
Addendum bij Tenure Track Nota RUG Faculteit GMW 2015 

 

In 2017 is door het College van Bestuur een nieuwe Tenure Track Nota Rug uitgebracht. De afspraken 
in deze nota zijn ook van toepassing voor het te voeren Tenure Track beleid van GMW.  

De GMW-nota is op de volgende punten in overeenstemming gebracht met de afspraken vanuit de 
Rug-nota zijn.  

1. Duur van het tijdelijk dienstverband 
2. Termijn voor beoordelen bevordering 
3. Benoemingseisen  
4. Werving  
5. Samenstelling BAC 
6. Samenstelling FBC 
7. Training en support 

Ad 1: nieuwe TT-ers krijgen een tijdelijke aanstelling van maximaal 7 jaar, 1,0 fte. In principe is het de 
bedoeling dat de TT-er na 5 jaar in vaste dienst komt (2,5 jr UD2, 2,5 jr UD1 en dan UHD2 vast). Het 
zesde jaar is bedoeld als uitloop indien het functioneren niet toelaat dat het een vaste aanstelling 
wordt.  Dit jaar kan dan gebruikt worden voor het zoeken naar andere functies/banen/werkgevers. 
Aangezien het ook met enige regelmaat voorkomt dat in het leven van de TT-er ingrijpende 
gebeurtenissen voorkomen is het zevende jaar toegevoegd. Indien bijv. door arbeidsongeschiktheid 
de TT-er langdurig uitvalt, biedt dit jaar compensatie voor de uitval.  

Indien de medewerker bij het begin kiest voor een deeltijdfactor (minimaal 0,8fte) dan gaat de duur 
van de tijdelijke aanstelling evenredig omhoog. Halverwege aanpassen van de omvang van de functie 
kan binnen de huidige cao niet leiden tot een wijziging van de einddatum.  

Ad2: De termijnen voor de beoordeling in de Rug-nota zijn iets krapper: na 2,5 jaar wordt verwacht 
dat de TT-er zijn/haar dossier indient voor bevordering. Dit geldt voor zowel de bevordering naar 
UD1 als naar UHD2.  

De termijn voor de (totale) UHD-positie in de Rug-nota is max 7 jaar. Voor GMW betekent dit dat bij 
komende bevorderingen naar UHD2 (vanaf 1 jan 2019) de termijn om zich te kwalificeren voor 
hoogleraar 2 eveneens maximaal 7 jaar wordt. Het gevolg hiervan is dat de kandidaat zich binnen een 
periode van 3 jaar moet kwalificeren voor de adj. hgl. positie.  (adj. hgl. is minimaal 4 jaar volgens 
Rugbeleid). 

Ad 3: De benoemingseisen in de Rug-nota zijn op een paar punten concreter geformuleerd. Deze 
punten zijn overgenomen door GMW. Toegevoegd worden daarom de volgende eisen: 

• Internationaal netwerk/internationale ervaring 
• Innovatief onderzoeksvoorstel met potentie tot verwerving externe financiering 
• Goede beheersing van het Engels (en op termijn van het Nederlands) in woord en geschrift. 

 
Ad 4: Uit de Rug-nota blijkt dat de werving bij uitstek wordt gezien als een instrument om meer 
vrouwen aan te trekken. Er komen streefcijfers hiervoor. De faculteit voldoet grotendeels aan deze 
streefcijfers.  



 
Ad 5: De samenstelling van de BAC is aangepast en bestaat nu uit: 

• Dir OW en dir OZ 
• Hoogleraar buiten de eigen discipline 
• Deskundige binnen de eigen discipline 
• Toekomstig direct leidinggevende 
• Student 
• Tenminste twee vrouwen, waaronder één hoogleraar 
• Daarnaast is het van belang om internationale medewerkers bij de selectie te betrekken 
• HR is adviserend lid 

 
 
Ad 6: De samenstelling van de FBC is aangepast en bestaat nu uit: 

• Tenminste twee vrouwen, waaronder één hoogleraar 
• Tenminste één extern deskundige (hoogleraar): bij de UD1 bevordering is dat ingevuld met 

een hoogleraar van de Rug. Voor de bevordering tot UHD2 en hoger is dat ingevuld met een 
hoogleraar van buiten de Rug  

• Een interne deskundige 
• Dir OZ en dir OW 
• Student 
• HR is adviserend lid 

 
Ad 7: De begeleiding van de TT is als volgt:  

• De TT-er krijgt een mentor* toegewezen voor ondersteuning en introductie 
• In de eerste maanden van de aanstelling wordt een trainingsplan opgesteld en worden de 

criteria van het TT-programma uitgelegd en vertaald naar de individuele situatie van de TT-
er.  

*Een mentor is een ervaren hoogleraar, hoeft niet uit dezelfde faculteit als de TT-er te komen, is onafhankelijk, niet 
verantwoordelijk voor het functioneren van de mentee en is sparringpartner. Het gaat om carrièrebegeleiding door een 
ervaren collega die op afstand staat en ook niet direct partij is in het dagelijks werk, kan spiegelen en helpen bij de 
ontwikkeling van de mentee. 
 
 


