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Fontys Hogeschool Engineering 
Fontys Hogeschool Engineering is een van de 26 instituten 
binnen Fontys. Het bevindt zich in het hart van een top 
technologische regio. Zo kan het optimaal inspelen op de 
ontwikkelingen in de regio door een belangrijke bijdrage te 
leveren aan de regionale kennisinfrastructuur. Binnen de 
hogeschool Engineering vallen de opleidingen: Automotive, 
Elektrotechniek, Mechatronica, Toegepaste Wiskunde en 
Werktuigbouwkunde. 

Een belangrijk onderdeel van de maatschappelijke opdracht 
van Fontys gaat over het ontwikkelen van kennis die 
voortkomt uit praktijkgericht onderzoek. De enorme transitie 
die in de automotive industrie gaande is, maakt de vraag en 
behoefte naar kennis groot. Deze transitie heeft ook tot 
gevolg dat de automotive sector in de toekomst meer en 
meer verweven wordt met de energiesector en de logistieke 
sector. Dit vraagt om een multidisciplinaire aanpak van 
onderzoek. Het lectoraat Future Automotive voorziet hierin. 

Lectoraat Future Automotive 
Lectoraten vormen de as van de onderzoeksfunctie bij Fontys. 
De lector is de schakel tussen onderwijs en onderzoek, tussen 
docenten en onderzoekers, en tussen hogeschool, 
bedrijfsleven en samenleving. De lector initieert en 
onderhoudt de contacten met andere kennisinstellingen en 
verwerft subsidieprojecten. Lectoraten verrichten 
praktijkgericht onderzoek, verzorgen onderwijs en helpen de 
beroepspraktijk te innoveren. 

Onder de hogeschool Engineering valt het lectoraat ‘Future 
Automotive’ dat met name een belangrijke rol vervult in het 
multidisciplinaire onderzoek rondom de maatschappelijke 
thema’s:  

• Smart mobility / slimme mobiliteit 
• Sustainability & circularity / duurzaamheid & 

circulariteit. 

De kerntaak van het lectoraat Automotive is het koppelen van 
de kennisvraag vanuit het onderwijs aan de praktijkvraag 
vanuit de industrie. 

Publiek-private samenwerking (quadruple helix) is essentieel 
voor kennisontwikkeling. Binnen het Automotive Center of 
Expertise (ACE Mobility) werken we samen met andere HBO 
instellingen. Daarin komen de dagelijkse beroepspraktijk, 
HBO automotive onderwijs en automotive onderzoek samen. 
Ook werken we samen met RAI Automotive Industry 
Nederland. 

Fontys kiest ervoor het onderzoek sterk te verbinden met het 
onderwijs. Een belangrijk voorbeeld daarvan zijn de 
praktijkgerichte groepsopdrachten in semester 7, waar het 
lectoraat een leidende rol heeft. Verder moet het onderzoek 
bijdragen aan vernieuwing van het curriculum en 
professionalisering van het docenten team. 

Het lectoraat heeft de ambitie om uit te groeien tot een 
belangrijke partner en initiator/katalysator bij/voor het MKB. 

+ Aantoonbaar kennis, affiniteit en 
onderzoekservaring in de 
Automotive 

+ Ervaring met publieke financiering 
en subsidieverwerving 

+ Ervaring met publicaties en het 
aansturen van een onderzoeksgroep 

Geerts & Partners is in opdracht van Fontys Hogeschool Engineering op zoek naar een (associate) lector Future Automotive. Voel jij je als een vis 
in het water in de wereld van onderwijs en onderzoek? Ben je goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de Automotive industrie en mobiliteit 

(vervoer van mensen en goederen)? Ben jij in staat om het lectoraat Future Automotive verder uit te bouwen? Dan willen we graag met je in 
gesprek! Voldoe je (nog) niet aan het gehele profiel. Dan willen we ook met je verkennen of je als associate lector past binnen het lectoraat. 
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Het lectoraat zal dus niet alleen helpen bij de oplossing van 
actuele problemen bij bedrijven maar zal zich daarnaast 
richten op projecten die in de ontwikkelingsfase liggen van 
nieuwe producten en diensten. 

Wat ga je doen als Lector Future Automotive? 
Als lector Future Automotive word je de verbindende persoon 
tussen Fontys en het bedrijfsleven/de academische wereld. 
Verder draag je zorg voor kennisoverdracht naar de 
opleidingen van met name Fontys Hogeschool Engineering. Je 
wordt de leidende lector op het thema mobiliteit binnen 
Fontys Hogescholen, en representeert dus het onderzoek op 
dit thema namens Fontys naar het bedrijfsleven en de 
maatschappij. De lector is als het ware het boegbeeld voor 
Fontys op dit onderwerp.  

Binnen het onderwijs ga je met de kennis uit je netwerk de 
bestaande automotive-gerelateerde dictaten in jaar 2 van de 
opleiding moderniseren. Er wordt van je verwacht dat je 
samen met bedrijven stage- en afstudeeropdrachten 
definieert op belangrijke automotive onderwerpen.  

Je geeft invulling aan het onderzoeksprogramma 2021-2025 
binnen het lectoraat ‘future automotive’ dat zich de komende 
periode onder andere zal richten op: 

• Elektrificatie van het wegverkeer; 
• Integratie van nieuw veiligheidssystemen en system 

voor automatisch en autonoom rijden; 
• Systeem integratie (batterij-pakketten, brandstofcel 

systemen en ADAS 
• (smart) manufacturing in samenwerking met de 

maatindustrie 
 

Samen met de leden van het lectoraat ga je het netwerk met 
de Nederlandse Automotive industrie en relevante 
(overheid)instellingen verder versterken. Daarnaast wordt 
ingezet op meer internationale samenwerking met 
toonaangevende bedrijven en onderzoeksinstellingen.  

Voor meer informatie over het lectoraat (onder de huidige 
naam future powertrain) klik hier.  

Wat breng je mee? 
• Je bent van nature een verbinder; een echte 

bruggenbouwer en ondernemend; 
• Je bent een autoriteit op je vakgebied en straalt dat 

uit; 
• Je weet opdrachtgevers te overtuigen alsmede 

docenten en studenten te enthousiasmeren; 
• Je ben klant- en resultaatgericht door projecten te 

acquireren en borg te staan voor de juiste uitvoering 
van projecten; 

• Je kunt flexibel inspelen op in- en externe 
veranderingen; 

• Binnen het team kun je zowel zelfstandig werken als 
een goede coach zijn voor collega’s.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

+ Goede (secundaire) 
arbeidsvoorwaarden  

+ 28 – 40 uur 

+ Loopafstand van station 
 

Wat biedt Fontys? 

https://fontys.nl/Onderzoek/Future-Powertrain.htm
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Wat heb je nodig? 
• Je bent gepromoveerd academicus in een relevant 

kennisgebied en hebt aantoonbaar kennis, affiniteit 
en onderzoekservaring in de Automotive;  

• Je kunt onderzoeksresultaten vertalen naar 
toegepaste kennis en instrumenten voor de 
beroepspraktijk en helpen bij de implementatie 
hiervan;  

• Je hebt fundamenteel wetenschappelijke kennis van 
het eigen vakgebied en inzicht in de organisatie van 
het hoger (beroeps)onderwijs en de stakeholders.  

• Je beweegt actief in een ruim netwerk in de 
Automotive wereld in Nederland en daarbuiten 
(overheid, instellingen en bedrijfsleven);  

• Je hebt ervaring met publieke financiering en 
subsidieverwerving;  

• Je hebt ervaring met publicaties en het aansturen van 
een onderzoeksgroep. 

 
Voldoe je (nog) niet aan het gehele profiel, maar ben je een 
gepromoveerd academicus met aantoonbare kennis, affiniteit 
en onderzoekservaring op het Automotive terrein. Heb je een 
externe oriëntatie en ben je bereid je verder te ontwikkelen? 
Dan willen we ook met je verkennen of je als associate lector 
past binnen het lectoraat. 
 

 

 

 

 

Wat biedt Fontys? 
Het betreft een functie van 28-40 uur per week op basis van 
een tijdelijk contract met uitzicht op een vast dienstverband. 
Voor een lector is de inschaling mogelijk in schaal 14/15/16  
(salaris tussen € 5.345 en € 8.225) en voor een associate 
lector 13/14 (salaris tussen € 5.092 en € 6.813). De concrete 
inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring. Tevens biedt 
Fontys een vakantie-uitkering van 8 %, een 
eindejaarsuitkering van 8,3% en een tegemoetkoming in de 
reiskosten. De standplaats is Eindhoven (loopafstand van het 
station).  

Geïnteresseerd? 
Herken jij je in het profiel? Reageren dan vóór 9 november 
2021 en upload jouw cv met motivatiebrief via onze website: 
www.geerts-partners.nl/vacatures. De data waarop de 
gesprekken plaatsvinden worden op de website van Geerts en 
Partners gepubliceerd. Wil je eerst meer weten bel dan met 
Marc Knaapen via 013-207 1006. 
  

http://www.geerts-partners.nl/vacatures

