Project Buiten: verrijkend en grensverleggend!
Project Buiten is sinds anderhalve maand live op onze hogeschool. Via dit online platform doe je een
uitdagende projectopdracht of meeloopstage bij een andere deelnemende hogeschool of bij onze eigen
hogeschool. Ook is het mogelijk om namens onze hogeschool Projecten Buiten aan te bieden. Velen van ons
hebben inmiddels een kijkje genomen op projectbuiten.nl en de eerste ‘matches’ zijn al gemaakt. De
statistieken zijn dan ook indrukwekkend te noemen:

Een waardevolle poule vól inspiratie en talent
Alle deelnemende hogescholen (tot nu toe) zijn samen goed voor 15.000 medewerkers. Dat is een behoorlijke
poule van talent én volop ruimte voor mooie uitdagingen. 1 mei hebben we Iselinge Hogeschool verwelkomd.
Daarnaast volgt 30 mei Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences. Project Buiten blijft
groeien en inmiddels vinden er ook alweer gesprekken met andere hogescholen in het land plaats. Kortom:
kansen in overvloed!
Jouw aanspreekpunt
<<Naam>> is het aanspreekpunt voor al jouw vragen, ideeën en suggesties over Project Buiten. <<Naam>>
zorgt ervoor dat er vanuit onze hogeschool projectopdrachten en meeloopstages op het platform geplaatst
worden. <<Naam>> is te bereiken via <<telefoonnummer>> of <<e-mailadres>>.

Optioneel: Foto
Haal eerst deze tekst weg en
sleep dan de foto van het
Project Buiten- aanspreekpunt
van de hogeschool in dit vlak.
Verwijder dit vlak als er geen
foto beschikbaar is.

“Project Buiten laat je over de grenzen
van je eigen werkzaamheden heen kijken”

Meld projectopdrachten en meeloopstages
Heb je binnen jouw team, faculteit of afdeling een idee voor een Project Buiten en wil je graag een
projectopdracht of meeloopstage plaatsen? Bijvoorbeeld een vervanging voor een zwangerschapsverlof, een
project dat al een tijdje blijft liggen of vervanging van een afwezige collega? Dat kan! Meld je project dan aan
via deze pagina: https://projectbuiten.nl/jouw-project-buiten-aanmelden/
Zodra je het formulier hebt ingevuld, ontvang je per e-mail een link die je toegang geeft tot een digitaal
invulblad om het Project Buiten verder te omschrijven.

Met een Project Buiten-alert blijf je op de hoogte
Wil je een Project Buiten doen? Kijk dan eens op Project Buiten welke projectopdrachten en meeloopstages je
aanspreken. Zie je op dit moment geen interessant Project Buiten? Maak dan een Project Buiten-alert aan en
ontvang de nieuwste Projecten Buiten direct in jouw mailbox via: https://projectbuiten.nl/projecten/?alert=1

