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KADER AANSTELLINGS- EN LOOPBAANBELEID Wetenschappelijk Personeel FdR (exclusief PPLE) 

(incl. tekstuele bijstelling n.a.v. opgestelde procedurebeschrijvingen en appendix PhD fellows toegevoegd).

A. WP functies

1. De FdR kent voor het WP de functies, met bijbehorende aanstellings- en bevorderingscriteria,
opgenomen in bijlage 1.

B. Dienstverband voor onbepaalde tijd

2. Medewerkers in de functies UD, Docent 1, UHD en hoogleraar worden in beginsel aangesteld
voor onbepaalde tijd. Overige medewerkers worden in beginsel aangesteld voor bepaalde
tijd; hierop is uitzondering mogelijk voor docenten met een klein dienstverband die
praktijkervaring inbrengen.

3. Een dienstverband voor onbepaalde tijd is alleen mogelijk voor medewerkers die gepromoveerd
zijn, met mogelijke uitzondering voor docenten met een klein dienstverband die
praktijkervaring inbrengen.

4. Met medewerkers die worden aangenomen op een tenure track wordt een tijdelijk
dienstverband aangegaan voor 6 jaar. Het tijdelijk dienstverband wordt na 5 jaar bij goed
functioneren omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd.

5. Voor een tijdelijk dienstverband kan worden gekozen bij:
a. Promovendi;
b. Post docs die worden begeleid zodat zij kunnen doorstromen naar een goede positie

binnen of buiten de wetenschap;
c. Andere onderzoeksfuncties die worden ingesteld ten behoeve voor specifieke extern

gefinancierde onderzoeksprojecten;
d. Docenten die worden aangesteld als onderdeel van een flexibele schil die vereist is in

verband met fluctuerende studentenaantallen.

C. Werving en selectie nieuw WP

6. Zowel voor alle vaste als voor alle tijdelijke wetenschappelijke functies wordt in beginsel
open geworven. Van open werving kan worden afgezien indien het tijdelijke werkzaamheden
betreft die een periode van zes maanden of korter beslaan en waarvan, gezien de aard van
deze werkzaamheden, op voorhand vaststaat dat deze werkzaamheden niet zullen worden
voortgezet, of indien het gaat om werkzaamheden die niet meer dan twee onderwijsblokken
zullen beslaan.

7. Met het oog op versterking van de diversiteit van de academische gemeenschap, wordt
conform de Agenda Gelijkwaardigheid, Diversiteit en Inclusiviteit gebruik gemaakt van
strategische werving, waar nodig met extern advies, ten behoeve van het identificeren van
talent uit ondervertegenwoordigde groepen.

8. De selectie van kandidaten geschiedt door een brede commissie met tenminste twee leden van
buiten de betrokken afdeling. In selectiecommissies zijn, behoudens de positie van de
voorzitter, mannen en vrouwen gelijk vertegenwoordigd. In de selectiecommissie heeft de
betreffende afdelingsvoorzitter (of een vervanger) altijd zitting.



9. Een presentatie, bij voorkeur op basis van een paper in een setting waarin medewerkers met
de kandidaat in discussie kunnen gaan, is een vast onderdeel van selectieprocedures voor
aanstellingen met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. Voor UD’s kan deze
presentatie als onderdeel van de procedure binnen de selectiecommissie plaatsvinden.

10. Onderwijsevaluaties van alle kandidaten met onderwijservaring worden in de selectieprocedure
meegenomen.

11. Beslissingen over selectie worden gebaseerd op standaarden die verschillen in academische
prestaties erkennen en waarderen, waar die verbonden zijn aan parttime aanstellingen,
zwangerschaps- en ouderschapsverlof en zorgtaken.

D. Tenure tracks

12. UD’s worden in beginsel aangesteld op basis van afspraken voor een tenure track. Zij krijgen een
tijdelijk dienstverband voor de periode van zes jaar dat, indien wordt voldaan aan de
overeengekomen voorwaarden, leidt tot een dienstverband voor onbepaalde tijd in een hogere
positie tot en met het niveau van UHD. Indien niet wordt voldaan aan de afgesproken
voorwaarden, volgt geen aanstelling in vaste diensten wordt het laatste jaar van het
dienstverband benut voor outplacement.

13. De afspraken over onder meer de startpositie, de duur van de track, de begeleiding, de
eindpositie en de criteria waaraan dient te worden voldaan, worden vastgelegd in een tenure
track overeenkomst. Deze overeenkomst erkent de invloed van parttime aanstellingen,
zwangerschaps- en ouderschapsverlof en zorgtaken op wat van de betrokken medewerker
kan worden gevraagd. Het instapniveau en het niveau van de eindpositie worden afgestemd
op enerzijds de kwaliteiten van de kandidaat en anderzijds op de behoefte van betrokken
afdeling.

14. Het voorstel voor een tenure track overeenkomst (vooraf) en de beoordeling van de
medewerker in het vijfde jaar worden voor advies aan de decaan voorgelegd aan de Loopbaan
en tenure track commissie. Indien het gaat om afspraken gericht op bevordering tot hoogleraar,
worden zij voor advies aan de decaan voorgelegd aan de Vaste Commissie voor
Hooglerarenbenoemingen.

E. Aanstellingen van UD’s voor onbepaalde tijd

15. Naast tenure tracks, kan worden gekozen voor een dienstverband voor onbepaalde tijd dat
wordt voorafgegaan door een tijdelijk dienstverband van twee jaar, zonder afspraken vooraf
over doorgroei, indien in het licht van de samenstelling en/of financiële positie van de
betrokken afdeling een tenure track onwenselijk is en/of de arbeidsmarkt voor de betrokken
deeldiscipline dusdanig krap is dat het kiezen voor tenure track een te groot risico met zich
meebrengt dat goede kandidaten zullen kiezen voor zekerheid elders. De Afdelingsvoorzitter
legt een gemotiveerd verzoek daartoe  ter accordering voor aan de decaan. Alvorens te
besluiten over een dienstverband voor onbepaalde tijd wordt advies uitgebracht aan de
decaan door de Loopbaan en tenure track commissie.

F. Laterale werving voor UHD’s en hoogleraren

16. Een nieuwe UHD dan wel hoogleraar kan direct worden geworven indien een vacature ontstaat
en er geen doorstroom vanuit een tenure track of loopbaanpad mogelijk is en het belang van de
eenheid vraagt om directe invulling van de onderhavige vacature. De Loopbaan en tenure track
commissie brengt advies uit aan de decaan alvorens een tijdelijk dienstverband van een UHD
wordt omgezet naar een dienstverband voor onbepaalde tijd. Mutatis mutandis bij een
hoogleraar door de Vaste commissie voor Hoogleraarsbenoemingen.



G. Verhouding onderwijs-onderzoek

17. De verhouding tussen de omvang van de onderwijs- en de onderzoekstaken kan over de tijd
variëren, maar voor alle UD’s, UHD’s en Hoogleraren geldt dat beide taken worden
gecombineerd, zodat structureel sprake is van een evenwichtige verdeling van beide kerntaken.
Hierbij dient ten minste 20% van de omvang van het dienstverband per jaar aan onderwijstaken
te worden besteed.

18. Voor alle andere WP aanstellingen wordt eveneens gestreefd naar een evenwichtige verdeling
van onderwijs en onderzoek; hiervan kan worden afgeweken indien de aard van de taken
waarvoor de betreffende medewerker is aangesteld uitsluitend zien op onderwijs dan wel
onderzoek.

19. Nieuwe UD’s die binnen een periode van drie jaar na promotie op een tenure track worden
aangenomen, krijgen 50% onderzoekstijd voor een periode van drie jaar.

H. Loopbaanontwikkeling

20. Het loopbaanbeleid van de FdR is gericht op de ontwikkeling van medewerkers– zowel binnen
de bestaande functie, bijvoorbeeld door een horizontale overstap, dan wel in de vorm van
doorstroming naar een hogere functie.

21. Leidinggevenden houden met medewerkers jaarlijks een jaargesprek waarbij steeds wordt
besproken welke ambities en mogelijkheden er zijn voor ontwikkeling en doorstroom,
horizontaal dan wel verticaal. Ontwikkeling en doorstroom (binnen de bestaande functie dan
wel naar een hogere functie) zijn een vast onderdeel van het jaargesprek.

22. Aan medewerkers met een tijdelijk dienstverband wordt ondersteuning geboden ten behoeve
van hun loopbaanperspectieven en loopbaanontwikkeling, teneinde zich voor te bereiden op
een volgende loopbaanstap.

23. In individuele gevallen worden met een medewerker met een dienstverband voor onbepaalde
tijd die niet op basis van een tenure track afspraak is aangesteld, afspraken gemaakt over een
loopbaanpad. Bij het bepalen wie voor een dergelijk loopbaanpad in aanmerking komt, worden
prestaties op het gebied van onderwijs, onderzoek en bestuur meegenomen.

24. Afspraken als bedoeld in punt 23 worden gemaakt op voorstel van de leidinggevende. Ze
worden voorgelegd aan de Vaste commissie loopbaanpaden en tenuretracks. Indien de
leidinggevende niet bereid is om een voorstel voor een loopbaanpad van een medewerker te
doen, kan deze medewerker de decaan verzoeken dit voorstel onderwerp van bespreking te
maken in het halfjaarlijks plaatsvindende gesprek tussen decaan en afdelingsvoorzitter.

25. Voorstellen voor loopbaanpaden gericht op bevordering tot hoogleraar worden
voorgelegd aan de Vaste Commissie voor Hooglerarenbenoemingen.

26. Bij beslissingen om afspraken over een loopbaanpad te maken, en bij de vormgeving
van dergelijke afspraken, wordt het belang om de diversiteit van de leidinggevenden en
bestuurlijke functies van de faculteit te versterken, meegewogen.

27. Buiten een loopbaanpad vindt in beginsel geen bevordering plaats. Indien een positie vrijkomt
en een zittende medewerker aangeeft interesse te hebben, geldt het beginsel dat open wordt
geworven.



I. Hoogleraarbenoemingen

28. Op grond van het onderhavige aanstellings- en loopbaanbeleid, is bevordering tot hoogleraar
uitsluitend mogelijk op grond van een loopbaanpad dan wel een tenure track. In andere
gevallen is een benoeming tot hoogleraar alleen mogelijk na laterale open werving.

29. Ingeval er sprake is van de beschikbaarheid van een eminente kandidaat (in het bijzonder als
deze reeds elders in binnen- of buitenland is benoemd tot hoogleraar) kan worden afgeweken
van open werving en worden gekozen voor een verkorte procedure. De decaan kan hiertoe
besluiten na positief advies van de meerderheid van de Vaste Commissie voor
Hooglerarenbenoemingen, en doet  hiertoe een voordracht aan het College van Bestuur.

30. Een voorstel tot bevordering van een hoogleraar tot hoogleraar 1 wordt voorgelegd aan de
Vaste hoogleraar-1-commissie. Deze commissie bestaat uit leden van de Vaste Commissie
voor Hoogleraarsbenoemingen die zijn benoemd als hoogleraar 1 en wordt aangevuld met
een lid afkomstig van buiten de faculteit.

J. Overgangsbepalingen

31. Voor zittende onderzoekers en UD’s die op het moment van invoering van dit kader aangesteld
zijn voor onbepaalde tijd en die minder dan 5 jaar geleden gepromoveerd zijn, wordt een
eenmalige selectieronde gehouden. Deze medewerkers kunnen op grond van hun CV en een
onderzoeksplan als onderdeel van een loopbaanpad 50% onderzoekstijd toegekend krijgen voor
een periode van 3 jaar.

32. Met docenten die op het moment van invoering van het onderhavige kader aangesteld zijn voor
onbepaalde tijd maar nog niet gepromoveerd zijn, worden afspraken gemaakt, gericht op de
realisatie van een promotie binnen een nader te bepalen termijn; hiertoe ontvangen zij ook
onderzoekstijd. Na promotie wordt de functie van docent omgezet in een (in eerste instantie)
UD-functie.



Functie UvA Kader FdR aanvullende criteria Competenties 
Docent 4 
(schaal 10) 

• Voltooide, in beginsel juridische, WO master.
• Cursus  Didactische vaardigheden voor startende docenten
• Enige ervaring met onderwijsuitvoering en begeleiding studenten.
• Passief en actief kunnen omgaan met een digitale leeromgeving.
• Goede taalvaardigheid ten aanzien van de taal van het te verzorgen

onderwijs.

• Analytisch vermogen
• Omgevingsgerichtheid
• Presenteren
• Resultaatgerichtheid

Docent 3 
(schaal 11) 

• Voldoen aan de 
eisen docent 4.

• Getuigschrift
Didactiek (deel
basiskwalificatie).

• Ervaring als docent.

• Voldoen aan de criteria docent 4.
• Ervaring als zelfstandig docent.
• Erkenning als deskundige op het vakgebied.
• Getuigschrift BKO of de bereidheid dit direct na aanstelling te

behalen.
• Kennis van en ervaring met ICT in het onderwijs.

• Analytisch vermogen
• Omgevingsgerichtheid
• Presenteren
• Resultaatgerichtheid

Docent 2 
(schaal 12) 

• Voldoen aan de 
eisen docent 3. 

• Didactiek plus (deel 
basiskwalificatie).

• Voldoen aan de criteria docent 3.
• Promotie 
• Ervaring met ontwikkelen van onderwijsonderdelen.
• In staat zijn verbanden te leggen tussen kennis eigen vakgebied en

de bredere juridische discipline.
• Brede ervaring met diverse onderwijsvormen.
• Aantoonbare kwaliteiten op het gebied van coachen van of leiding- 

geven aan docenten.
• Ervaring op het gebied van coördinatie of commissiewerk op het

niveau van de afdeling, opleiding en/of faculteit.
• Aantoonbare kwaliteiten m.b.t. toepassing ICT bij onderwijs- 

ontwikkeling.
• In staat om zowel Nederlands als Engels onderwijs te verzorgen.

• Analytisch vermogen
• Omgevingsgerichtheid
• Presenteren
• Resultaatgerichtheid

NB alleen van 
toepassing bij 
loopbaanpad 
vanuit functie 
UD1: Docent 1 
(schaal 13) 

• Voldoen aan de 
eisen docent 2.

• Promotie.
• Voldoen aan eisen 

basiskwalificatie.

• Voldoen aan de criteria UD 1.
• Getuigschrift SKO en/of de leergang onderwijskundig leiderschap

hebben afgerond.
• Gebleken geschiktheid voor onderwijs- en/of onderzoeks- 

bestuurstaken.
• Onderwijsvernieuwende prestaties blijkend uit het aansturen van 

onderwijsvernieuwingsprojecten, die aantoonbaar toepassing of
navolging hebben gevonden binnen of buiten de eigen opleiding;
initiëren en ontwikkelen van opzet, inhoud en didactiek van 
samenhangende onderwijsonderdelen, onderwijsmateriaal en 
eventueel publicaties.

• Aantoonbare kwaliteiten m.b.t. toepassing van ICT bij onderwijs- 
ontwikkeling en onderwijsvernieuwing.

• Analytisch vermogen
• Omgevingsgerichtheid
• Presenteren
• Resultaatgerichtheid
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Functie UvA Kader FdR aanvullende criteria Competenties 
Onderzoeks- 
medewerker 2 
(schaal 9) 

• Voltooide, in beginsel juridische,  WO master
• Aantoonbare kennis van onderzoeksmethodologie
• Vakinhoudelijke kwaliteiten

• Leervermogen
• Samenwerken
• Accuratesse
• Plannen en organiseren

Onderzoeker 4 
(schaal 10) 

• Academische oplei- 
ding.

• Voltooide, in beginsel juridische, WO master
• Aantoonbare kwaliteiten als wetenschappelijk onderzoeker aan een 

universiteit of een aanverwante instelling.

• Conceptueel vermogen
• Omgevingsgerichtheid
• Presenteren
• Resultaatgerichtheid

Onderzoeker 3 
(schaal 11) 

• Voldoen aan de 
eisen van onder- 
zoeker 4.

• Promotie.
• Ervaring als onder- 

zoeker.

• Voldoen aan de criteria onderzoeker 3.
• Post-promotie werkervaring als zelfstandig onderzoeker, blijkend uit

publicaties na promotie, voldoend aan de facultaire criteria voor
onderzoek.

• Kennis van en ervaring met ICT in het onderzoek.
• Beheersing van de Engelse taal

• Conceptueel vermogen
• Omgevingsgerichtheid
• Presenteren
• Resultaatgerichtheid

Onderzoeker 2 
(schaal 12) 

• Voldoen aan de 
eisen van onder- 
zoeker 3.

• Leiding 
onderzoeks- 
groep.

• Refereed publica- 
ties.

• Voldoen aan de criteria onderzoeker 3.
• Ervaring als onderzoeker 3 of in een functie van vergelijkbaar 

niveau.
• Zelfstandige, creatieve en productieve uitvoering van wetenschap- 

pelijk onderzoek, blijkend uit verschillend publicaties van erkende 
gehalte. Deelname aan (inter)nationaal netwerk van vakgenoten.

• Ervaring en gebleken succes met het initiëren en verwerven van 2e

en/of 3e geldstroomfinanciering.
• Aantoonbare vaardigheden als leider van onderzoeksprojecten.
• Ervaring met het inhoudelijk begeleiden van promovendi bij de uit- 

voering van hun promotieonderzoeken.

• Conceptueel vermogen
• Omgevingsgerichtheid
• Presenteren
• Resultaatgerichtheid

NB geen toepas- 
sing binnen de 
FdR: 
Onder- 
zoeker 1 
(schaal 13) 
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Functie UvA Kader FdR aanvullende criteria Competenties 
UD 2 
(schaal 11) 

• Promotie.
• Onderwijservaring /

didactiek (deel basis- 
kwalificatie).

• Gebleken kwaliteiten als wetenschapper, blijkend uit publicaties na
promotie, voldoend aan de facultaire criteria voor onderzoek.

• Gebleken didactische kwaliteiten in verschillende vormen van 
onderwijs.

• Ervaring met het geven van verschillende vormen van weten-
schappelijk onderwijs.

• Getuigschrift BKO of de bereidheid dit direct na aanstelling te
behalen.

• Goede Nederlandse en/of Engelse taalvaardigheid.
• Werkervaring aan een universiteit en/of werkervaring in de rechts- 

praktijk.
• Aantoonbare kwaliteiten m.b.t. toepassing ICT in het onderwijs.

• Conceptueel ver- 
mogen

• Omgevingsgerichtheid
• Presenteren
• Resultaatgerichtheid

UD 1 
(schaal 12) 

• Voldoen aan de eisen 
van UD 2.

• Ervaring als UD 2.
• Didactiek plus (deel 

basiskwalificatie).

• Voldoen aan de criteria UD 2.
• Zelfstandige, creatieve en productieve uitvoering van weten-

schappelijk onderzoek, blijkend uit verschillende publicaties.
• Erkenning als deskundige op het eigen vakgebied, blijkend uit deel- 

name aan het (inter)nationale wetenschappelijke debat.
• Aantoonbare activiteiten op het gebied van 2e en/of 3e geldstroom- 

financiering.
• Aantoonbare bijdragen aan onderwijsontwikkeling blijken uit zelf

ontwikkeld onderwijsmateriaal, bijdragen aan verandering op 
opleidingsniveau en andere bijdragen aan onderwijsvernieuwings-
projecten.

• Ervaring op het gebied van coördinatie of commissiewerk op het
niveau van de afdeling, opleiding en/of faculteit.

• Enige ervaring als leider van onderzoeksprojecten.
• Ervaring met het inhoudelijk begeleiden van promovendi bij de 

uitvoering van hun promotieonderzoeken.
• Lidmaatschap van facultaire commissies en organen.

• Conceptueel vermogen
• Omgevingsgerichtheid
• Presenteren
• Resultaatgerichtheid
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Functie UvA Kader FdR aanvullende criteria 
UHD2 
(Schaal 13) 

• Voldoen aan de eisen 
van UD 1.

• Reeks publicaties.
• (Inter)nationale erva- 

ring.
• Erkenning vakgeno- 

ten.
• Voldoen aan eisen 

basiskwalificatie 
didactiek (BKO). 

• Voldoen aan de criteria UD 1.
• Wetenschappelijke creativiteit en productie, blijkend uit een

reeks van publicaties voldoend aan de facultaire criteria voor
onderzoek.

• Erkenning door (inter)nationale vakgenoten als deskundige op 
het eigen vakgebied, blijkend uit bijv. uitnodigingen voor het
houden van voordrachten op wetenschappelijke (inter)nationale 
bijeenkomsten en acceptatie van publicaties in relevante
publicatieorganen van (inter)nationaal niveau.

• Aantoonbare belangstelling voor interdisciplinaire samen-  
werking.

• Ervaring als projectleider.
• Bestuurlijke en leidinggevende ervaring.
• Het vervuld hebben van onderwijs- of onderzoeksbestuurstaak.
• Gebleken succes met het verwerven van 2e en/of 3e geldstroom- 

financiering.
• Aantoonbare bijdragen aan onderwijsontwikkeling blijkend uit

zelf ontwikkeld onderwijsmateriaal, bijdragen aan de ont- 
wikkeling van het onderwijscurriculum en andere bijdragen aan 
onderwijsvernieuwingsprojecten.

• Visie
• Omgevingsgerichtheid
• Overtuigingskracht
• Sturen op resultaat

UHD1 
(schaal 14) 

• Voldoen aan de eisen 
van UHD 2.

• Ervaring als UHD 2.
• Ervaring begeleiding 

promovendi.

• Voldoen aan de criteria UHD 2.
• Ruime ervaring als UHD 2 of in een vergelijkbare functie.
• Breed inzicht in het eigen vakgebied, in samenhang met andere 

(aangrenzende) wetenschapsgebieden.
• Ervaring als co-promotor. 
• Een prominente rol in het (inter)nationaal netwerk van vak- 

genoten.
• Gebleken in staat te zijn een onderzoeksprogramma te coördi- 

neren en zorg te dragen voor realisatie en/of in staat te zijn de
verantwoordelijkheid te nemen voor de planning en realisatie
van een meerjarig specialistisch onderzoeksproject.

• Gebleken in staat te zijn de opzet, inhoud en didactiek voor een 
substantieel deel van een onderwijsprogramma te initiëren en 
ontwikkelen. Gebleken in staat te zijn bestaande
onderwijsonderdelen te evalueren en te verbeteren.

• Visie
• Omgevingsgerichtheid
• Overtuigingskracht
• Sturen op resultaat
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Functie UvA Kader FdR aanvullende criteria Competenties 
Hoog- 
leraar 2 
(schaal HL 2) 

• Voldoen aan de eisen 
UHD 1.

• Erkenning als (in- 
ter)nationale autori- 
teit.

• Ervaring met leiding 
en begeleiding.

• Bestuurlijke ervaring.

• Ruime ervaring als UHD 1 of in een functie van vergelijkbaar
niveau.

• Wetenschappelijk creativiteit en wetenschappelijk gezag, tot
uiting komend in (inter)nationale erkenning door vakgenoten,
wetenschappelijke publicaties in toonaangevende publiciteits- 
organen van (inter)nationaal niveau en onderzoeksresultaten in 
vooraanstaande onderzoeksverbanden.

• Brede kennis van het betreffende vakgebied.
• Commitment aan de facultaire belangen en aantoonbaar

belangstelling voor interdisciplinaire samenwerking.
• Vermogen om met gezag als inspirerend wetenschappelijk

bestuurder leiding te geven aan wetenschappelijk staf en
onderzoeksondersteunend personeel.

• Gebleken didactische kwaliteiten, helderheid in denken en uit- 
drukkingsvermogen.

• Gebleken bestuurlijke en organisatorische kwaliteiten.
• Het vermogen om leiding en sturing te geven aan onderwijs en 

onderzoek behorende tot de leerstoel.
• Succes bij het verwerven externe financiering voor onderzoek

c.q. onderwijsprojecten.

• Visie
• Overtuigingskracht
• Verbindend leiderschap
• Ondernemerschap

Hoog 
leraar 1 
(schaal HL 1) 

• Baanbrekend onder- 
zoek.

• Visiebepaling facul- 
teit.

• Voldoen aan de eisen 
HL 1

• Bestuurlijke ervaring 
nationaal niveau.

• Voldoen aan de criteria HL 2.
• Ruime ervaring als HL 2 of in een functie van vergelijkbaar niveau.
• Veelvuldige citaties.
• Het vermogen om ontwikkelingen in het onderzoeksgebied te 

vertalen naar internationale onderzoekprogramma’s;
• Toonaangevend onderzoek dat bijdraagt aan de ontwikkeling,

c.q. positionering van de faculteit.
• Ruime ervaring als (succesvol) begeleider en promotor van pro- 

movendi bij de uitvoering en voortgang van het promotieonder- 
zoek.

• Ervaring in het optreden als keynote speaker op toonaan-
gevende seminars.

• Het hebben van een aansprekende visie op onderwijs en onder- 
wijsontwikkeling en vermogen deze uit te dragen.

• Ruime bestuurlijke ervaring op (inter)nationaal niveau.
• Winnaars van prestigieuze prijzen zoals de Spinozaprijs, de 

Stevinpremie, een ERC-Advanced Grant als hoofdaanvrager of
een erkenning blijkend uit een lidmaatschap van het bestuur van 
een prestigieuze internationale organisatie.

• Visie
• Overtuigingskracht
• Verbindend leiderschap
• Ondernemerschap



Gebouw A – Roeterseilandcampus
Nieuwe Achtergracht 166
1018 WV Amsterdam
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