer-reviewed tijdschriften 

of proceedings van gerenommeerde inter- 

nationale peer-reviewed conferenties 

Publicaties in tijdschriften die het meest 

hoogstaand zijn in het vakgebied van de 

medewerker kunnen compenserend werken 

als niet aan het getalscriterium wordt 

voldaan. 

› Het belang van het onderzoek van de 

medewerker wordt door zijn/haar 

vakgenoten erkend, blijkend uit bijvoorbeeld: 

uitnodigingen als gastspreker bij inter- 

nationale congressen, deelname aan 

internationale commissies, prijzen, 

onderscheidingen, lidmaatschap van de 

redactieraad van vaktijdschriften. 

Maatschappelijke relevantie 

Criteria 
› De medewerker heeft een strategie 

ontwikkeld om de maatschappelijke relevantie 

van het onderzoek structureel aandacht te 

geven. 

› De medewerker etaleert de maatschap- 

pelijke relevantie van het eigen onderzoek 

door bijvoorbeeld het verzorgen van lezingen 

› Onder de verworven fondsen dient zich 

tenminste één subsidie van minimaal k€ 200 

te bevinden of twee van minimaal k€ 100 elk.

In uitzonderlijke situaties kan van dit criterium 

worden afgeweken, indien in de wetenschap-

pelijke discipline van de kandidaat deze 

middelen redelijkerwijze in de voorgaande 

jaren onvoldoende beschikbaar waren en de 

kandidaat aantoonbaar voldoende en als zeer 

goed beoordeelde pogingen heeft gedaan 

dergelijke middelen te verwerven en op andere 

wijze voorziet in het laten bloeien van zijn/haar 

groep. 

Wetenschappelijke publicaties en 
blijken van erkenning 

Criteria 
› Van de medewerker verschijnen gemiddeld 

tenminste drie publicaties per jaar in 

wetenschappelijke tijdschriften of conferen-

tie-proceedings. De publicaties hebben een 

substantiële bijdrage van de medewerker 

(de auteursbijdrage, bijvoorbeeld blijkend 

uit een eerste of laatste auteurschap) en zijn 

het resultaat van de eigen onderzoekslijn 

opgezet door de medewerker. Tenminste 
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zijn. De kandidaat draagt bij aan het goed laten 
verlopen van de curricula en de onderwijs-
kwaliteitszorg binnen de faculteit, zowel wat 
betreft de samenhang tussen de individuele 
curriculumonderdelen alsook met betrekking 
tot administratieve en personele aspecten. 

Onderwijsuitvoering 

Criteria 
› De medewerker besteedt gemiddeld 30% 

van de werktijd aan onderwijs, te berekenen 

volgens de normering van de FSE. 

› De uitvoering van de onderwijsactiviteiten is 

goed, zoals blijkt uit zowel studentevaluaties 

alsook de beoordelingen door de desbetref-

fende opleidingsinstituten. 

› De medewerker is een enthousiast en effectief 

docent; heeft vakdidactische kennis, zicht 

op werk- en toetsvormen en inzicht in de 

gebruiksmogelijkheden. 

› De medewerker gebruikt state-of-the-art en 

gevarieerd leermateriaal dat het vakgebied 

expliciet in zijn wetenschappelijke en 

maatschappelijke context plaatst. 

› De medewerker beheerst de Engelse taal in 

voldoende mate (minimaal niveau C1) om 

goed te kunnen doceren.

of publicaties daarover voor een breed publiek 

of door samenwerkingen met bedrijven, over-

 heden of NGO’s, teneinde verworven inzichten 

toepasbaar te maken binnen die organisaties 

of door het aanvragen van octrooien. 

Resultaatgebied Onderwijs 

Hoofdcriterium: bevlogen en  
inspirerend docent 
De kandidaat is een bevlogen en inspirerend 
docent die uitstekend onderwijs geeft en 
ontwikkelt. Hij/zij gebruikt vernieuwende 
onderwijsmethoden en heeft kennis van zaken 
van het onderwijssysteem. De kandidaat 
bereidt de toegewezen curriculumonderdelen 
van de betreffende opleiding voor en voert 
ze uit, teneinde te zorgen dat de gestelde 
leerdoelen inzake kennis, inzichten, competen-
ties en vaardigheden van studenten worden 
gerealiseerd. De kandidaat houdt de 
toegewezen curriculumonderdelen van de 
betreffende opleiding up-to-date en verbetert 
ze, waarbij de veranderingen in het niveau 
van de studenten, de ontwikkelingen van het 
vakgebied, de behoeften van de maatschappij 
en de samenhang met andere onderwijsonder-
 delen belangrijke richtinggevende factoren 
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examen- of curriculumcommissie), of door 

structurele bijdragen aan activiteiten als 

werving, matching, toelating of selectie van 

studenten. 

Resultaatgebied Organisatie 

Hoofdcriterium: toegewijd en betrokken 
bij de organisatie en de medewerkers 
De kandidaat is een toegewijde en collegiale 
medewerker die zich inzet voor het gemeen-
schappelijke belang van het onderzoeks- 
instituut, de onderwijsorganisatie en de 
faculteit. Dit blijkt bijvoorbeeld uit lidmaat-
schappen van commissies die voor een 
goed verloop van de facultaire processen 
belangrijk zijn. De kandidaat is een inspirerend 
leiding_gevende die coachend en helder de 
medewerkers in zijn/haar groep stimuleert 
om het beste uit zichzelf te halen en goede 
resultaten te boeken.

Bijdrage aan de organisatie 

Criteria 
› De medewerker levert een positieve en 

significante bijdrage aan organisatie van de 

algemene taken van een of meerdere van de 

Onderwijsontwikkeling 

Criteria
› De medewerker heeft aantoonbare 

verbeteringen aangebracht in bijvoorbeeld het 

leermateriaal of de werkvormen of is op grond 

van een zorgvuldige, door anderen 
(zoals de opleidingscommissie of het 
opleidingsbestuur) te toetsen analyse, tot de 

conclusie gekomen dat dit in de desbetref-

fende periode niet aan de orde was. 

› De medewerker heeft zich ingespannen om 

verbeteringen in het materiaal of de werkvorm 

van het zelf verzorgde onderwijs over te 

dragen aan anderen binnen de opleidingen of 

de faculteit.

Onderwijsorganisatie 

Criterium 
› De medewerker heeft een goed inzicht in de 

onderwijsorganisatie en regelgeving van de 

faculteit. De medewerker draagt enthousiast, 

toegewijd en effectief bij aan het goed laten 

verlopen van de onderwijsprocessen waarbij 

hij/zij betrokken is. Dit blijkt bijvoorbeeld 

uit lidmaatschap van een van de relevante 

commissies binnen de faculteit (opleidings-, 
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Resultaatgebied Professionalisering  

Hoofdcriterium: ontwikkelen 
op alle gebieden 
De kandidaat ontwikkelt zich tot een richting-
gevend en inspirerend leider en tot een breed 
inzetbare, competente wetenschappelijk 
onderzoeker en docent, passend bij het beleid 
van de opleiding en de faculteit.

Criteria 
› De medewerker heeft deelgenomen aan 

professionaliseringsactiviteiten op de 

gebieden onderzoek, onderwijs en (startend) 

leidinggeven. Wat betreft onderzoek heeft de 

medewerker deelgenomen aan training(en) 

zoals projectmanagement en schrijf- en 

presentatietraining op het gebied van 

fondsenwerving. Wat betreft onderwijs heeft 

de medewerker (in overleg met de 
onderwijsdirecteur) deelgenomen aan 

professio- naliseringsactiviteiten zoals 

workshops, seminars en facultaire 

onderwijsdagen. Wat betreft (beginnend) 

leiding geven heeft de medewerker 

deelgenomen aan training(en), zoals het 

begeleiden van promovendi, het voeren van 

Resultaat en Ontwikkelings- 

volgende eenheden: het onderzoeksinstituut, 

de School of Science and Engineering of de 

Graduate School of Science and Engineering. 

› De medewerker beheerst de Nederlandse taal 

voldoende om deze goed te kunnen spreken en 

verstaan (spreken en luisteren minimaal niveau 

B1 van het Europees Referentiekader).

› De medewerker besteedt gemiddeld 10% van 

de werktijd aan organisatorische taken die het 

belang van het eigen onderzoek en onderwijs 

overstijgen.

Leiding geven 

Criteria
› De medewerker voert jaarlijks resultaat- en 

ontwikkelingsgesprekken met de onder hem/

haar ressorterende medewerkers en verdiept 

zich in de carrièreperspectieven van deze 

medewerkers. 

› De medewerker draagt bij aan een goede sfeer 

en teamgeest en aan overleg en afstemming. 
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op zich te nemen en de bijbehorende taken 

goed te vervullen. De medewerker verkent de 

ontwikkelingsbehoeften van medewerkers en 

spant zich in om hun vakbekwaamheid op een 

hoger niveau te brengen. 

› Strategisch handelen: de medewerker vertaalt 

de langetermijnvisie naar concrete doelen en 

realiseert deze door de organisatie richting en 

sturing te geven. 

› Creatief vermogen: de medewerker is in 

staat met oorspronkelijke oplossingen voor 

(wetenschappelijke) problemen te komen 

en combineert verschillende invalshoeken/

inzichten tot iets nieuws. 

› Communicatieve eigenschappen: de 

medewerker kan ideeën en informatie op 

heldere en begrijpelijke manier overbrengen 

zowel schriftelijk als mondeling. De mede- 

werker communiceert op een prettige en 

effectieve wijze, ontvangt en geeft feedback 

aan collega’s, wetenschappelijk personeel, 

ondersteunend personeel en studenten, spant 

zich in om zich op deze punten te verbeteren; 

evalueert eigen gedrag en standpunten 

kritisch en staat open voor anderen.

gesprekken en leidinggeven voor startende 

leidinggevenden 

› De medewerker beschikt over de Basis 

Kwalificatie Onderwijs (BKO).

Resultaatgebied Competenties 

De competenties hebben betrekking op alle 
facetten van het presteren van de kandidaat, 
dus op zowel de onderdelen onderwijs, 
onderzoek als organisatie.  

Criteria 
› Visie: De medewerker heeft een duidelijk 

beeld van de toekomst. Hij/zij kan afstand 

nemen van de dagelijkse praktijk en zich 

concentreren op hoofdlijnen en lang-termijn 

beleid. 

› Richtinggevend en inspirerend leiderschap; 

de medewerker geeft richting en sturing 

aan een groep en individuele medewerkers, 

onder meer door het stellen van doelen, 

het tot stand brengen en handhaven van 

doeltreffende samenwerkingsverbanden en 

het op juiste wijze onderbrengen/overdragen 

van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 

De medewerker stimuleert en instrueert 

anderen om deze verantwoordelijkheden 
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Inleiding
De kandidaat wordt beoordeeld op de 
resultaatgebieden: Onderzoek, Onderwijs, 
Organisatie, Professionalisering en 
Competenties. De gebieden Onderwijs, 
Onderzoek en Organisatie zijn onderverdeeld 
in sub-gebieden. Op alle gebieden en 
sub-gebieden behoort de kandidaat voldoende 
resultaten te hebben geboekt teneinde voor 
bevordering te worden voorgedragen. Als 
de kandidaat op één van de drie gebieden 
Onderzoek, Onderwijs en Organisatie niet 
volledig voldoet, maar op tenminste één 
andere van deze drie gebieden uitzonderlijk 
presteert, kan dit compenserend werken en 
kan de kandidaat toch worden voorgedragen 
voor bevordering. De BC dient hiertoe uitvoerig 
te onderbouwen waarom het hier om bijzonder 
(uitzonderlijk) functioneren gaat.  

Resultaatgebied Onderzoek

Hoofdcriterium: inspirerend leider  
en wetenschappelijk invloedrijk  
De kandidaat dient in zijn/haar vakgebied 
zowel nationaal als internationaal duidelijk 
zichtbaar te zijn en invloed te hebben op het 
vakgebied en op de wetenschapsagenda. Hoge 
wetenschappelijke kwaliteit is doorslaggevend 
bij dit criterium. De kandidaat heeft een 
sterke onderzoeksgroep. Onder sterk wordt 
verstaan: kwalitatief hoogstaand, productief, 
levensvatbaar en levendig. Er worden hoge 
eisen gesteld aan de competenties waarbij 
met name de competentie “richtinggevend en 
inspirerend leiderschap” veel gewicht krijgt. 
Ook  betrokkenheid en toewijding in (inter)
nationale netwerken, de universiteit en de 
faculteit, bijvoorbeeld blijkend uit bestuurlijke 
activiteiten, zijn belangrijke aspecten van de 
beoordeling.

Criteria voor de bevordering tot
hoogleraar 2 (full professor)

Bijlage

3
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Onderzoeksuitvoering en coördinatie 

Criteria 
› De medewerker heeft een duidelijke en 

productieve eigen onderzoekslijn ontwikkeld 

binnen het onderzoekprogramma van de 

basiseenheid of het onderzoeksinstituut; 

› De medewerker toont zich toegewijd en 

betrokken tegenover de basiseenheid en het 

onderzoeksinstituut, en levert een significante 

bijdrage aan de uitvoering en coherentie van 

het onderzoeksprogramma en de organisa-

torische taken van de basiseenheid en het 

onderzoeksinstituut. 

› De medewerker onderhoudt internationale 

contacten en samenwerkingsverbanden, o.a. 

blijkend uit gezamenlijke publicaties en uit 

werkbezoeken.

Begeleiden promovendi 

Criterium 
› De medewerker heeft binnen de eigen 

onderzoekslijn in de 5 jaar voorafgaand aan 

de beoordeling tenminste vier promovendi 

zelfstandig tot en met de promotie begeleid.

Acquisitie fondsen

Criterium
› De medewerker heeft in de tien jaar 

voorafgaande aan de beoordeling meerdere 

substantiële onderzoeksubsidies (minimaal 

200 k€ elk) verworven met een totaalbedrag 

van minimaal k€ 800.  Er dient continuïteit 

te zitten in het verkrijgen van de subsidies, 

dat wil zeggen dat de subsidies niet in een 

relatief korte periode moeten zijn verkregen, 

waarna vervolgens jarenlang geen subsidie is 

verworven.

Voor de onderzoeksubsidies geldt het 
volgende: 
› Het gaat zowel om fondsen die zijn verkregen 

uit zelfstandig geschreven aanvragen 

waarbij de medewerker als ‘principal 

investigator’ (PI) optreedt, als om fondsen 

verkregen in consortia. Bij de gezamenlijk 

(in een consortium) verkregen fondsen moet 

duidelijk blijken dat de kandidaat daarin een 

eigen rol heeft gespeeld en welke financiële 

middelen de kandidaat uit de aanvraag voor 

het eigen onderzoek heeft verworven. Dat 

deel uit de aanvraag telt mee bij het bepalen 

van het totaalbedrag van door de kandidaat 

verkregen onderzoeksubsidies. 
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› Het gaat niet om fondsen die zijn verstrekt 

door de RUG, dus enkel 2de, 3de en 4de 

geldstroom.

In uitzonderlijke situaties kan van dit criterium 

worden afgeweken in die zin dat niet het 

volledige bedrag van het bedrag van  

k€ 800 is verworven, indien in de weten-

schappelijke discipline van de kandidaat deze 

middelen redelijkerwijze in de voorgaande 

jaren onvoldoende beschikbaar waren en de 

kandidaat aantoonbaar voldoende en als zeer 

goed beoordeelde pogingen heeft gedaan 

dergelijke middelen te verwerven en op andere 

wijze voorziet in het laten bloeien van zijn/haar 

groep.  

Wetenschappelijke publicaties en 
blijken van erkenning 

Criteria
› Van de medewerker verschijnen gemiddeld 

tenminste drie publicaties per jaar in 

wetenschappelijke tijdschriften of conferen-

tie-proceedings. De publicaties hebben een 

substantiële bijdrage van de medewerker 

(de auteursbijdrage, bijvoorbeeld blijkend 

uit een eerste of laatste auteurschap) en zijn 

het resultaat van de eigen onderzoekslijn 

opgezet door de medewerker.  Tenminste twee 

van de drie publicaties zijn gepubliceerd in 

internationale peer-reviewed tijdschriften of 

proceedings van gerenommeerde inter- 

nationale peer-reviewed conferenties. 

Publicaties in tijdschriften die het meest 

hoogstaand zijn in het vakgebied van de 

medewerker kunnen compenserend werken 

als niet aan het getalscriterium wordt 

voldaan. 

› Het belang van het onderzoek van de 

medewerker wordt door zijn/haar vakgenoten 

erkend, blijkend uit bijvoorbeeld: prijzen, 

beloningen, lidmaatschap redactieraad 

van vaktijdschriften, uitnodigingen als 

gastspreker op internationale congressen, 

deelname aan internationale commissies.. 

Maatschappelijke relevantie 

Criteria 
› De medewerker heeft een strategie 

ontwikkeld om de maatschappelijke relevantie 

van het onderzoek structureel aandacht te 

geven. 

› De medewerker etaleert de maatschappe-

lijke relevantie van het eigen onderzoek door 
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van de studenten, de ontwikkelingen van het 
vakgebied, de behoeften van de maatschappij 
en de samenhang met andere onderwijs-
onderdelen belangrijke richtinggevende 
factoren zijn. De kandidaat draagt bij aan het 
goed laten verlopen van de curricula en de 
onderwijskwaliteitszorg binnen de faculteit, 
zowel wat betreft de samenhang tussen de 
individuele curriculumonderdelen alsook met 
betrekking tot administratieve en personele 
aspecten.  

Onderwijsuitvoering 

Criteria 
› De medewerker besteedt minstens 40% 

van de werktijd aan onderwijs, te berekenen 

volgens de normering van de FSE. 

› De uitvoering van de onderwijsactiviteiten is 

goed, zoals blijkt uit zowel studentevaluaties 

alsook de beoordelingen door de desbetref-

fende opleidingsinstituten. 

› De medewerker is een enthousiast en effectief 

docent; heeft vakdidactische kennis, zicht 

op werk- en toetsvormen en inzicht in de 

gebruiksmogelijkheden. 

› De medewerker gebruikt state-of-the-art en 

gevarieerd leermateriaal dat het vakgebied 

bijvoorbeeld het verzorgen van lezingen of 

publicaties daarover voor een breed publiek 

of door samenwerkingen met bedrijven, 

overheden of NGO’s, teneinde verworven 

inzichten toepasbaar te maken binnen die 

organisaties of door het aanvragen van 

octrooien. 

Resultaatgebied Onderwijs 

Hoofd criterium: bevlogen en 
inspirerend docent 
De kandidaat is een bevlogen en inspirerend 
docent die uitstekend onderwijs geeft en 
ontwikkelt. Hij/zij gebruikt vernieuwende 
onderwijsmethoden en heeft kennis 
van zaken van het onderwijssysteem. De 
kandidaat initieert onderwijsvernieuwing 
op cursus overstijgend niveau. De kandidaat 
bereidt de toegewezen curriculumonder-
delen van de betreffende opleiding voor 
en voert ze uit, teneinde te zorgen dat de 
gestelde leerdoelen inzake kennis, inzichten, 
competenties en vaardigheden van studenten 
worden gerealiseerd. De kandidaat houdt de 
toegewezen curriculumonderdelen van de 
betreffende opleiding up-to-date en verbetert 
ze, waarbij de veranderingen in het niveau 
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› De medewerker heeft actief onderwijs-

 activiteiten van medewerkers gestimuleerd. 

› De medewerker heeft succesvol bijgedragen 

aan het onderwijsmanagement, bijvoorbeeld 

door lidmaatschap van een opleidings-

 commissie of curriculumcommissie, of door 

verantwoordelijkheid te dragen voor het 

succesvol opzetten en implementeren van  

een onderwijsvernieuwingsproject.

Resultaatgebied Organisatie 

Hoofdcriterium: toegewijd en  
betrokken bij de organisatie en 
inspirerend  
leidinggevende 
De kandidaat is een toegewijde, betrokken en 
collegiale medewerker die zich inzet voor het 
gemeenschappelijke belang van het onder-
zoeksinstituut, de onderwijsorganisatie, 
de faculteit en de universiteit. Dit blijkt 
bijvoorbeeld uit lidmaatschappen van 
commissies die voor een goed verloop van  
de facultaire of universitaire processen 
belangrijk zijn. De kandidaat is een inspirerend 
leidinggevende die coachend en helder de 
medewerkers in zijn/haar groep stimuleert 
om het beste uit zichzelf te halen en goede 

expliciet in zijn wetenschappelijke en 

maatschappelijke context plaatst. 

› De medewerker beheerst de Engelse taal in 

voldoende mate (minimaal niveau C1) om 

goed te kunnen doceren. 

Onderwijsontwikkeling

Criteria 
› De medewerker heeft aantoonbare 

verbeteringen aangebracht in bijvoorbeeld 

het leermateriaal of de werkvormen, of is 

op grond van een zorgvuldige, door anderen 
(opleidingscommissie, opleidingsbestuur) te 

toetsen analyse, tot de conclusie gekomen dat 

dit in de desbetreffende periode niet aan de 

orde was. 

› De medewerker heeft aantoonbare bijdragen 

geleverd aan cursus-overstijgende activiteiten 

op programmaniveau (leerlijn of variant), zoals 

in onderwijsvernieuwingsprojecten.

Onderwijsorganisatie 

Criteria 
› De medewerker draagt efficiënt en effectief bij 

aan het goed laten verlopen van de onderwijs-

processen waarbij hij/zij betrokken is. 
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niveau B2 van het Europees Referentiekader).  

› De medewerker besteedt gemiddeld 20% van 

de werktijd aan organisatorische taken die het 

belang van het eigen onderzoek en onderwijs 

overstijgen.

Leidinggeven 

Criteria 
› De medewerker voert jaarlijks resultaat- en 

ontwikkelingsgesprekken met de onder hem/

haar ressorterende medewerkers en verdiept 

zich in de carrièreperspectieven van deze 

medewerkers. 

› De medewerker neemt deel aan benoemings-

adviescommissies of commissies betreffende 

organisatie van onderwijs en onderzoek in 

faculteit of instituut. 

› De medewerker draagt bij aan een goede sfeer 

en teamgeest en aan overleg en afstemming 

van taken binnen de basiseenheid waarvan hij/

zij (mede)leidinggevende is.

resultaten te boeken. Dit blijkt onder andere 
uit het bespreken van de professionele en 
academische ontwikkeling met medewerkers, 
het voeren van resultaat- en ontwikkelings-
gesprekken, zorgdragen voor de werving en 
selectie, uitvoeren van het HRM beleid dat  
door het faculteitsbestuur is vastgesteld 
conform de CAO en centrale richtlijnen, 
de medewerkers binnen de leerstoel of de 
basiseenheid op de hoogte houden van 
zaken die besproken worden in relevante 
overleggen en het deelnemen of leiding 
geven aan vergaderingen van commissies en 
werkgroepen. 

Organisatie 

Criteria
› De medewerker levert een positieve en 

significante bijdrage aan organisatie van de 

algemene taken van een of meerdere van de 

volgende eenheden: de faculteit, het onder-

zoeksinstituut, de School of Science and 

Engineering of de Graduate School of 

Science and Engineering. 

› De medewerker beheerst de Nederlandse 

taal voldoende om deze goed te kunnen 

spreken en verstaan (spreken en luisteren 

minimaal 
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selectie of inclusieve dan wel inter-

 culturele competenties. 

› De medewerker beschikt over de Basis 

Kwalificatie Onderwijs (BKO). 

Resultaatgebied Competenties 

De competenties hebben betrekking op alle 
facetten van het presteren van de kandidaat, 
dus op zowel de onderdelen onderwijs, 
onderzoek als organisatie. Bovendien worden 
de competenties beschouwd in het licht van de 
fase in de carrière waarin de medewerker zich 
bevindt. Verwacht mag worden de medewerker 
een steeds bredere blik krijgt, met oog voor 
het grotere geheel (van de eigen groep en het 
instituut naar de faculteit, de universiteit en de 
internationale positie).  

Criteria
› Visie: De medewerker heeft een duidelijk beeld 

van de toekomst binnen de discipline en zijn/

haar rol daarin. Hij/zij kan afstand nemen van 

de dagelijkse praktijk en zich concentreren op 

hoofdlijnen en lang- termijn beleid. 

› Richtinggevend en inspirerend leiderschap; 

de medewerker geeft richting en sturing aan 

een groep en individuele medewerkers, onder 

Resultaatgebied  
Professionalisering  

Hoofdcriterium: ontwikkelen tot 
een breed inzetbare, competente 
hoogleraar

Criteria 
› De medewerker heeft deelgenomen aan 

professionaliseringsactiviteiten op de 

gebieden onderzoek, onderwijs en leiding-

geven. Wat betreft onderzoek heeft de 

medewerker deelgenomen aan training(en) 

zoals projectmanagement, schrijf- en 

presentatietraining op het gebied van 

fondsenwerving of mediatraining. Wat betreft 

onderwijs heeft de medewerker 
(in overleg met de onderwijsdirecteur) 
deelgenomen aan professionaliserings- 

activiteiten zoals workshops en seminars 

die het onderwijs betreffen, of facultaire 

onderwijsdagen. Wat betreft leidinggeven 

heeft de medewerker in ieder geval 

deelgenomen aan een training 

‘leidinggeven’ (e.g. Academic Leadership) en 

tevens aan andere training(en) bijvoorbeeld 

op het gebied van het voeren van Resultaat en 

Ontwikkelingsgesprekken, professionele 

werving en 
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meer door het stellen van doelen, het tot stand 

brengen en handhaven van doeltreffende 

samenwerkingsverbanden en het op juiste  

wijze onderbrengen/overdragen van verant-

woordelijkheden en bevoegdheden. De 

medewerker stimuleert en instrueert anderen 

om deze verantwoordelijkheden op zich te 

nemen en de bijbehorende taken goed te 

vervullen. De medewerker verkent de ontwik-

kelingsbehoeften van medewerkers en spant 

zich in om hun vakbekwaamheid op een hoger 

niveau te brengen. 

› Strategisch handelen: de medewerker vertaalt 

de langetermijnvisie naar concrete doelen en 

realiseert deze door de organisatie richting en 

sturing te geven. 

› Creatief vermogen: de medewerker is in 

staat met oorspronkelijke oplossingen voor 

(wetenschappelijke) problemen te komen 

en combineert verschillende invalshoeken/

inzichten tot iets nieuws. 

› Communicatieve eigenschappen: de 

medewerker kan ideeën en informatie op 

heldere en begrijpelijke manier overbrengen 

zowel schriftelijk als mondeling. De medewerker 

communiceert op een prettige en effectieve 

wijze, ontvangt en geeft feedback aan collega’s, 

ondersteunend en (technisch) wetenschappelijk 

personeel en studenten, spant zich in om zich 

op deze punten te verbeteren; evalueert eigen 

gedrag en standpunten kritisch en staat open 

voor anderen. 

Bèta’s in Banen – versie 4 50

Inhoud



Assistant en associate professors met een 
vaste aanstelling die niet binnen Bèta’s in 
Banen zijn aangesteld mogen een verzoek 
indienen om het programma in te stromen. 
Om precies te zijn, ze mogen een verzoek 
indienen tot het verkrijgen van de positie van 
associate professor binnen Bèta’s in Banen. 
Een dergelijk verzoek mag slechts één keer 
worden ingediend, wat betekent dat er na 
een negatief besluit geen nieuw verzoek kan 
worden ingediend. Aangezien vaste staf die 
Bèta’s in Banen instroomt vaak al langer 
wetenschapper is dan degene die start in de 
tenure track, gelden er op een aantal punten 
aanvullende of andere criteria, naast de 
gebruikelijke criteria voor bevordering  
(zie bijlage 2). 
 
 

 

Voor bevordering tot associate  
professor geldt het volgende: 
› De medewerker heeft minimaal 1 jaar  

(in plaats van 2 jaar) internationale ervaring. 
› In de vijf jaar voorafgaand aan het verzoek 

heeft de medewerker tenminste 3 promovendi 
(in plaats van 2 promovendi) zelfstandig 
begeleid tot de voltooiing van een proefschrift, 
zonder dat daarbij onredelijke vertraging is 
opgelopen. 

› De medewerker heeft in de afgelopen 5 jaar 
onderzoeksubsidies verworven uit externe 
bronnen met een totaalbedrag ter hoogte 
van minimaal k€400. Hieronder bevindt zich 
een subsidie ter grootte van minimaal k€400 
of bevinden zich er twee ter grootte van 
minimaal k€200. 

› De medewerker besteedt gemiddeld 40% 
(in plaats van 30%) van de werktijd aan 
onderwijs, te berekenen volgens de normering 
van de FSE.  

 

Afwijkende criteria voor vaste staf
die instroomt in Bèta’s in Banen

Bijlage

4
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Hoofdcriterium: De kandidaat heeft  
op het gebied van onderzoek of  
organisatie+onderwijs een majeure 
invloed op de positie van de faculteit  
en de instelling. 
Er zijn in grote lijnen twee domeinen: 
onderzoek en organisatie+onderwijs. 
Bevordering is mogelijk als de kandidaat 
in zeer grote mate voldoet aan de eisen in 
een van de twee domeinen; meestal zal de 
kandidaat voldoen aan de eisen van beide 
domeinen. 

Onderzoek

Internationale autoriteit op het eigen onder-
zoeksgebied én internationale invloed op het 
onderzoeksveld. De kandidaat voldoet in ieder 
geval aan de volgende criteria:
› medebepalen van de nationale en interna- 

tionale agenda van het onderzoeksveld; 

› relevantie en zichtbaarheid van eigen 
onderzoek voor wetenschap, maatschappij, 
overheid en bedrijfsleven; 

› het leiden van een grote onderzoekgroep 
(naar maatstaven van het vakgebied) 
met structureel forse externe financiële 
ondersteuning; 

› het initiëren en trekken van nationale en 
internationale onderzoeksverbanden; 

› publiceren in excellente en sterk selectieve 
tijdschriften met(gerelateerd aan het 
vakgebied) hoge impact factoren; 

› zeer veelvuldig geciteerd worden, beduidend 
boven de norm van de discipline; 

› betrokkenheid bij de organisatie van 
vooraanstaande congressen; 

› frequente uitnodigingen als invited 
speakervoor belangrijke nationale en  
internationale bijeenkomsten; 

› prijzen, eredoctoraten, (inter)nationale 
onderscheidingen of andere distincties.  

Criteria voor de bevordering tot
hoogleraar 1

Bijlage

5
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Organisatie+onderwijs 

Autoriteit op het gebied van universitair 
bestuur en/of onderwijs die in zeer grote mate 
de visie van de instelling bepaalt en uitdraagt 
op het gebied van bestuur/organisatie en 
onderwijs. De kandidaat voldoet in ieder geval 
aan de volgende criteria:
› leiding geven aan een grotere eenheid  

(>10 fte wetenschappelijk personeel); 
› leiding geven aan belangwekkende nationale 

en internationale commissies; 
› bijdragen aan een aansprekende visie op 

onderwijs, onderzoek en organisatie en deze 
visie op stimulerende wijze uitdragen in de 
eigen instelling en nationaal; 

› het aantoonbaar bereiken van doorslag- 
gevende en vernieuwende resultaten met de 
eenheid waaraan leiding wordt gegeven. 
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› De duur van de aanstelling van de assistant 
professor is 7 jaar. Deze periode bestaat 
uit de 5 reguliere jaren om te voldoen aan de 
criteria, 1 jaar om eventuele life events op te 
vangen en 1 jaar eventueel voor 
outplacement. 

› Deeltijdaanstellingen zijn mogelijk, de 
beoordeling voor bevordering vindt dan later 
plaats. 

› De Resultaat- en Ontwikkelingsgesprekken 
worden gezamenlijk voorbereid binnen 
het instituut met de wetenschappelijk 
directeur, onderwijsdirecteur en een aantal 
leidinggevenden. Zo ontstaat er een 
gezamenlijk beeld van de wetenschappers in 
Bèta’s in Banen. 

› Er kan verzocht worden om het ius 
promovendi toe te kennen aan een associate 
professor buiten het carrièrepad van Bèta’s 
in Banen, voor de duur van steeds 5 jaar. 

› Iedere wetenschapper in Beta’s in Banen 
krijgt een mentor. De mentor fungeert als 
klankbord voor de mentee. 

› De resultaatgebieden Onderzoek, Onderwijs 
en Organisatie worden benaderd als 
paraplu-begrippen waaronder verschillende 
sub-gebieden vallen. Hierin is maatschap-
pelijke relevantie een nieuw sub-gebied. 
Ook betrokkenheid bij en toewijding aan de 
organisatie worden nu expliciet genoemd. 

› Nederlandse taalvaardigheid is expliciet 
opgenomen als eis voor bevordering binnen 
Bèta’s in Banen. 

› Het begeleiden door de assistant professor 
van minimaal 2 promovendi tot aan een 
afgerond proefschrift is  aangevuld met de 
mogelijkheid dat, als het proefschrift nog 
niet is voltooid, er voldoende voortgang 
moet zijn naar een tijdige promotie. 

› Bij fondsenwerving zijn een aantal 
vernieuwingen, namelijk 
1 het totale bedrag (euro’s) dat vereist is

voor bevordering is gedefinieerd, terwijl 
het vereiste met betrekking tot het aantal 
aparte fondsen versoepeld is,

Belangrijkste wijzigingen Beta’s in
Banen versie 4 ten opzichte van 
versie 3

Bijlage

6
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 2 naast fondsen verworven als Principal
  Investigator tellen ook fondsen mee  

 verkregen in consortia en
 3 in uitzonderlijke situaties kan rekening

 worden gehouden met de vraag of in het 
vakgebied van de kandidaat het verkrijgen 
van de benodigde fondsen realistisch was 
in de betreffende periode.  
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