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De UniveRsiteit UtRecHt vinDt Het belangRijk alle 

meDeweRkeRs te OnDeRsteUnen in HUn pROfessiOnele 

Ontwikkeling. OOk vOOR jOU als DOcent met een tijDelijk 

DienstveRbanD zijn eR mOgelijkHeDen Om je geDURenDe je

 tijD bij De UU veRDeR te Ontwikkelen. 

Natuurlijk gebeurt dit al door te groeien in je werk. Daarnaast kun je 
gedurende je aanstelling ook gebruik maken van je ontwikkelaanbod 
dat de UU aanbiedt. Hiervan is een deel specifiek voor tijdelijke docenten. 
Dit ontwikkelaanbod richt zich op drie thema’s:

Didactiek: trainingen om je te ondersteunen bij je start als docent of 
je didactische kennis te verdiepen wanneer je meer ervaring hebt;

Algemene vaardigheden: ontwikkelaanbod gericht op een breed scala 
aan vaardigheden. Deze vaardigheden kunnen van pas komen tijdens je tijd 
als docent, maar ook zeker nuttig zijn bij volgende stappen in je loopbaan;

Loopbaanontwikkeling: ondersteuning bij het nadenken over 
volgende stappen in je loopbaan en het nemen van gerichte actie om 
de gewenste vervolgstap te bereiken.

 



Didactiek
• Training staRt tO teacH is een tweedaags traject met twee onderwijs-

observaties en intervisie voor medewerkers van de Universiteit Utrecht 
die starten met het geven van onderwijs. 

• Met de online modules blenDeD leaRning leer je wat de UU precies 
onder Blended Learning verstaat, welke tools je hiervoor kan inzetten 
en hoe je je onderwijs kan herontwerpen naar een blended learning-
vorm.

• Op de website feeDbackinstRUmenten en Reflectie vind je 
 verschillende evaluatie-instrumenten voor de meest gebruikte 
 onderwijsvormen binnen de UU. Je kunt deze gebruiken om feedback 
 te verzamelen over jouw vaardigheden als docent of begeleider.

• In de workshops/lectures van het centRe fOR acaDemic teacHing 
wordt aandacht besteed aan thema’s binnen het academisch onderwijs 
die docenten aan het hart gaan: bijvoorbeeld interdisciplinair onderwijs, 
authentiek toetsen, interculturele competenties, blended learning en 
scholarship of teaching and learning.

• Nakijkstress? Puntensprokkelende studenten? Speciaal voor 
 DOcentencOmmUnity taUU deelt Willemijn haar ervaring en 
 wijsheid in de rubriek Lieve Willemijn. Lees vragen van andere 
 docenten en wissel onderwijservaring uit op TAUU.uu.nl.

• Bij de afdeling OnDeRwijsaDvies & tRaining kun je terecht 
 voor duurzame competentieontwikkeling, individuele begeleiding, 
 thematische workshops of cursussen. Aan deze training zijn kosten 

verbonden.

https://intranet.uu.nl/developmentguide/traject-voor-een-start-onderwijs-start-teach
https://intranet.uu.nl/developmentguide/blended-learning-modules-educate-it
https://intranet.uu.nl/developmentguide/feedbackinstrumenten-en-reflectie-voor-docenten
https://intranet.uu.nl/centre-academic-teaching
https://tauu.uu.nl/
https://intranet.uu.nl/developmentguide/onderwijsadvies-training


Algemene vaardigheden 
• Assessments en trainingen engelse taalvaaRDigHeiD vOOR 
 wetenscHappelijk peRsOneel (wp) geven je de mogelijkheid 
 je niveau Engelse taalvaardigheid te toetsen en te verbeteren.  

• De training DevelOping inteRcUltURal cOmpetencies fOR 
 teacHeRs ondersteunt docenten bij het ontwikkelen van (interculturele) 

vaardigheden, kennis en attitudes om je onderwijs effectief aan te 
 passen aan de specifieke behoeften van een diverse studenten-
 populatie.

• De training timemanagement richt zich op persoonlijke effectiviteit, 
efficiënt omgaan met werklast en taken. Je krijgt inzicht in werk- en 
denkgewoonten en in de effecten van die gewoonten. 

• Bij de online training aan De slag met feeDback oefen je met video-
 rollenspellen hoe je het beste feedback kunt geven en ontvangen. 

• Bij mentORing krijg je als medewerker ondersteuning bij je persoon-
lijke en professionele ontwikkeling door het voeren van een aantal 
gesprekken met een ervaren collega, je mentor. 

• inteRvisie is een vorm van leren van en met je collega’s. Dit gebeurt 
door als groep van gelijkwaardige professionals elkaar onderling te 

 adviseren ten aanzien van specifieke ingebrachte werkvragen. 

• De tweedaagse training impact en invlOeD over beïnvloedingsvaar-
digheden leert je verder te kijken dan alleen naar de inhoud, het eigen 
belang en de doelen. Je manier van communiceren staat centraal. 

• Bij cOacHing leer je met een onafhankelijke en externe coach om 
 werkgerelateerde problemen of situaties te analyseren en te verbeteren. 

Aan coaching zijn kosten verbonden.

https://intranet.uu.nl/developmentguide/assessments-engelse-taalvaardigheid-voor-wetenschappelijk-personeel-wp
https://intranet.uu.nl/developmentguide/assessments-engelse-taalvaardigheid-voor-wetenschappelijk-personeel-wp
https://intranet.uu.nl/developmentguide/training-developing-intercultural-competences-academic-staff
https://intranet.uu.nl/developmentguide/training-developing-intercultural-competences-academic-staff
https://intranet.uu.nl/developmentguide/timemanagement-0
https://intranet.uu.nl/developmentguide/online-training-aan-de-slag-met-feedback
https://intranet.uu.nl/developmentguide/mentoring
https://intranet.uu.nl/developmentguide/intervisie
https://intranet.uu.nl/developmentguide/coaching
https://intranet.uu.nl/developmentguide/training-impact-invloed-voor-tijdelijke-docenten


Loopbaanontwikkeling
• Het loopbaantraject sHape yOUR caReeR is een (blended) programma 
 en geeft inzicht in je talenten, helpt je ontdekken waar jij naartoe wilt 
 en hoe je daar komt.

• Bij de kennisclip Opstellen van je cv bekijk je een korte video met 
uitleg over een goed vormgegeven cv, zowel voor vervolgstappen in de 
wetenschap als daarbuiten.   

• In de workshop zelfanalyse vOOR lOOpbaanORiëntatie 
 onderzoek je waar je heen wil, waar je passie ligt en wat voor jou 
 mogelijk is.

• In de workshop tRansfeRable skills word je je bewust van de 
 transferable skills die je hebt ontwikkeld tijdens je studie, in bijbanen  

en bij andere activiteiten. Het zijn vaardigheden die je in allerlei werk-
zaamheden kunt gebruiken en naar iedere baan kunt meenemen. 

• Tijdens de workshop aRbeiDsmaRkt veRkennen & netweRken 
 verken je de arbeidsmarkt vanuit jouw voorkeuren, drijfveren en 
 kwaliteiten. Je leert vacatures vinden, LinkedIn gebruiken en je netwerk 

benutten. 

• De beROepskeUzetest geeft je meer inzicht in wat voor soort werk 
 het beste bij je past door je persoonlijkheid, type activiteiten, gedrag 
 en waarden te testen en combineren.

• De peRsOOnlijkHeiDstest geeft je inzicht in wie je bent en wat jou 
uniek maakt. 

• De cOmpetentietest meet op de 16 meest voorkomende en 
 werkgerelateerde competenties. 

• De weRkwaaRDentest geeft aan welke van de 14 fundamentele 
werkwaarden jij van belang vindt.

https://intranet.uu.nl/developmentguide/loopbaantraject-shape-your-career
https://intranet.uu.nl/developmentguide/beroepskeuzetest
https://intranet.uu.nl/developmentguide/werkwaardentest
https://intranet.uu.nl/developmentguide/workshop-zelfanalyse-voor-loopbaanorientatie-voor-tijdelijk-docenten
https://intranet.uu.nl/developmentguide/workshop-transferable-skills-voor-tijdelijk-docenten
https://intranet.uu.nl/developmentguide/workshop-arbeidsmarkt-verkennen-en-netwerken-voor-tijdelijk-docenten
https://intranet.uu.nl/developmentguide/persoonlijkheidstest
https://intranet.uu.nl/developmentguide/competentietest
https://intranet.uu.nl/developmentguide/kennisclipcv


Directie Human Resources

meeR infORmatie
Kijk voor actueel en aanvullend aanbod op intranet.uu.nl/developmentguide
Heb je nog vragen? Stuur een e-mail naar developmentguide@uu.nl

kOsten
Een deel van het aanbod wordt 
vanuit centrale middelen gefinancierd. 
Hier zijn geen kosten per deelnemer 
aan verbonden. Aan een aantal 
onderdelen zijn wel kosten verbon-
den. De hoogte hiervan vind je op 
intranet.uu.nl/developmentguide. 

Doe een verzoek tot deelname bij je 
leidinggevende, zodra je weet hoe 
hoog de kosten zijn. Ook voor de 
centraal gefinancierde trainingen 
stem je deelname af met je leiding-
gevende.

Deel je eRvaRingen
Ervaringen zijn belangrijk voor het aanbod. We zijn dan ook benieuwd naar 
jouw reactie en horen die graag via evaluaties van de trainingen of een be-
richt aan developmentguide@uu.nl. Ook bij wensen voor aanvulling van het 
aanbod kun je met ons of de HR-afdeling van je faculteit contact opnemen.

http://intranet.uu.nl/developmentguide
http://intranet.uu.nl/developmentguide

