Functieprofiel: Lector

Functiecode: 0101

Doel

Context

Zorgdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van praktijkgericht onderzoek,
uitgaande van de strategische speerpunten van de HU en de maatschappelijke
relevantie, teneinde binnen de doelstellingen van het lectoraat invulling te geven
aan kennisontwikkeling, innovatie en ontwikkeling van en in het onderwijs en de
beroepspraktijk

De Lector rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van:
•
Faculteitsdirecteur
Geeft functionele richtlijnen aan:
•
Leden kenniskring
•
Docenten

Resultaatgebieden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Strategie lectoraat
Externe contacten
Onderzoeksprogramma
Onderzoeksuitvoering
Kennisontwikkeling en kenniscirculatie
Onderwijsontwikkeling en –uitvoering
Organisatie kenniskring
Organisatie en strategie kenniscentrum
Professionalisering
Profilering
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1

RESULTAATGEBIEDEN
Kernactiviteit
1 Strategie lectoraat
Opstellen van beleid en
programma van het lectoraat en
het (laten) uitwerken hiervan

Kader

Resultaat

Voorbeelden van activiteiten

Strategie van de instelling en
faculteit
Beleid van het
kenniscentrum

Bijdrage aan de realisatie van
strategische onderzoeks- en
onderwijsdoelen van de
faculteit en de instelling

•
•
•
•
•
•

2 Externe contacten
Werven van opdrachtgevers op
basis van analyses van
maatschappelijke behoeften en
(laten) uitvoeren van
contractactiviteiten

Instellings- en
faculteitsstrategie
Beleid van het
kenniscentrum

Contracten met partners en
financiers voor inhoudelijke en
financiële participatie in
onderwijs en onderzoek

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Leveren van input, alsmede verzamelen en vastleggen van ideeën en
prioriteiten vanuit de kenniskring
Bepalen van de korte en lange termijn doelstellingen voor de kenniskring
Vertalen van de doelstellingen van de kenniskring naar programma’s en
projecten in onderzoek, onderwijs, advisering en training.
Initiëren van samenwerking tussen disciplines
Initiëren van aanvragen voor samenwerking met andere kenniskringen,
afdelingen, organisaties en overige externe partijen
Afstemmen met beleidsinstellingen, maatschappelijke organisaties en het
beroepenveld in het algemeen van de strategische agenda van de
kenniskring

Ontwikkelen en uitbouwen van relevant netwerk in het beroepenveld
Ontwikkelen en onderhouden van contacten met richtingbepalende
financiers
Verwerven van subsidies, tweede en derde geldstroomgelden
Initiëren van ontwikkeling van contractactiviteiten
Verkennen van de externe markt voor financiering en de eisen van
externe potentiële partners of financiers van contractactiviteiten
Verantwoording afleggen aan de opdrachtgever omtrent uitvoering en
resultaten
Toetsen en bijsturen van de realisatie(wijze) van contractactiviteiten
Stimuleren en organiseren van ‘spin off’ en ‘start up’ activiteiten
Verzorgen van onderwijs of voordrachten voor beleidsinstellingen of
maatschappelijke organisaties

2

RESULTAATGEBIEDEN
Kernactiviteit
3 Onderzoeksprogramma
Ontwikkelen van een onderzoeksprogramma op basis van de
behoefte van het maatschappelijk
relevante veld, met als
doelstellingen: bijdragen aan de
innovatie van de beroepspraktijk
en de innovatie van het onderwijs

Kader

Resultaat

Voorbeelden van activiteiten

Instellings- en
faculteitsstrategie
Speerpunten lectoraat

Onderzoeksprogramma met
uitgewerkte doelen, inhoud,
methodologie en begroting

•
•
•

•
•
•
4 Onderzoeksuitvoering
Zorgdragen voor de uitvoering en
kwaliteit van onderzoek

Beleidsplan van de faculteit
en het lectoraat

Nieuwe inzichten leidend tot
verder onderzoek en tot
innovatie van de
beroepspraktijk en van het
onderwijs

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Bijhouden van relevante (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied
van de kenniskring
Verkennen van nieuwe mogelijkheden in onderzoek al dan niet in
samenwerking het afnemend veld (beroepspraktijk)
Initiëren van het opzetten van een nieuw of aangepast
onderzoeksprogramma in afstemming met relevante (inter)nationale
collega’s en het afnemend veld (beroepspraktijk)
Afstemmen met stakeholders van behoeften en mogelijke samenwerking
Betrekken beroepenveld en regionale instellingen bij programma [idem,
zie boven]
Zorgdragen voor de vertaling van het programma in projecten van de
kenniskring en voor het initiëren van projecten

Uitvoeren van praktijkgericht onderzoek
Zorgdragen voor samenwerking met wetenschappelijke instellingen bij
opzet en voering van onderzoek
Aangeven van mogelijkheden tot verder onderzoek
Aan- en bijsturen van leden van de kenniskring
Begeleiding van promovendi
Bewaken van de relevantie van het onderzoek en het verloop daarvan
voor de beoogde onderwijsontwikkeling en kenniscirculatie
Zorgdragen voor de toepassing van het kwaliteitssysteem
Leveren van kennisproducten voor de beroepspraktijk, bedrijven en
andere instellingen
Bijdragen aan innovatie van de beroepspraktijk
Leveren van kennisproducten als bijdrage aan overheidsbeleid en
maatschappelijke discussies
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RESULTAATGEBIEDEN
Kernactiviteit
Kader
5 Kennisontwikkeling en kenniscirculatie
Stimuleren van ontwikkeling en
Strategie van de HU
productie, disseminatie en
Strategie van het
circulatie van kennis
kenniscentrum
Speerpunten in onderwijs en
onderzoek
Behoeften van lerenden en
organisaties, klantbehoeften

Resultaat

Voorbeelden van activiteiten

Uitgewisselde kennis binnen
de instelling en binnen het
relevante afnemend veld, die
inzichtelijk, begrijpelijk, op de
praktijk gericht en relevant is,
zodat wordt bijgedragen aan
de ontwikkeling van het
kenniscentrum, het vakgebied,
de beroepspraktijk, en de
positionering van de
organisatie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 Onderwijsontwikkeling en –uitvoering
Zorgdragen voor de korte en
Strategisch kader
kenniscentrum
lange termijn programmering,
innovatie, ontwikkeling en
Onderwijsprogramma
uitvoering van aan het lectoraat
gerelateerde onderwijsonderdelen

Gerealiseerde onderwijsonderdelen waarin ‘state of the
art’ kennis van de kenniskring
is opgenomen
Realisatie van vastgestelde
onderwijsdoelen

•
•
•
•
•
•
•
•
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Geven van lezingen en interviews voor verschillende media
Analyseren en realiseren van mogelijkheden van samenwerking met
bestaande en potentiële relaties gericht op kennistransfer
Medeontwikkelen van formele samenwerkingsverbanden
Verzorgen van onderwijs of voordrachten voor beleidsinstellingen of
maatschappelijke organisaties
Organiseren van evenementen/bijeenkomsten waar kennisuitwisseling
plaatsvindt
Schrijven van artikelen in nationale en internationale vakbladen en/of
media voor brede doelgroepen
Opstellen van publicaties en houden van voordrachten op conferenties
Vertegenwoordigen van de organisatie in netwerken
Onderhouden van bestaande relaties met instellingen/klanten waarmee
(de mogelijkheid tot) kennisdistributie plaatsvindt
Deelnemen in redactieraden van relevante wetenschappelijke
tijdschriften
Internationale gastdocentschappen en lezingen
Ontwikkelen en distribueren van praktische toepassingen uit onderzoek
en onderzoeksresultaten
Afstemmen in de organisatie van kennisdoelstellingen en met anderen
voorbereiden van lezingen en artikelen

Bijdrage aan de kwaliteitsverhoging van opleidingen door de visie op het
beroepsprofiel mee te ontwikkelen
Leveren van bijdragen aan onderwijsinnovatie vanuit
onderzoeksuitvoering
Leveren van bijdragen aan onderwijsmateriaal
Bijdragen aan de ontwikkelingen van geaccrediteerde masteropleidingen
Zorgdragen voor de onderzoekscomponent in het onderwijs door
integratie van onderzoeksresultaten
Bijdragen aan het realiseren van door de NVAO erkende bijzondere
kwaliteitskenmerken van opleidingen
Ontwikkelen van excellente leerroutes
Begeleiden van promovendi
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RESULTAATGEBIEDEN
Kernactiviteit
7 Organisatie kenniskring
Structureren van de kenniskring
en sturen van de vormgeving en
uitvoering van de processen van
de kenniskring

Kader

Resultaat

Voorbeelden van activiteiten

Strategie van de faculteit
Beleidsprogramma van de
kenniskring
De toegewezen financiële
middelen

Doelmatige realisatie van de
doelstellingen van het
lectoraat

•
•
•
•
•
•

8 Organisatie en strategie kenniscentrum
Opstellen van het beleid en
Strategie van de faculteit
programma van het
De toegewezen financiële
kenniscentrum, structureren van
middelen
de samenwerking van lectoraten
daarbinnen en sturen van de
vormgeving en samenhang in de
uitvoering van de processen in
het kenniscentrum

Doelmatige realisatie van de
doelstellingen van het
kenniscentrum en de
lectoraten

•
•
•
•
•
•
•
•
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Opstellen en ter goedkeuring voorleggen van het programma en de
begroting van de kenniskring
Zorgen voor een efficiënte en effectieve taakorganisatie
Verdelen van financiële middelen over de activiteiten en ervoor zorgen
dat afspraken daaromtrent worden vastgelegd
Afleggen van verantwoording inzake besteding van middelen
Aansturen en ondersteunen van de leden van de kenniskring
Invullen van bestuurs- of adviesfuncties in professionele organisaties of
bedrijfsleven

Opstellen en goed laten keuren van programma en begroting
kenniscentrum
Leveren van input, alsmede verzamelen en vastleggen van ideeën en
prioriteiten vanuit het kenniscentrum
Bepalen van korte en lange termijn doelstellingen voor het
kenniscentrum
Vertalen van de doelstellingen naar programma’s en projecten in
onderzoek, onderwijs, advisering en training.
Zorgen voor een efficiënte en effectieve samenwerking tussen lectoraten
binnen het kenniscentrum
Initiëren van en vorm geven aan samenwerking met andere
kenniscentra, lectoraten, professionele praktijk en bedrijfsleven
Afleggen van verantwoording inzake besteding van middelen
Profileren van het kenniscentrum op nationaal en internationaal niveau
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RESULTAATGEBIEDEN
Kernactiviteit

Kader

Resultaat

Voorbeelden van activiteiten

Ontwikkelings- en
professionaliseringsbeleid
organisatie
Eigen discipline/vakgebied

Professionele ontwikkeling en
vorming resulterend in
relevante competenties

•

9 Professionalisering
Het bevorderen van de
deskundigheid van de leden van
de kenniskring alsmede
ontwikkelen en onderhouden van
een eigen netwerk

•
•

•
•
•
•
•
10 Profilering
Zorgdragen voor publiciteit van de
kenniskring

Positionering kenniskring en
kenniscentrum
Strategische speerpunten
van de organisatie

Vergroting en verdere
versterking van de
naamsbekendheid van de
kenniskring en het
kenniscentrum en daarmee
van imago en profiel van de
organisatie

•
•
•
•
•
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Bijhouden van relevante ontwikkelingen en uitwisselen van kennis met
vakgenoten
Ontvangen en geven van feedback van/aan collega’s
Lezen van vakliteratuur en uitwisselen van kennis met vakgenoten,
professionals of deskundigen door onder andere deelname aan of
spreken op seminars en congressen
Bijdragen aan de deskundigheidsbevordering binnen de beroepspraktjjk
Zorgdragen voor de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden van de
leden van de kenniskring
Doen van voorstellen aan leidinggevende inzake eigen ontwikkeling in
een persoonlijk ontwikkelingsplan
Bijhouden van ontwikkelingen op het onderzoeksgebied
Deelnemen in de professionele ontwikkeling van de beroepsgroep

Schrijven van artikelen voor publicaties in bladen binnen of buiten de
organisatie, nationaal en internationaal
Uitdragen van maatschappelijke relevantie van het werk van de
kenniskring
Publiceren van korte samenvattingen van rapporteren en rapporten
verkopen
Toezien op juiste en positieve weergave van de positionering van de
kenniskring
Te woord staan van (schrijvende) pers van binnen en buiten de
organisatie
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Indelingscriteria Lector
Functieniveau

Lector 1

Lector 2

Indelingscriteria
Reikwijdte en innovatie

Het onderzoek heeft een sterk innovatief karakter, is
maatschappelijk relevant en is van grote invloed op de
inhoud van het onderwijscurriculum en de ontwikkeling van
de beroepspraktijk
Onderzoeksresultaten hebben een impact die
hogeschooloverschrijdend is en leveren een duidelijke
positie in relevante netwerken op alsmede basis voor verder
onderzoek en praktische toepassing
Onderzoeksresultaten worden met regelmaat gepubliceerd
in gezaghebbende vakbladen op het vak-/onderzoeksgebied
en binnen de peer group geciteerd

Het onderzoek heeft een innovatief karakter en is van invloed
op de inhoud van het onderwijscurriculum
Onderzoeksresultaten komen tot stand in relevante netwerken
Onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in vakbladen op
het vak-/onderzoeksgebied

Organisatie en strategie

Binnen het kenniscentrum worden organisatie en inhoud van
het onderzoek binnen meerdere lectoraten samengebracht
en afgestemd

Binnen het lectoraat worden organisatie en inhoud afgestemd
op de samenwerking en de doelstellingen binnen het
kenniscentrum

Impact op de hogeschool

Het kenniscentrum richt zich op onderwijs en onderzoek dat
van strategisch belang is voor de positionering en
continuïteit/groei van de gehele hogeschool op de huidige en
toekomstige markten van instellingen en studenten

De kenniskring richt zich op onderwijs en onderzoek dat van
belang is voor de positionering en continuïteit/groei van een of
meerdere faculteiten op de huidige en toekomstige markten van
instellingen en studenten

Indelingsregels Lector
•
•

Lector 2 is van toepassing indien het functieprofiel Lector van toepassing is
Lector 1 is van toepassing indien aan alle onder Lector 1 genoemde criteria wordt voldaan

Hogeschool Utrecht, functieprofiel LECTOR - functiecode 0101, 1 april 2006

7

