Project Buiten
Inspirerende projecten bij hogescholen
Gewoon even iets nieuws, iets anders doen. Voor je plezier. Een project of stage, buiten je
eigen werk om. Een kans om inspiratie, kennis of ervaring op te doen of juist om specifieke
kennis in te brengen. Bij je eigen of een andere hogeschool. Altijd tijdelijk en daarna
gewoon weer terugkeren op je eigen werkplek. Hoe mooi is dat! Dat kan, met Project
Buiten.
Project Buiten is het online platform voor alle medewerkers in loondienst van deelnemende
hogescholen, vol met uitdagende projectopdrachten en meeloopstages. Dit zijn tijdelijke Projecten
Buiten bij de eigen of een andere hogeschool. Buiten de grenzen van de eigen werk(plek).

Meer dan een database
Project Buiten is meer dan een database met projecten. Het is een inspiratiebron voor medewerkers
bij hogescholen. Het geeft zicht op wat mogelijk is buiten je eigen werk(plek). Het verbreedt je
horizon, biedt uitdaging, verdieping, afwisseling, energie en laat je anders naar je werk kijken. Het
brengt de sector in beweging!

Afwisseling en uitdaging voor medewerkers
Het doen van een projectopdracht of meeloopstage – voor enkele uren per week of misschien zelfs
een periode fulltime – levert uitdaging en inspiratie op. Daar profiteer je van, want door een tijdelijke
projectopdracht op te pakken of mee te lopen met een collega in een andere omgeving, wordt het
werk afwisselender, leerzamer en leuker.

Gekwalificeerde en gemotiveerde mensen voor projecten
Hogescholen halen op hun beurt enthousiaste en gemotiveerde kandidaten binnen, die het werkveld
van het hoger onderwijs goed kennen. Project Buiten is wat dat betreft gebaseerd op het principe
van wederkerigheid: enerzijds publiceren hogescholen projectopdrachten en meeloopstages en
anderzijds geven zij eigen medewerkers de ruimte om een projectopdracht of meeloopstage te doen.
Daarmee stimuleren hogescholen de persoonlijke ontwikkeling van hun medewerkers en geven zo
ruimte aan het vervullen van ambities. En dát komt uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs ten
goede.

Project Buiten verruimt de blik van hogescholen én medewerkers, versnelt ontwikkeling en
vergroot kwaliteiten.

