
Projectleider Een slimmer 

collegejaar (0,4 – 0,5 fte) 

Geplaatst Deadline Locatie 

15 dec 6 jan Rotterdam 

Ben je op zoek naar een functie waarin je samen met een 

collega-projectleider je projectleiderskwaliteiten kan inzetten? 

Wil je hierbij verantwoordelijk zijn voor de coördinatie en het 

penvoerderschap van de landelijke pilot ‘Een slimmer college-

jaar’ en het eerste aanspreekpunt zijn voor het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)? Spreekt dit je aan? 

Dan is deze functie wellicht iets voor jou! 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

Samen met 10 Nederlandse universiteiten en twee hogescholen 

doet Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) mee aan de landelijke 

OCW-pilot ‘Een slimmer collegejaar’. Hierbij heeft de EUR – 

samen met de UvA – een penvoerende functie. Een slimmer 

collegejaar houdt in dat we op een verantwoorde wijze het 

aantal weken met onderwijs en tentamens verminderen en/of 

bestaande onderwijsactiviteiten slimmer inrichten. Hierdoor 

krijgen onderzoekers en docenten meer tijd voor het doen van 

onderzoek, andere wetenschappelijke activiteiten en het 

verbeteren van het onderwijs. De extra ruimte biedt studenten 

bijvoorbeeld meer tijd voor stages, onderwijsprojecten, zoals 

‘challenges’, extra curriculaire activiteiten of Summer schools. 

 

Als projectleider Een slimmer collegejaar ben je samen met een 

collega-projectleider (van de UvA) verantwoordelijk voor de 

coördinatie en het penvoerderschap van de landelijke pilot. Ook 



vorm je één van de landelijke contactpersonen voor de pilots. 

Tezamen vormen die contactpersonen een werkgroep waarmee 

je eveneens samenwerkt. Je draagt bij aan: 

 De penvoerende functie van de EUR en je werkt hierbij 

intensief samen met de projectleider van de UvA.  Hier-

onder vallen ook inclusief algemene coördinatietaken en 

projectwerkzaamheden, zoals het opstellen van een 

projectplan. 

 De zorg voor projectaansturing voor deeltaken rondom 

Een slimmer collegejaar (denk aan communicatie, 

ondersteuning, etc.). 

 De zorg voor kennisdelingsactiviteiten, zoals het organi-

seren van de landelijke bijeenkomsten en t.z.t. kleine 

seminars en andere kennisdelingsactiviteiten. 

 Het faciliteren van landelijke afstemming tussen de pilots. 

 Het uitbrengen van de tussenrapportage na twee jaar (en 

eindrapportage na vier jaar); 

 Algemene monitoring van de pilots. 

 En je bent een eerste aanspreekpunt voor OCW. 

FUNCTIE-EISEN 

Voor deze functie zoeken wij een ervaren en gedreven collega 

die een stevig inhoudelijk profiel combineert met sterke sociale 

vaardigheden. 

Concreet betekent dit: 

 In het bezit van een academische opleiding. 

 Relevante werkervaring in een projectmatige functie/als 

projectleider. 



 Ervaring met werken in een academische setting is een 

pre. 

 e hebt ambitie om jezelf en je werkzaamheden te 

ontwikkelen en steeds de uitdagingen te zoeken. 

 Je bent mensgericht en kan zowel op tactisch en stra-

tegisch niveau helder communiceren en mensen mee-

krijgen. 

 Goede organisatievaardigheden. 

 Goede mondelinge en schriftelijke communicatie in het 

Nederlands (C2) en Engels (C1). 

Bron: 

https://www.academictransfer.com/nl/321446/projectleider-

een-slimmer-collegejaar-04-05-fte/ (15/12/2022) 
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