
 

 

Functietitel: universitair docent Staats- en bestuursrecht 

Fte: 1.0 

VU eenheid: Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

Vacaturenummer: 15271 

Publicatiedatum: 17 september 2015 

Sluitingsdatum: 1 oktober 2015  

 

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is een vooraanstaande, innovatieve en groeiende universiteit die 

midden in de samenleving staat en actief bijdraagt aan de ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. 

Onze breed georiënteerde universiteit telt acht faculteiten, verschillende instituten, stichtingen en 

onderzoekscentra en ondersteunende diensten. Op de campus aan de snelst groeiende economische 

regio van Nederland (de Zuidas), werken ruim 4.000 medewerkers en volgen ruim 25.000 studenten 

wetenschappelijk onderwijs. 

 

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid zoekt ten behoeve van de sectie Staats- en bestuursrecht een 

universitair docent Staats- en bestuursrecht. De sectie Staats- en bestuursrecht biedt een dynamische 

en inspirerende werkomgeving. De sectie hecht grote waarde aan de kwaliteit van het onderzoek en 

onderwijs en aan een goede onderlinge werksfeer. Het onderzoek van de sectie is ondergebracht in de 

onderzoeksprogramma’s 'Grondrechten, regulering en de verantwoordelijke overheid' en 'Public 

contracts: Law and Governance'. 

 

Functie-inhoud  

Als universitair docent verzorgt u onder meer onderwijs op het terrein van het staats- en bestuursrecht in 

de bachelor- en masterfase van de opleiding Rechtsgeleerdheid. Daaronder vallen 

coördinatiewerkzaamheden, het leveren van een bijdrage aan onderwijsvernieuwing en de begeleiding 

van scripties. Daarnaast verricht u zelfstandig wetenschappelijk onderzoek en neemt u deel aan 

onderzoeksprojecten van de sectie. Tevens levert u een bijdrage aan (de werving van) extern 

gefinancierd onderzoek en/of onderwijs.  Een deel van de functie-inhoud bestaat voorts uit het verzorgen 

van een bestuurstaak binnen de sectie of de faculteit. 

 

Functie-eisen  

- U bent gepromoveerd op het terrein van het staats- en bestuursrecht of beschikt ten minste over 

goedkeuring van de promotor(es) van het manuscript van het proefschrift. Daarnaast beschikt u over 

onderzoekskwaliteiten die tot uitdrukking komen in wetenschappelijke publicaties.  

- U beschikt over goede communicatieve en didactische vaardigheden en bent in het bezit van de 

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) dan wel bereid deze op korte termijn te behalen. 

- U heeft een aantoonbare aanleg voor organisatorische taken. 

- U bent in staat zelfstandig onderzoek te verrichten en onderwijs te verzorgen, maar u bent eveneens 

een teamspeler. 

 

Bijzonderheden 

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van drie jaar voor 38 uur (1.0 fte) per 

week vanaf 1 januari 2016. Op www.werkenbijdevu.nl kunt u onze aantrekkelijke secundaire 

arbeidsvoorwaarden en regelingen uitgebreid terugvinden zoals:  

http://www.werkenbijdevu.nl/


• 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag; 

• minimaal 29 vakantiedagen bij volledige arbeidsduur; 

• keuzemodel arbeidsvoorwaarden met diverse uitruilmogelijkheden. 

 

Salaris 

Het salaris bedraagt minimaal € 3.357,- en maximaal € 5.223,- bruto per maand (salarisschaal 11 of 12) 

bij volledige werktijd.  

 

Informatie & sollicitatie 

Nadere informatie wordt graag verstrekt door prof. mr. A.E. Schilder, tel. (020) 5986264, e-mail: 

a.e.schilder@vu.nl of mr. P.J. Huisman, tel. (020) 5986279, e-mail: p.j.huisman@vu.nl.  

U kunt op deze vacature reageren door een e-mail met motivatiebrief, CV, cijferlijst van de 

rechtenstudie en eventuele andere bijlagen te sturen aan M.J.J. van Raaphorst, directeur 

bedrijfsvoering, secretariaat3.sb.rch@vu.nl. De sluitingsdatum voor deze vacature is 1 oktober 2015. 

 

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 5 oktober 2015. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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