
 

 

 

Good practices onderwijscarrières - 2017 

Universiteiten willen onderwijs de aandacht geven die het verdient. Daarom ontwikkelen zij 

trajecten om docenten te stimuleren, waarderen en ondersteunen. 

 

Universiteit Utrecht: Teaching Academy Utrecht University 

 

 

 

 

 

 

De Teaching Academy Utrecht University (TAUU) is een netwerk voor en door alle docenten 

van de Universiteit Utrecht. Het is een plek waar docenten elkaar ontmoeten, zowel online 

als ook persoonlijk. Om kennis te delen, om ideeën en inspiratie op te doen en om 

gezamenlijk projecten te ontwikkelen. Er zijn regelmatig bijeenkomsten waar docenten 

elkaar ontmoeten om over actuele thema’s te praten, zoals workshops, boekbesprekingen en 

borrels. Ook kan je via de website contact leggen met collega’s met specifieke expertise, en 

intervisiepartners of coaches vinden via de rubriek vraag en aanbod. Er zijn regelmatig 

nieuwe blogs en Lieve Willemijn is de hulprubriek voor lastige vragen. De website heeft een 

agenda met relevante bijeenkomsten binnen en buiten de Universiteit Utrecht. Daarnaast is 

er goed contact met het COLUU (Centrum voor Onderwijs en Leren), zodat onderwijskundige 

kennis op elk moment kan worden ingevlogen. 

 

 

Rijksuniversiteit Groningen: SKO programma 

 

 

 

 

 

 

Het SKO (Senior Kwalificatie Onderwijs) programma is bestemd voor senior docenten 

met 'vakoverstijgende' verantwoordelijkheid voor innovatie en coördinatie in het universitair 

onderwijs. Het SKO programma inspireert de deelnemers om aan de slag te gaan met 

onderwijsinnovatie. Het programma bestaat uit inhoudelijke bijeenkomsten over 

strategische onderwijsthema’s, interactie met experts binnen en buiten de RUG, 

intervisiebijeenkomsten over de eigen verbeterprojecten en de mogelijkheid tot een 

studiereis.  

In een zevental bijeenkomsten, gedurende een jaar krijgen de deelnemers input voor een 

eigen SKO verbeterproject. Deelnemers maken een SKO dossier op basis van de SKO 

kwaliteitseisen: 1. onderwijsvisie ontwikkelen; 2. onderwijs innoveren; 3. toetsen, evalueren 

en kwaliteitszorg; 4. onderwijscoördinatie en coaching. Het dossier wordt tijdens een 

plenaire eindpresentatie beoordeeld. Het programma wordt sinds 2013 jaarlijks uitgevoerd. 

De waardering van deelnemers is onveranderd hoog (8,4 op een tienpuntsschaal). 

 

 

 

 

 

 

https://tauu.uu.nl/
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Universiteit Twente: Onderwijsprestaties Graham model 

 

 

 

 

   

 

Graham Model  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Graham (2016) 

 

In samenwerking met de Royal Academy of Engineering in Londen en een internationale 

groep universiteiten (o.a. Harvard, UCL, EPFL, Lund, DTU, MIT, NUS) werkt de UT mee 

aan een model waarmee de waardering voor onderwijsprestaties kan worden 

vormgegeven. Het model kent vier niveau’s waarop academici zich kunnen ontwikkelen waar 

het hun onderwijstaken betreft. Interessant is dat zowel voor de richting 

onderwijsmanagement als onderwijsexpert in eigen vakgebied aandacht is (niveau 3). 

Het model leent zich ook goed voor het positioneren van BKO (Basiskwalificatie Onderwijs), 

SKO (Senior Kwalificatie Onderwijs), de leergang onderwijskundig leiderschap en 

onderwijsprojecten in het kader van het 4TU-Centre for Engineering Education. De niveaus 

van het model zijn gekoppeld aan UFO-profielen. Al het wetenschappelijk personeel dat 

onderwijs verzorgt wordt geacht te voldoen aan de criteria op niveau 1 en 2. Daarnaast zijn 

er doorgroeimogelijkheden voor medewerkers met talent voor onderwijs. Zowel bestuurders 

als docenten willen de carrièrebalans tussen onderwijs en onderzoek herstellen. Dat wordt 

nu vormgegeven op een manier die internationaal draagvlak heeft.  
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Maastricht University:  Onderwijscarrières bij FHML 

 

 

 

 

 

 

De Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) zet zich vanaf 2010 actief in op de 

ontwikkeling van een carrièrebeleid op basis van onderwijs. Het doel is om stafleden die zich 

willen ontwikkelen en profileren op onderwijsterrein een carrièreperspectief tot UHD of 

hoogleraar te bieden. Uiteraard worden er strenge eisen gesteld, o.a. op het gebied van 

onderwijskundige scholing, de kwaliteit van ontwikkeling en uitvoering van onderwijs, en het 

vervullen van toonaangevende rollen. Gedurende het carrièretraject krijgen stafleden de 

gelegenheid zich verder te professionaliseren op onderwijskundig gebied en worden ze 

gefaciliteerd bij het opstarten van onderwijskundig onderzoek. Hun ontwikkeling wordt 

gevolgd door middel van een portfolio. Stafleden in een onderwijscarrièretraject worden lid 

van de zogenaamde Educational Career Community (ECCo), waarbinnen kennis en ervaring 

worden uitgewisseld en samenwerkingsverbanden ontstaan. Daarnaast wordt deze groep 

betrokken bij strategische beslissingen met betrekking tot onderwijs en wordt hun 

expertise FHML- en soms ook UM-breed ingezet. Dit alles draagt bij aan verdere verbetering 

van de kwaliteit van ons onderwijs. 

 

 

 

Vrije Universiteit: Raamwerk onderwijsprestaties 

 

 

 

 

 

 

Het raamwerk onderwijsprestaties van de Vrije Universiteit beschrijft en waardeert de 

ontwikkeling van onderwijsprestaties van docenten in een wetenschappelijke loopbaan. Met 

de beschrijving van deze ontwikkeling in vier loopbaanfases (junior t/m expert) 

ondersteunt het raamwerk de professionele ontwikkeling van wetenschappers op het gebied 

van onderwijs. Het raamwerk maakt de ontwikkelingsstappen voor zowel docenten als 

hun leidinggevenden zichtbaar en herkenbaar. Met het raamwerk kan ook het huidige niveau 

van een docent op het gebied van onderwijs in kaart worden gebracht. Tegelijkertijd wordt 

duidelijk op welke punten zij zichzelf kunnen verbeteren en daarmee worden 

ontwikkeltrajecten (o.a. opleidingen) voor docenten goed bespreekbaar. Hierdoor verbetert 

het loopbaanperspectief van mensen die hun loopbaan richten op het verzorgen van 

onderwijs in brede zin. Door het gebruik van het raamwerk groeit tevens het evenwicht in 

aandacht voor onderwijs en onderzoek in de wetenschappelijke loopbaan en daarmee wint 

onderwijskwaliteit aan belang. Op opleidings- en afdelingsniveau vormt het raamwerk een 

hulpmiddel bij het in kaart brengen van de onderwijsexpertise in de personeelsformatie.  
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Universiteit van Amsterdam: Principal Educators in het AMC 

 

 

 

 

 

 

Om een goede kwaliteit van onderwijs te behouden en verder te ontwikkelen heeft het AMC 

in 2012 de positie van Principal Educator (PE) ingevoerd. De benoeming van Principal 

Educators kent twee doelen. Ten eerste om AMC‐ers met talent voor onderwijs een kans te 

bieden zich verder te ontwikkelen in het domein van de medische onderwijskunde. Daarnaast 

biedt de benoeming tot PE een carrièreperspectief voor medewerkers met een focus op 

onderwijs. Elke PE kan gedurende drie jaar voor 0,2 fte aan het PE-schap besteden. Na drie 

jaar is er een mogelijkheid tot herbenoeming. 

Docenten met een aanzienlijke staat van dienst in het onderwijs die meer willen bijdragen 

aan onderwijsvernieuwing, eigen professionalisering en/of onderzoek naar onderwijs kunnen 

solliciteren naar de positie van PE. Zij moeten voldoen aan een serieuze set kwaliteitscriteria 

m.b.t. onderwijs en didactiek. De inmiddels 28 PE’s werken aan diverse projecten op het 

gebied van toetsing, blended learning, interprofessioneel leren en andere thema’s die 

actueel zijn binnen het medisch (informatiekunde) onderwijs. Met het PE-schap wordt 

community-vorming gestimuleerd. De positie van PE maakt deze docenten zichtbaarder 

binnen het AMC, ze worden eerder gevraagd om zitting te nemen in onderwijs gerelateerde 

commissies, ervaren het PE-schap als een waardevolle stap in hun carrière en als een 

erkenning van hun onderwijstaak. 

 

 

Open Universiteit: Permanente docentprofessionalisering 

 

 

 

 

 

 

De Open Universiteit stimuleert de permanente professionalisering van iedereen die als 

docent, UD, UHD of hoogleraar in het onderwijs actief is. Hierbij moet worden gedacht aan 

het volgen van workshops of cursussen, aan activiteiten als intervisie en supervisie van 

jongere collega’s, het uitvoeren van een onderzoek naar het eigen onderwijs of het 

ontwerpen en doorvoeren van een verbetering in het onderwijs, het evalueren hiervan en het 

reflecteren hierop.  

De OU heeft hiervoor een Permanente Educatie (PE)-regeling opgesteld die aansluit op de 

BKO: alle docenten zijn verplicht om jaarlijks 40 uur (of 120 uur in drie jaar als voor een 

andere spreiding wordt gekozen) te besteden aan docentprofessionalisering. Een uur 

professionalisering levert een PE-punt op. In het jaarlijkse RenO-gesprek met de 

leidinggevende wordt gesproken over de professionaliseringsactiviteiten in de afgelopen 

twaalf maanden en de invulling van het komende jaar. Docenten houden zelf hun 

professionaliseringsportfolio bij. 
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Erasmus Universiteit: Leergang Onderwijskundig Leiderschap 

 

 

 

 

 

 

 

Het LOL (Leergang Onderwijskundig Leiderschap) programma is bestemd voor 

opleidingsdirecteuren, mastercoördinatoren en bachelorcoördinatoren. Tijdens deze leergang 

van een jaar verdiepen de deelnemers zich in onderwijskundige en (onderwijskundig) 

leiderschapsthema's, voeren ze een innovatieproject op curriculumniveau binnen de eigen 

opleiding / faculteit uit en ontwikkelen ze een eigen onderbouwde visie op het onderwijs en 

leidinggeven. Voor de Colleges van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam, TU Delft 

en Universiteit Leiden formuleren ze bovendien een advies over een actueel onderwijsthema. 

Het programma van de leergang bestaat uit 8 inhoudelijke één- en tweedaagse 

bijeenkomsten. Ze bespreken daarnaast in intervisievorm vraagstukken uit hun eigen 

praktijk en krijgen peer- en expertfeedback op de producten die ze in de leergang 

ontwikkelen. In een korte buitenlandse studiereis wordt een actueel thema in 

internationaal verband uitgediept. Tijdens de slotbijeenkomst presenteren de deelnemers de 

resultaten van hun onderwijsinnovatieproject en presenteren ze hun adviezen aan de CvB’s. 

De eindbeoordeling vindt plaats door middel van een gesprek met de kandidaat over (de 

kwaliteit van) de opgeleverde eindproducten. De leergang wordt sinds 2012 uitgevoerd. 

Momenteel loopt de derde editie. Het voornemen is om in 2018 weer met een nieuwe groep 

te starten. 

 

 


