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Onderwerp
Openstelling aanvraagronde 2019 voor (Associate) Principal Lecturers

Geachte collegae,
Graag vraag ik uw aandacht voor de nieuwe aanvraagprocedure predicaten Principal Lecturer (PL) en
Associate Principal Lecturer (Associate PL, was junior PL), die op enkele punten is gewijzigd. Deze predicaten
zullen de innovatie en hoogwaardige uitvoering van de onderwijs- en opleidingstaak in het Radboudumc
verder stimuleren. De Raad van Bestuur heeft in december 2009 de eerste predicaten toegekend. Nu wordt
de aanvraagronde 2019 opengesteld voor nieuwe aanvragen en heraanvragen.
Met ingang van de aanvraagronde 2019 is een vijftal wijzigingen doorgevoerd:
1. Het predicaat ‘Junior Principal Lecturer’ is vervangen door ‘Associate Principal Lecturer’.
2. De termijn voor Associate PL en PL wordt verlengd van 3 naar 5 jaar, de premie kan tevens voor 5
opeenvolgende jaren worden toegekend.
3. Bij aanvraag wordt een verklaring meegestuurd over de besteding van de (A)PL-premie aan de
onderwijstaak, ondertekend door afdelingshoofd en (A)PL.
4. De criteria worden aangepast op de volgende punten:
o De vereiste leidende functies voor (A)PL worden vervangen door een aantoonbare
onderwijstaak binnen het Radboudumc van minimaal 10 uur per week (inclusief eventuele
centrale taken). Deze onderwijstaak moet worden aangetoond voor het afgelopen
studiejaar voorafgaand aan het moment van aanvragen, en dient te worden bestendigd
voor de duur van de (A)PL-premie.
o De verklaring over de omvang van de onderwijstijd wordt vervangen door een verklaring
over de besteding van de (A)PL-premie aan de onderwijstaak, ondertekend door
afdelingshoofd en (A)PL.
o Voor het criterium over innovatie van onderwijs wordt de terugkijkperiode korter. De
categorie gaat betrekking hebben op de voorbereiding, ontwikkeling en innovatie van de
huidige (post)academische opleidingen, zoals uitgevoerd per september 2015.
o Aantoonbare besteding van minimaal 50 uur per jaar (contactonderwijs of anderszins) bij
externe onderwijspartners (zoals FWNI, Universiteit Twente) wordt een apart criterium.
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5. Bovenstaande wijzigingen betreffen nieuwe aanvragen met ingang van 2019. Reeds toegekende
(Junior) PL-predicaten blijven voor de oorspronkelijke termijn van drie jaar geldig, en kunnen niet
tussentijds worden omgezet naar een 5-jarige termijn. Pogingen tot tussentijdse ophoging naar PL
worden wel behandeld als nieuwe aanvragen, waarop bovenstaande wijzigingen betrekking
hebben.
Voorts volgt de procedure van 2019 dezelfde planning als die van 2018, zodat de resultaten bijtijds kunnen
worden meegenomen in de kaderbegroting. Onderstaand treft u de planning van de procedure (Associate)
Principal Lecturers 2019 aan. De criteria voor toekenning van het predicaat (Associate) Principal Lecturer
treft u in bijlage aan. Een overzicht van toegekende predicaten vindt u online.
Door middel van deze brief nodigen wij u als afdelingshoofd uit om na te gaan welke medewerkers binnen
uw afdeling in aanmerking komen voor de toekenning van het predicaat PL of Associate PL. Het is aan u hen
te stimuleren een aanvraag in te dienen en zij zijn dus de aanvrager. Het is de bedoeling dat iedere
potentiële (Associate) PL een afzonderlijke aanvraag indient. De verantwoordelijkheid voor het volledig en
waarheidsgetrouw invullen van het formulier ligt bij de aanvrager.
De procedure voor het indienen van de aanvraag is als volgt:
- het aanvraagformulier is online te verkrijgen via
https://www.radboudumc.nl/onderwijs/doelgroepen/docenten/loopbaan/principal-lecturer
- het aanvraagformulier kan digitaal worden ingevuld, indien nodig voorzien van eveneens
gedigitaliseerde bijlagen, en verzonden worden aan het volgende e-mail adres:
j-principallecturer.rvb@radboudumc.nl.
- de deadline voor inzending is vrijdag 22 februari 2019.
De adviescommissie onder leiding van prof. dr. Frans Russel beoordeelt de aanvragen en brengt daarover
een advies uit aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur neemt in april 2019 een besluit, zodat de
afdelingen de toekenningen in hun begroting 2020 kunnen opnemen.
Indien u nadere informatie wenst kunt u contact opnemen met de voorzitter van de PL-adviescommissie,
prof. dr. F.G.M. Russel of de secretaris dr. R. Engbers.
Met vriendelijke groet,

Prof. dr. Paul A.B.M. Smits,
decaan / vicevoorzitter
Bijlage: Criteria voor Principal Lecturer en Associate Principal Lecturer
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Bijlage: Criteria Principal Lecturer en Associate Principal Lecturer
Criteria Principal Lecturer
Omvang onderwijstaak
1. Aantoonbaar minimaal 10 uur per week onderwijstaak binnen het Radboudumc (inclusief
eventuele centrale taken).
Onderwijskwalificatie
2. De docent heeft ten minste een uitgebreide onderwijskwalificatie.
Contactonderwijs
3. De docent is minimaal 50 uur per jaar actief in het contactonderwijs.
NB: normale begeleiding op de werkvloer van coassistenten en assistenten wordt niet meegeteld.
Verklaring besteding (A)PL-premie
4. Van het afdelingshoofd wordt een verklaring gevraagd over de besteding van de (A)PL-premie aan
de onderwijstaak van de (A)PL. De (A)PL heeft hierin zwaarwegend adviesrecht. Deze verklaring
wordt door afdelingshoofd en (A)PL ondertekend.
NB: als aan criteria 1 t/m 4 niet is voldaan, wordt de aanvraag niet verder in behandeling genomen.
Kwalitatieve criteria
5. De docent draagt aantoonbaar bij aan de innovatie van de huidige (post)academische opleidingen
binnen het Radboudumc.
6. De docent draagt aantoonbaar bij aan de onderwijskundige professionalisering van andere
docenten/opleiders.
7. De docent draagt bij aan de profilering van het Radboudumc als vooraanstaand instituut voor
onderwijs en opleiding, door:
a. lidmaatschap / voorzitterschap van belangrijke commissies, besturen, verenigingen etc. op
het gebied van onderwijs en opleiding;
b. onderwijsvoordrachten op (inter)nationale fora;
c. wetenschappelijke publicaties op het gebied van onderwijs en opleiding;
d. bijdragen als redacteur of auteur in Nederlandstalige of Engelstalige leerboeken;
e. uitzonderlijke en/of omvangrijke bijdrage aan internationalisering;
f. een promotieonderzoek op onderwijsgebied;
g. de begeleiding van een promotie op onderwijsgebied;
h. minimaal 50 uur per jaar onderwijs (contactonderwijs of anderszins) bij externe
onderwijspartners.
8. De kwaliteit van de bijdragen van de betreffende docent wordt ook door anderen erkend
(onderwijsprijzen)
NB: aanvragers dienen punten te verdienen in minimaal 2 categorieën. Vraag 5, 6, 7a t/m i, 8 en 9 gelden
hierbij als aparte categorieën.
Criteria Associate Principal Lecturer
Voor de beoordeling van een aanvraag als ‘Associate PL’ worden dezelfde criteria gebruikt als voor de ‘PL’beoordeling, met de volgende verbijzonderingen:
1. De docent heeft ten minste een basiskwalificatie onderwijs.
2. Bij de beoordeling van de aanvraag van een kandidaat jonger dan 40 jaar, kan eenmalig het aantal
gerealiseerde profileringspunten door de beoordelingscommissie worden verdubbeld. In het geval
van deze eenmalige verdubbeling van de punten, blijft de toekenningstermijn 3 jaar i.p.v. 5 jaar.

