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I. Inleiding

Het succes van het onderwijs en onderzoek van de FdR, en het realiseren van de ambities van het FSP, 
zal in vergaande mate worden bepaald door het vermogen van de faculteit om talentvolle medewerkers 
aan te trekken en te behouden.  Het Facultair Strategisch Plan 2015-2020 kondigt om die reden aan dat 
het aanstellings- en loopbaanbeleid van de faculteit zal worden geactualiseerd, in het licht van de ambi-
ties die in dit planzijn geformuleerd op het gebied van onderwijs en onderzoek (par. 84).   

Het geactualiseerde kader beoogt zowel de strategische belangen van de organisatie als geheel als de 
belangen van individuele medewerkers bij loopbaanontwikkeling te dienen. Het kader ondersteunt keu-
zes in aanstelling en loopbaanontwikkeling die de kwaliteiten van ons wetenschappelijk personeel op 
gebied van onderzoek, onderwijs en management versterken. Tegelijkertijd moet het bijdragen aan een 
goede, uitdagende en betrokken werkomgeving  die onze wetenschappelijk medewerkers aan de facul-
teit bindt en het mogelijk maakt om zich te ontwikkelen. 

Het aanstellings- en loopbaanbeleid is zowel gericht op de belangen van zittende als nieuwe werkne-
mers. Voor zittende werknemers biedt het meer waarborgen voor loopbaanontwikkeling, en biedt het 
duidelijkheid over de criteria en de mogelijkheid tot  bevordering,  Voor nieuw personeel wordt een 
duidelijk pad geboden naar aanstellingen voor onbepaalde tijd en bevordering.  

Het Kader aanstellings- en loopbaanbeleid WP geeft tevens uitvoering aan een aantal gerelateerde be-
leidsinitiatieven. 

Ten eerste geeft het kader uitvoering aan delen van de Agenda voor Gelijkwaardigheid, Diversiteit en 
Inclusiviteit. Dit geldt bijvoorbeeld voor de procedures voor werving en selectie en voor afspraken over 
loopbaanpaden en tenure tracks voor vrouwelijke medewerkers en medewerkers uit ondervertegen-
woordigde groepen. 

Ten tweede  geeft het kader uitvoering aan delen van de HR agenda die de UvA in 2017 heeft vastge-
steld. Dit geldt bijvoorbeeld voorloopbaanpaden voor onderwijscarrières en tenure tracks. 

Ten derde sluit het kader aan op een aantal universitaire en facultaire ontwikkelingen van de afgelopen 
jaren waaronder de formulering van onderwijsindicatoren en de formulering van prestatiecriteria voor 
onderzoek.  

Het nieuwe kader past binnen het ‘Kader Benoemings- en Bevorderingseisen Wetenschappelijk Perso-
neel aan de UvA’ dat sinds 1 april 2006 van kracht is. Dit universitaire kader sluit aan  op de UFO-
functieprofielen en heeft tot doel duidelijkheid te scheppen over de vereiste kwalificaties van het we-
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tenschappelijk personeel (WP) bij aanstelling en verdere loopbaanstappen. Het universitaire kader biedt 
de faculteiten ruimte om de universitaire criteria nader in te vullen en te concretiseren. De FdR han-
teerde sinds 2012 aanvullende eisen die in het ‘Aanstelling- en Loopbaanbeleid WP Faculteit der Rechts-
geleerdheid’ en ‘Benoemings- en bevorderingscriteria WP, aansluitend bij het Loopbaanbeleid WP FdR’ 
zijn vastgelegd.  Onderhavig document past beide documenten aan. 

Keuzes die gemaakt  worden binnen het Kader aanstellings- en loopbaanbeleid, dienen te  passen bin-
nen de strategische personeelsplanning (SPP) van de faculteit en haar afdelingen. Hoewel in het aanstel-
lings- en loopbaanbeleid het belang van ontwikkelmogelijkheden van individuele medewerkers centraal 
staat, moeten deze mogelijkheden aansluiten bij de ambities van de faculteit en de afdeling in kwestie.  

De actualisering van het aanstellings- en loopbaanbeleid heeft alleen betrekking op WP. Hoewel het 
loopbaanbeleid voor WP en ondersteunend personeel (OBP) op een aantal vlakken vergelijkbaar is, be-
staan er verschillen in het werk en de werkomgeving en daarmee in het loopbaanbeleid voor WP en 
OBP. In tegenstelling tot WP, functioneert OBP in belangrijke mate op een UvA brede arbeidsmarkt, en 
niet alle hieronder te behandelen uitgangspunten zijn gelijkelijk van toepassing.  

De positie van promovendi valt buiten het bereik van dit document; deze is geregeld in het Kader Pro-
motietrajecten FdR (2018).   
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II. Algemene uitgangspunten  

Het facultaire aanstellings- en loopbaanbeleid voor WP rust op onderstaande uitgangspunten. 

 

1. Transparantie in loopbaanbeleid 

Heldere aanstellings- en loopbaancriteria vormen een belangrijke randvoorwaarde voor goede  beslis-
singen over loopbanen van medewerkers. Deze criteria maken duidelijk waaraan een medewerker in 
een bepaalde functie op een bepaald functieniveau dient te voldoen. Zij zijn een hulpmiddel bij werving 
en selectie van personeel en bij het bepalen van loopbaanperspectieven voor zittende medewerkers.    
Zij geven inzicht in de vraag of en op welke wijze medewerkers zich verder zouden kunnen ontwikkelen 
in hun loopbaan en bieden leidinggevenden een handvat bij het vaststellen en beoordelen van presta-
ties en ontwikkelmogelijkheden van medewerkers. 

Uitgangspunt van het aanstellings- en loopbaanbeleid is dat iedere medewerker moet kunnen weten 
wat de mogelijke perspectieven binnen de faculteit zijn en wat de medewerker kan doen om verdere 
loopbaanstappen te maken. Dat vraagt om helderheid over de criteria voor benoeming en bevordering, 
maar ook om helderheid over overige factoren die de mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling binnen 
de faculteit (binnen de functie, zijwaarts of ‘omhoog’) bepalen, zoals de strategische koers van de facul-
teit, en de beschikbare middelen. De FdR geeft haar medewerkers op deze punten maximale transpa-
rantie. 

2. Gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusiviteit 

Het aanstellings- en loopbaanbeleid sluit aan bij het facultaire beleid over gelijkwaardigheid, diversiteit 
en inclusiviteit. Dit geldt zowel voor de werving (met inbegrip van opstellen van de vacature) en selectie 
als voor beslissingen over loopbaanpaden van zittende werknemers (met inbegrip van samenstelling van 
commissie en de door de leden van de commissies gevolgde training op het gebied van open communi-
catie en impliciete bias).  

In het bijzonder wordt in het aanstelling en loopbaanbeleid uitvoering gegeven aan par 12 van de Agen-
da Gelijkwaardigheid, Diversiteit en Inclusiviteit, waarin de faculteit zich aan de volgende doelen com-
mitteert: 

Develop recruitment, hiring, promotion, and retention policy and practices that include:  
a. Setting appropriate standards for academic output in line with part-time hours, parental- and care leave;  
b. Offering possibility of replacing teaching responsibilities during parental leave;  
c. Offering possibility of to take a research sabbatical after parental- and care leave;  
d. Engaging in targeted recruitment and hiring practices;  
e. Offering mentorship and leadership courses  
f. Incorporating an explicit outline of these policies during all annual reviews. 
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3. ‘Best person for the job’

Het WP van de FdR opereert in een sterk competitieve arbeidsmarkt. Dit geldt zowel voor de internatio-
nale opleidingen en onderzoeksgroepen, als voor de Nederlandstalige opleidingen en onderzoeksgroe-
pen, die op de uiterst krappe Nederlandse arbeidsmarkt opereren. Dit heeft gevolgen voor het aantrek-
ken, ontwikkelen, behouden en loslaten van wetenschappelijke medewerkers. De UvA HR agenda for-
muleert als uitgangspunt ‘In het belang van werkgever én werknemer wordt the best person for the job 
gezocht. Dit geldt evenzeer voor de FdR.  In een competitieve arbeidsmarkt heeft dit uitgangspunt ge-
volgen.  Het is noodzakelijk om bij de werving aan te sluiten bij wat gebruikelijk is in die sterk competi-
tieve arbeidsmarkt; als de FdR geen vergelijkbaar of beter aanbod heeft dan de andere universiteiten, 
wordt het lastig om de gewenste kandidaten te vinden.  

4. Loopbaanbeleid gericht op ontwikkeling

Binnen het kader van het strategisch personeelsbeleid gericht op belangen van faculteit en afdeling, is 
het loopbaanbeleid van de FdR gericht op continue aandacht voor ontwikkeling van werknemers – zowel 
binnen de bestaande functie, door een horizontale overstap dan wel in de vorm van doorstroming naar 
hogere functies. In lijn met het UvA HR beleid kent de FdR drie routes om door te stromen. Medewer-
kers kunnen solliciteren naar een andere functie, er kan sprake zijn van een vastgelegde loopbaanaf-
spraak  of een medewerker wordt geselecteerd voor een tenure track met een versneld doorgroeiper-
spectief naar een hogere functie en een dienstverband voor onbepaalde tijd.  

5. Verbinding onderwijs-onderzoek

De FdR gaat uit van een onlosmakelijke verbinding van onderwijs en onderzoek in de wetenschappe-
lijk kerntaken. In de functies van de vaste wetenschappelijk staf is het geven van wetenschappelijk 
onderwijs verbonden met het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en omgekeerd. Ook het 
uitvoeren van bestuurs- en beheerstaken taken is een kerntaak. De verhouding tussen de omvang 
van de onderwijs- en de onderzoekstaak kan over de tijd variëren, maar vereist blijft dat beide taken 
worden gecombineerd, zodat structureel sprake is van een evenwichtige verdeling van beide taken.  

6. Dienstverband voor onbepaalde tijd  de norm, tenzij tijdelijk dienstverband noodzakelijk is.

In het Kader aanstellings- en loopbaanbeleid wordt  aangesloten bij het uitgangspunt in de CAO Neder-
landse Universiteiten dat een dienstverband voor onbepaalde tijd de norm is, tenzij een tijdelijk dienst-
verband noodzakelijk is. Het uitgangspunt dat een dienstverband voor onbepaalde tijd de norm is, geldt 
in volle omvang voor de functies Docent 1, UD, UHD, en hoogleraar. 
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7. Voor selectieprocedures en loopbaanpaden wordt gewerkt met brede commissies. 

In het Kader aanstellings- en loopbaanbeleid wordt de beoordeling van kandidaten in procedures voor 
selectie en loopbaanafspraken toebedeeld aan commissies met een brede samenstelling; dat wil zeggen 
breder dan de afdeling waarin de vacature bestaat. 

Deze procedure is gegrond op een aantal overwegingen. Zij draagt eraan bij dat vergelijkbare gevallen 
een vergelijkbare behandeling krijgen. Hierbij is relevant dat afdelingen vaak groot zijn waardoor het 
zicht op het functioneren en ontwikkelmogelijkheden van zittende medewerkers (deels) kan ontbreken; 
gebruik van commissies die zijn beperkt tot een afdeling zou kunnen leiden tot verschil van inzicht over 
de ontwikkelmogelijkheden van medewerkers. Tot slot zijn de betrokken belangen groter dan de afde-
ling zelf. Veel taken zijn afdelingsoverstijgend (onderwijs in BA, interdisciplinair onderzoek, brede be-
stuurstaken etc.).  Meer in het algemeen is het een facultair belang dat voor alle vacatures medewerkers 
worden geselecteerd die op lange termijn kunnen bijdragen aan de kwaliteit en ontwikkeling van de 
faculteit.  

De faculteit zal werken met drie typen brede commissies: 
- Ad hoc selectiecommissies: voor selectie van kandidaten voor functies wordt gewerkt met breed 

samengestelde selectie- en benoemingsadviescommissies;  
- Vaste commissie loopbaanpaden en tenure tracks: voor beslissingen over loopbaanpaden en tenure 

tracks wordt een vaste commissie ingesteld die zowel aan de ‘voorkant’  (bij het vastleggen van de 
afspraken) als de ‘achterkant’ (na afloop van het pad) over de afspraken en de geschiktheid van de 
kandidaat adviseert.  

- Vaste commissie hoogleraarsbenoemingen: voor  hooglerarenbenoemingen blijft de bestaande Vas-
te commissie in functie; de reikwijdte van de commissie wordt echter beperkt tot hoogleraren aan-
gezien UHD benoemingen worden getoetst door de Vaste commissie loopbaanpaden en tenure 
tracks.  
 

In beginsel wordt elk van deze commissies, behoudens de positie van de voorzitter, samengesteld op 
basis van een gelijke vertegenwoordiging van mannelijke en vrouwelijke medewerkers.  
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III. Toelichting op  het kader aanstellings- en loopbaanbeleid 

Ad. B Dienstverband voor onbepaalde tijd (2-5) 

In het kader aanstellings- en loopbaanbeleid wordt vastgehouden aan het uitgangspunt dat een dienst-
verband voor onbepaalde tijd de norm is, tenzij een tijdelijk dienstverband noodzakelijk is. Met dit uit-
gangspunt volgt de FdR de CAO NU en de UvA. Dit uitgangspunt geldt in volle omvang  voor de functies 
Docent 1, UD, UHD, en hoogleraar.  

Dit wil niet zeggen dat nieuw werknemers per direct een dienstverband voor onbepaalde tijd wordt 
aangeboden. Ingeval; van tenure tracks  wordt nieuw WP in eerste instantie voor 6 jaar een tijdelijk 
dienstverband aangeboden, waarna, bij positieve beoordeling, een  dienstverband voor onbepaalde tijd 
volgt. Overige WP medewerkers worden in beginsel aangesteld voor bepaalde tijd; hierop is uitzonde-
ring mogelijk voor docenten met een klein dienstverband die praktijkervaring inbrengen. Deze uitzonde-
ring past bij de facultaire ambitie om het onderwijs te verbinden met de beroepspraktijk (mits ingebed 
in wetenschappelijk kader); deze docenten kunnen met name een belangrijke rol spelen in ALF en ALP. 

Tot het WP dat geen aanstelling voor onbepaalde krijgt, behoren promovendi en postdocs. Zij zijn van 
strategisch belang omdat een aanzienlijk deel van het onderzoek door hen wordt verricht en omdat zij 
onze wetenschappers voor de toekomst zijn. Zij worden zodanig opgeleid en begeleid dat zij kunnen 
doorstromen naar een goede positie binnen of buiten de wetenschap. Hiernaast zal ook voor ‘piekdo-
centen‘ het tijdelijk dienstverband praktijk blijven. Door fluctuaties in studentenaantallen zal het on-
vermijdelijk zijn dat een zekere flexibele schil wordt aangehouden. 

Conform universitair kader, blijft voor de vaste wetenschappelijk staf (Docent 1, UD, UHD en HL) steeds 
de eis gelden dat men gepromoveerd is. Een afgerond promotieonderzoek wordt noodzakelijk geacht 
om de kerntaken onderwijs en onderzoek goed te kunnen vervullen. Uitzondering hierop is mogelijk 
voor docenten met een klein dienstverband die praktijkervaring inbrengen. 

Ad C. Werving en selectie nieuw wetenschappelijk personeel (6-11) 

Om de beoogde versterking van onderwijs, onderzoek en bestuur te realiseren, moet over de hele linie 
bij nieuwe dienstverbanden de kwaliteit van het personeel gewaarborgd worden. Dit betekent dat we in 
principe alleen personeel op alle WP functies (Docent 1, UD, UHD en Hl) aannemen die aan hoge eisen 
op de drie gebieden voldoen (of voor UD’s lijken te gaan voldoen). De procedure voor werving, selectie 
en aanstelling is daarop ingericht. 

Gegeven het uitgangspunt dat de faculteit voor elke functie de beste persoon wil vinden, dient voor 
zowel alle vaste als tijdelijke wetenschappelijke functies in beginsel open te worden geworven.  

Van het uitgangspunt van open werving wordt niet afgeweken ingeval van spoedeisendheid of behoefte 
aan unieke expertise.  Het belang van een zorgvuldige procedure weegt zwaarder dan spoedeisendheid 
en in geval van unieke expertise is er geen reden waarom niet toch een open procedure  kan worden 
gevolgd. 
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Van open werving kan worden afgezien indien het een tijdelijk dienstverband van zes maanden of korter 
betreft, waarvan op voorhand vaststaat dat dit niet zal worden verlengd gezien de tijdelijke aard van de 
werkzaamheden, of wanneer het gaat om werkzaamheden die niet meer dan twee onderwijsblokken 
zullen beslaan. Met inachtneming van de maximaal toegestane tijdelijke duur in de cao, kan in uitzon-
derlijke gevallen ook van open werving worden afgeweken indien er voor tijdelijke werkzaamheden een 
geschikte kandidaat is die bij de betrokken eenheid reeds een tijdelijk dienstverband heeft of heeft ge-
had.  

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. 

Bij selectie wordt gewerkt met brede commissies. Een belangrijke reden hiervoor is dat een beslissing 
tot een dienstverband voor onbepaalde tijd een facultair belang is (de medewerker in kwestie zal vaak 
decennia in de faculteit verblijven) en haar/zijn prestaties op gebied van onderwijs, onderzoek en be-
stuur van belang zullen zijn voor de faculteit als geheel. In de selectiecommissie heeft de afdelingsvoor-
zitter (of een vervanger) in kwestie altijd zitting. Door het betrekken van expertise van andere delen van 
de faculteit wordt de deskundigheid verbreed en de kwaliteit van beslissingen vergroot. In beginsel heb-
ben alle leden van selectiecommissies een ‘anti-bias’ training gevolgd.  

Beslissingen over dienstverbanden voor onbepaalde tijd worden genomen na een procedure die het 
mogelijk maakt een goed oordeel over de kwaliteiten van de kandidaat te vormen. Die procedure zal 
niet beperkt kunnen zijn tot een of twee gesprekken met een selectiecommissie. Een goed oordeel over 
de wetenschappelijke capaciteiten vraagt dat de kandidaat een paper presenteert in een setting waarin 
medewerkers met de kandidaat in discussie kunnen gaan.  Dit is standaardpraktijk in veel buitenlandse 
universiteiten, en met het oog op het vinden van de ‘best person for the job’  is het wenselijk om deze 
procedure ook aan de FdR te hanteren. Voor UD’s kan deze presentatie als onderdeel van de procedure 
binnen de selectiecommissie plaatsvinden. Ook worden onderwijsevaluaties opgevraagd van alle kandi-
daten met onderwijservaring. De commissie kan dan, mede op basis van de presentatie, een beter oor-
deel vellen over de  kwaliteit en belofte van de kandidaat.  

Bij beslissingen over selectie wordt - waar relevant - gewicht toegekend aan de invloed van parttime 
aanstellingen, zwangerschaps- en ouderschapsverlof en zorgtaken op de academische prestaties.  

Ad D. Tenure tracks (12-14) en E. Aanstellingen voor onbepaalde tijd (15)  

Uitgangspunt van het Kader aanstellings- en loopbaanbeleid is dat nieuwe dienstverbanden bij voorkeur 
de vorm krijgen van tenure tracks. Door het bieden van een helder loopbaanperspectief wordt veelbelo-
vende wetenschappers de mogelijkheid gegeven tot bloei te komen en zich voor langere tijd aan de 
faculteit te verbinden. 
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Een tenure track is een formeel traject op basis van een tijdelijk dienstverband (voor een periode van 
maximaal zes jaar) dat, indien wordt voldaan aan de overeengekomen voorwaarden, na vijf jaar leidt tot 
een dienstverband voor onbepaalde tijd in een hogere positie  tot en met het niveau van UHD. De af-
spraken worden in een overeenkomst vastgelegd. In deze tenure track-overeenkomst worden afspraken 
vastgelegd over onder meer de startpositie, de eindpositie en de criteria waaraan voldaan moet wor-
den. 

Een essentieel element van een tenure track is het up or out-principe: indien de overeengekomen voor-
waarden niet vervuld worden, wordt het tijdelijk dienstverband niet opgevolgd door een dienstverband 
voor onbepaalde tijd. Wanneer niet wordt voldaan aan de eisen, wordt het zesde jaar benut voor out-
placement activiteiten. 

Reden voor de keuze voor een tenure track beleid is dat op grond van ervaringen met deze vorm van 
aanstelling bij andere faculteiten in de UvA, andere Nederlandse universiteiten en buitenlandse univer-
siteiten kan worden aangenomen dat dit beleid de beste waarborgen biedt voor het werven en binden 
van talent, en het opleiden en begeleiden van talent naar een positie waar een dienstverband voor on-
bepaalde tijd gerechtvaardigd is.  

Voor kandidaten kan een tenure track positie aantrekkelijk zijn omdat zij alleen dan de zekerheid heb-
ben dat zij bij goed functioneren ook doorgroeien – dit zou de FdR een competitief voordeel kunnen 
geven.  

Dit vraagt dat de kandidaat vanaf de aanvang van het dienstverband daadwerkelijk de kans krijgt om 
onderzoek te doen. Hiervoor wordt de omvang van de  onderzoeksruimte voor jong WP verruimd naar 
50%. Dit kan de FdR aantrekkelijk maken voor nieuwe UD’s omdat zij zich binnen de FdR echt kunnen 
ontwikkelen.  

Ook moet de tenure track aantrekkelijk worden gemaakt door serieus in te zetten op begeleiding van de 
tenure track UD’s teneinde ervoor te zorgen dat ze zich zo goed mogelijk in het onderwijs, onderzoek en 
management kunnen bekwamen.  Een tenure track is een intensief traject met weliswaar uitstekende 
vooruitzichten, maar ook met scherpe criteria. Er wordt veel gevraagd van de medewerker en goede 
wetenschappelijke begeleiding in een structurele vorm is dan ook onontbeerlijk.  

Mocht de track niet volgens plan verlopen, dan kan door het inbouwen van een moment voor een gede-
gen onderbouwde toetsing over geleverde prestaties verzekerd worden dat geen dienstverbanden voor 
onbepaalde tijd worden aangegaan met medewerkers wiens prestaties niet aansluiten bij de facultaire 
ambities. 

Een tenure track-overeenkomst volgt na een zorgvuldig open wervings- en selectietraject, waarbij de 
beoordeling van de overeenkomst geschiedt door de Loopbaan en tenure track commissie; overigens is 
hetgeen vermeld onder onderdeel C van overeenkomstige toepassing. 

Na afloop van een succesvol verlopen tenure track van de kandidaat kunnen desgewenst nieuwe loop-
baanafspraken gemaakt worden voor een volgende stap in de loopbaan bij de faculteit. In de overeen-
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komst en – ter verhoging van de wervingskracht – in de wervingsadvertentie, kan daarnaar reeds verwe-
zen worden.  

Maatwerk bij de invulling van de tenure track is mogelijk. Het instapniveau, de duur van het track en het 
niveau van de eindpositie worden afgestemd op enerzijds de kwaliteiten van de kandidaat en anderzijds 
op de behoefte van de afdeling/het instituut. De meeste tenure trackers zullen starten als UD en aan het 
einde van een track als UHD zal een dienstverband voor onbepaalde tijd worden aangeboden. Overeen-
komstig hetgeen onder onderdeel H. wordt opgemerkt, geldt dat ook een loopbaanpad dat zich richt op 
gewenste specialisatie in het onderwijs tot de mogelijkheden kan behoren. In dat geval zal echter de eis 
van onderzoeksprestaties ook gelden; dit onderzoek kan ook betrekking hebben op de onderwijsspecia-
lisaties van de medewerker, bijvoorbeeld juridisch vaardighedenonderwijs of  juridisch ervaringsonder-
wijs.  

Voor een succesvol tenure track beleid is het van belang om 

strategisch te sturen op een evenwichtige opbouw van de betreffende afdeling (SPP). Goed manage-
ment betekent hier het sturen op een verantwoorde balans tussen ontwikkelingsmogelijkheden van 
talentvolle medewerkers, efficiënte inzet van middelen en een uitgebalanceerde spreiding van functie-
niveaus, leeftijdsopbouw, etc. Hierbij hoort ook dat de decaan stuurt in relatie tot de afdelingen. In het 
halfjaargesprek en in het jaargesprek met de afdelingsvoorzitter is de vraag hoe de opbouw van de afde-
ling op lange termijn in balans blijft een vast onderwerp van gesprek. 

Naast tenure track is voorzien in de mogelijkheid dat kan worden gekozen voor een dienstverband voor 
onbepaalde tijd (na een tijdelijk dienstverband voor  in beginseltwee jaar ter beoordeling van de ge-
schiktheid), zonder afspraken over doorgroei, indien in het licht van de samenstelling en/of financiële 
positie van de betrokken afdeling, het aantrekken  van een medewerker op grond van een tenure track 
onwenselijk is, en/of de arbeidsmarkt voor de betrokken deeldiscipline dusdanig krap is dat afzien van 
aanstelling ongewenst is. Gemotiveerde verzoeken, waarin wordt aangegeven waarom wordt afgezien 
van tenure track en waarom het in de gegeven context voldoende aannemelijk zal zijn dat de vacature 
aantrekkelijk zal zijn voor talent, worden ter accordering voorgelegd aan de decaan. Indien een kandi-
daat reeds een vaste aanstelling bij een andere universiteit heeft in een vergelijkbare functie kan daar-
mee in de voorwaarden van de aanstelling rekening worden gehouden. 

Ad F. Laterale werving (16) 

Als uitzondering op het uitgangspunt van tenure track, kan nieuw personeel direct worden geworven 
voor de posities van UHD of hoogleraar indien deze vacatures vrijvallen en er geen doorstroom vanuit 
tenure track mogelijk is en het belang van de eenheid vraagt om directe bezetting van de functies. In dit 
geval geldt de wervingsprocedure als aangegeven onder nrs.C.  
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Ad G. Verhouding onderwijs-onderzoek (17-19) 

De FdR gaat uit van een onlosmakelijke verbinding tussen onderwijs en onderzoek in de wetenschappe-
lijk kerntaken. In de functies van de vaste wetenschappelijk staf (docent 1, UD, UHD, hoogleraar)  is het 
geven van wetenschappelijk onderwijs verbonden met het verrichten van wetenschappelijk onderzoek 
en omgekeerd. Hiernaast is ook het uitvoeren van bestuurs- en beheerstaken taken een kerntaak. De 
verhouding tussen de omvang van de onderwijs- en de onderzoekstaak kan over de tijd variëren, maar 
vereist blijft dat beide taken worden gecombineerd, zodat structureel gezien sprake is van een even-
wichtige verdeling van beide kerntaken. In lijn met het FSP en het advies van de Ad hoc werkgroep aan-
stellings- en loopbaanbeleid dient minimaal 20% van de omvang van het dienstverband van medewer-
kers aan onderwijstaken te worden besteed (onverlet latend dat de reguliere verhouding 30-70% be-
draagt).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. 

Het uitgangspunt dat onderwijs en onderzoek worden gecombineerd, betekent niet dat van alle mede-
werkers gelijke prestaties worden gevraagd op het gebied van onderwijs en onderzoek. Aan de ene kant 
van het spectrum kan sprake zijn van medewerkers die grote onderzoeksprojecten leiden, en daarnaast 
voor relatief beperkte en specifieke onderwijstaken (bv een gespecialiseerd mastervak) worden ingezet. 
Aan de andere kant van het  spectrum kan sprake zijn van medewerkers die belangrijke regie- of ontwik-
kelingsfuncties vervullen in het onderwijs, en die qua onderzoek goed presteren en voldoende publice-
ren, maar geen grote projecten binnenhalen of leiden. Ten behoeve van medewerkers met deze laatste 
specialisatie, kan eventueel gebruik worden gemaakt van de functie Docent 1: de verbinding tussen on-
derwijs en onderzoek blijft daarbij geborgd omdat een Docent 1 dient te  voldoen aan de criteria van 
UD1. 

Met het oog op de bevordering van loopbaankansen en de opleiding van voldoende potentieel voor 
hogere posities, wordt de positie van jongere WP (UD’s) versterkt om ervoor te zorgen dat zij zo veel 
mogelijk hun kwaliteiten op onderzoek, onderwijs en management op een gebalanceerde manier kun-
nen ontwikkelen en versterken. Hierbij is het van belang om voldoende onderzoekstijd voor deze me-
dewerkers zeker te stellen. Nieuw personeel dat op basis van strenge selectie is aangesteld  met een 
tenure track krijgt 50% onderzoekstijd voor een periode van drie jaar. Voor zittende jonge onderzoekers 
of UD’s   (minder dan vijf jaar na promotie1) wordt een eenmalige selectieronde uitgeschreven, waarbij 
onderzoekers op grond van CV en onderzoeksplan 50% onderzoekstijd toegekend kunnen krijgen voor 
een periode van drie jaar, als onderdeel van een loopbaanpad. Hierbij moet inbedding van de betrokken 
onderzoekers  in goed functionerende onderzoeksgroepen worden zeker gesteld; waar nodig wordt 
hierbij voorzien in (mede-) begeleiding vanuit andere afdelingen en onderzoeksgroepen.  

  

                                                           
1 Jong zal veelal in leeftijd jong zijn, maar het kan ook een medewerker betreffen die later promoveert.   
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Ad H. Loopbaanontwikkeling (20-27) 

Voor onderzoek worden externe referenties ten aanzien van de prestaties van de betrokken WP- me-
dewerker ingewonnen. 
Binnen het kader van het strategisch personeelsbeleid dat zowel is gericht op de belangen van de facul-
teit als op de belangen van de onderscheiden afdelingen, is het loopbaanbeleid van de FdR gericht op 
continue aandacht voor de ontwikkeling van werknemers – hetzij binnen de bestaande functie,  hetzij 
door een horizontale overstap dan wel in de vorm van doorstroming naar hogere functies.  

In lijn met het UvA HR beleid kent de FdR drie routes om door te stromen. Medewerkers kunnen sollici-
teren naar een andere functie, er kan sprake zijn van een vastgelegde loopbaanafspraak, of een mede-
werker wordt geselecteerd voor een tenure track met een versneld doorgroeiperspectief naar een hoge-
re functie en een dienstverband voor onbepaalde tijd. 

Leidinggevenden houden met personeel jaargesprekken waarbij steeds wordt besproken welke ambities 
en mogelijkheden er zijn voor ontwikkeling en doorstroom, horizontaal dan wel verticaal. Ontwikkeling 
(binnen de bestaande functie dan wel naar een hogere functie) is een vast onderdeel van de jaarge-
sprekken.  

In individuele gevallen wordt met wetenschappelijke staf afspraken gemaakt over loopbaanpaden, dat 
wil zeggen: een loopbaanafspraak - op voorstel van hun leidinggevende en te accorderen door de Vaste 
commissie loopbaanpaden en tenure-tracks - over doorgroei naar een hogere positie. Dergelijke afspra-
ken kunnen worden gemaakt indien de faculteit bijzonder talent aan zich wil binden met het oog op 
behoud van werknemer voor de faculteit, ook in de situatie voordat er een concrete vacature beschik-
baar is waar de medewerker in kwestie op zou kunnen solliciteren. 

Loopbaanafspraken kunnen zowel worden gemaakt binnen een UFO profiel als over verschillende UFO 
profielen (bv UD2 naar UD1, of UHD naar hoogleraar).  

Binnen een loopbaanpad zal de verwachting zijn dat de medewerker kan doorgroeien naar een hogere 
functie. Gedurende de looptijd van het loopbaanpad zal de medewerker in kwestie bepaalde taken op-
gedragen moeten krijgen die al op het beoogde hogere niveau liggen. Indien deze taken goed worden 
vervuld, en overigens aan de criteria wordt voldaan, zal de volgende loopbaanstap kunnen volgen. Het 
loopbaanpad en de criteria voor beoordeling zullen helder in een schriftelijke overeenkomst moeten 
worden neergelegd, zodat het voor alle betrokkenen duidelijk is op welke eisen van onderwijs, en on-
derzoek en bestuur de medewerker zal worden beoordeeld, en wanneer de beoordeling(en) zullen 
plaatsvinden.  

Het voorstel voor een loopbaanpad zal in de regel afkomstig zijn van de afdelingsvoorzitter, in overleg 
met de werknemer in kwestie.  Een werknemer kan hier echter ook om verzoeken. Wanneer de afde-
lingsvoorzitter daarin niet wil of kan bewilligen, kan het verzoek worden voorgelegd aan de decaan die 
dit in het halfjaarlijks overleg met de afdelingsvoorzitter bespreekt, mede in het licht van SPP.  
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Bij het bepalen wie voor een dergelijk loopbaanpad in aanmerking komt, worden prestaties op het ge-
bied van onderwijs, onderzoek en bestuur meegenomen. Wat onderzoek betreft worden externe refe-
renties ten aanzien van het werk van de betrokken medewerker ingewonnen.  

Bij beslissingen om over te gaan tot afspraken over loopbaanpaden, en bij de vormgeving van dergelijke 
afspraken wordt gewicht toegekend aan criteria die recht doen aan diversiteit; de te hanteren standaar-
den nemen parttime aanstellingen, zwangerschaps- en ouderschapsverlof en zorgtaken in aanmerking. 
Ook wordt gewicht toegekend aan het belang van een voldoende diverse en inclusieve samenstelling 
van de wetenschappelijke staf, conform de agenda Gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusiviteit. Voor-
stellen voor loopbaanpaden bevatten een passage hoe het desbetreffende voorstel, mede in het licht 
van eerdere en/of in de toekomst te verwachten loopbaanpaden in de desbetreffende afdeling, bijdra-
gen aan deze doelstellingen. 

Verder moet het mogelijk zijn dat medewerkers zich een aantal jaren op onderwijs richten en zich ver-
volgens weer meer op onderzoek gaan richten, of omgekeerd. Ook dient gewicht te worden toegekend 
aan het belang van de afdeling/sectie in kwestie (bijvoorbeeld de noodzaak om op enige termijn een 
UHD of hoogleraarspositie te bekleden).  

Uiteindelijk is de beoordeling van het voorstel  om een loopbaanpad aan te gaan als zodanig alsmede 
het voorstel voor de inhoud van de loopbaanafspraken onderworpen aan  advisering vooraf door de 
Vaste commissie loopbaanpaden en tenure-tracks. 

Buiten een loopbaanpad vindt in beginsel geen bevordering plaats. Indien bijvoorbeeld een UHD positie 
vrijkomt, en een zittende UD aangeeft interesse te hebben, geldt het beginsel dat open wordt gewor-
ven.  

De FdR vindt kwalitatief hoogwaardig onderwijs belangrijk en wil onderwijsprestaties erkennen en 
waarderen. Voor wetenschappers die zich ruimschoots hebben bewezen in onderzoek en uitmuntende 
prestaties leveren op het gebied van onderwijs, wordt de ruimte geboden zich in de loop van hun carriè-
re toe te leggen op (voornamelijk) onderwijs. Het moet dan gaan om medewerkers die (veel) meer doen 
dan op hoog niveau onderwijs geven in hun vakken; loopbaanpaden zijn aangewezen als het gaat om 
voortrekkers op het gebied van onderwijsvernieuwing of bijzondere prestaties op het gebied van lei-
dinggeven aan opleidingen of onderwijsprogramma’s. Binnen loopbaanpaden kan hieraan vorm worden 
gegeven (conform de HR-agenda, p. 20). Hiertoe zullen nadere criteria voor onderwijsprestaties worden 
ontworpen (met inachtneming van de criteria die nu binnen de UvA worden ontwikkeld), die de basis 
kunnen bieden voor dergelijke loopbaanpaden. Ook afspraken over deze loopbaanpaden zullen vooraf-
gaand aan vaststelling van het pad ter advisering aan de Vaste commissie loopbaanpaden en tenure-
tracks worden voorgelegd. 

Het maken van afspraken over een dergelijke onderwijsloopbaan betekent niet dat geen eisen worden 
gesteld aan onderzoek. Zoals hiervoor aangegeven, is een dergelijk pad alleen mogelijk indien de mede-
werker in kwestie haar/zijn sporen heeft verdiend conform de facultaire kwaliteitscriteria (naar rato van 
een eventuele deeltijdfactor).  Een mogelijke invulling kan zijn dat de medewerker in kwestie zich toe-
legt op onderzoek naar juridisch onderwijs – bijvoorbeeld onderzoek naar juridisch vaardighedenonder-



13 
 

wijs of  juridisch ervaringsonderwijs - en op die onderwerpen presteert op het niveau dat bij de loop-
baanambitie past. 

Ook met medewerkers in tijdelijke dienst wordt aandacht besteed aan loopbaanontwikkeling. De FdR, 
met de UvA, gaat uit van goed werkgeverschap voor álle medewerkers, ongeacht de aard van het 
dienstverband. Voor personeel in tijdelijke dienst (promovendi, postdocs, docenten) wordt door de fa-
culteit ondersteuning geboden voor loopbaanperspectieven en -ontwikkeling, waarbij er ondersteuning 
wordt geboden om zich voor te bereiden op een volgende loopbaanstap. Dat betekent: tijdig duidelijk-
heid geven over een eventuele verlenging van het dienstverband, tijdig duidelijk zijn over de 
(on)mogelijkheden van een loopbaanstap binnen de organisatie(-eenheid) en tijdig het gesprek aangaan 
over de wensen en ambities van de medewerker. Ook worden cursussen en trainingen aangeboden ten 
behoeve van loopbaanontwikkeling zodat tijdelijke  medewerkers hun arbeidsmarktpositie kunnen ver-
sterken.  

Ad I. Hooglerarenbenoemingen (28-30) 

In het Kader aanstellings- en loopbaanbeleid zijn er drie paden die tot een gewoon hoogleraarschap 
leiden: bevordering op grond van loopbaanpaden voor zittend personeel -  hierbij gaat het om ‘persoon-
lijke leerstoelen’ als bedoeld in par 4 van het Hooglerarenplan en bijlage 8 bij het reorganisatieplan); 
bevordering op grond van een tenure track afspraak en laterale open werving.  

Veel van de uitgangspunten van het Kader gelden volledig voor hoogleraren. Zo geven de selectie en 
werving van hoogleraren, en loopbaanpaden gericht op hoogleraarschap, gewicht aan de in de Agenda 
Gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusiviteit opgenomen doelstelling om binnen een ambitieuze en re-
delijke periode te realiseren dat 40% van de hoogleraren vrouw is. 

In diverse opzichten zijn aan bevordering tot en benoeming als hoogleraar bijzondere aspecten verbon-
den, onder meer omdat de faculteit een apart hooglerarenplan kent (dat verbonden is met de strategi-
sche doelstellingen van faculteit en afdelingen), en de benoeming uiteindelijk door het College van Be-
stuur geschiedt. Ook overigens wijkt de procedure ten aanzien van selectie en bevordering van hoogle-
raren op een aantal punten af.   

Een bijzonderheid bij het aantrekken van hoogleraren is de zogenaamde verkorte procedure.  Op dit 
punt sluit de FdR aan bij het UvA hooglerarenbeleid. Dit beleid gaat ervan uit dat de werving van hoogle-
raren niet altijd plaats vindt op grond van een door het leerstoelenplan geïndiceerde vacature. Naast 
afspraken met medewerkers in het kader van loopbaanpaden en tenure tracks , kan ook de beschik-
baarheid op de markt van een eminente kandidaat (al dan niet reeds elders kan in binnen- of buitenland 
benoemd tot hoogleraar) eveneens aanleiding zijn voor benoemingsvoorstellen. Dit beleid kan gepaard 
gaan met het bewust openhouden van een vacature, als er niet onmiddellijk een kandidaat van vol-
doende niveau beschikbaar blijkt te zijn. In deze situatie verliest het begrip ‘vacature’ waarvoor open 
wordt geworven aan betekenis. 

De faculteit en de afdelingen zullen dus steeds alert moeten zijn op de beschikbaarheid van uitstekende 
kandidaten. Strategische personeelsplanning is hierbij van belang om vast te stellen of nieuwe benoe-
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mingsvoorstellen passend zijn bij de inhoudelijke koers van de faculteit en de afzonderlijke eenheden. 
Vanzelfsprekend moeten bij het selectie van kandidaten de waarborgen zoals die hiervoor zijn genoemd  
(breed samengestelde commissies, toepassing beleid inzake gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusivi-
teit) vol worden toegepast.   

De vaste Commissie voor Hooglerarenbenoemingen adviseert de decaan over alle voorstellen voor be-
noemingen tot hoogleraar.  De commissie zal ook betrokken zijn bij loopbaanafspraken (met zittende 
werknemers en bij afspraken over tenure tracks) die bevordering tot hoogleraar voorzien als het eind-
punt van de track/het pad. Aangezien het UHD schap in het Kader onderwerp wordt van loopbaanpaden 
dan wel tenure tracks, waarvoor een aparte commissie is voorgesteld, is de rol van de Vaste Commissie 
beperkt tot hooglerarenbenoemingen. De faculteit kent een aparte procedure voor bevordering tot 
hoogleraar 1.De hoogleraar 1 rang is niet een rang is die automatisch volgt op goed functioneren als 
hoogleraar 2, maar is voorbehouden aan personen die uitzonderlijk goed presteren op alle kerntaken 
binnen het UFO-profiel , maar minimaal ter zake van ofwel internationaal erkend toponderzoek, ofwel 
toponderwijs én zware bestuursfuncties. Benoeming tot hoogleraar 1 is dus uitzondering, namelijk 
voorbehouden aan FdR- en UvA-profilerende ‘coryfeeën’ op (internationaal) onderzoeksgebied en aan 
personen die zowel uitzonderlijk goede en productieve onderwijsvernieuwers als uitzonderlijk produc-
tieve bestuurders zijn. Getalsmatig zal het hierbij gaan om hoogstens 10 tot 20% van het totale hoogle-
rarencorps. 

Met deze benadering kan de faculteit zich meer profileren. Ook is relevant dat het budgettaire beslag 
van de hoogleraar 1-functie groter is, ten koste van andere personeels(beleids)mogelijkheden van de 
desbetreffende afdeling.  

In verband met consistentie van beleid en beoordeling wordt een vaste hoogleraar-1-commissie inge-
steld, bestaande uit twee leden van de vaste facultaire commissie voor hoogleraren- benoemingen en 
aangevuld met een lid van buiten de faculteit van de UvA.  

Ad J. Overgangsbepalingen (31-32) 

Conform universitair kader geldt voor de vaste staf (Docent 1, UD, UHD en hoogleraar) steeds de eis dat 
men gepromoveerd is. Als overgangsregeling worden met docenten die nu in dienst zijn voor onbepaal-
de tijd en die nog niet gepromoveerd zijn (en die dus niet in dienst zijn als UD, UHD of hoogleraar) af-
spraken gemaakt, gericht op realisatie van een promotie binnen een nader te bepalen termijn; hiertoe 
ontvangen zij ook onderzoekstijd. Na promotie zal de docent functie omgezet worden  (in eerste instan-
tie) in een UD functie.  
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IV Toelichting op bijlage met criteria 

In het licht van de actualisering van het aanstellings- en loopbaanbeleid WP zijn ook de in 2012 vastge-
legde benoemings- en bevorderingscriteria in beschouwing genomen. In de bijlage bij het ‘Kader aan-
stellings- en loopbaanbeleid staan de facultaire criteria beschreven zoals die in aanvulling op het UvA 
kader voor de functies Docent, onderzoeker, UD, UHD en Hoogleraar gelden. De criteria zijn aangevuld 
met vereiste competenties voor deze functiecategorieën. 
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