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Werken bij de beste universiteit van Nederland?

In de Nationale Studenten Enquête scoort de Open Universiteit 

al vier jaren op rij de hoogste plaats van alle Nederlandse 

universiteiten: studenten van de Open Universiteit zijn het 

meest tevreden over hun studie vergeleken met de studenten  

van de overige 13 universiteiten (lijst op www.vsnu.nl).

Bovendien staat de Open Universiteit in de keuzegidsen 

Masters 2013 en Deeltijd & Duaal 2013 op de eerste plaats 

van de 14 universiteiten. In de keuzegids Universiteiten 2014 

staat de Open Universiteit in de ranglijst van best beoordeelde 

universiteiten op de tweede plaats. Bovendien behalen 

de bachelorstudies Algemene cultuurwetenschappen en 

Bedrijfskunde een eerste plaats en de bachelors Psychologie en 

Milieu-natuurwetenschappen een tweede plek in hun rankings. 

Ook is de Open Universiteit nummer twee in de ranglijst van 

Topwerkgevers van 500+ organisaties voor jongeren tot 

35 jaar. Dit wijst de Monitor@Work index 2012 uit. Jongere 

medewerkers vinden dat de Open Universiteit uitstekende 

hulpbronnen heeft, die te maken hebben met motivatoren 

in het werk: afwisseling en variatie in het werk, regelmoge-

lijkheden (autonomie) in het werk, leermogelijkheden en een 

goede werksfeer.

 

Kenmerken van ons onderwijs zijn openheid, flexibiliteit 

en kwaliteit. Wij passen de nieuwste technologieën en 

onderwijskundige inzichten toe, zowel in onze eigen cursussen 

en opleidingen (bachelor en master) als in projecten en 

programma’s met partners. Nationaal en internationaal spelen 

wij een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. 

De Open Universiteit heeft ruim 17.000 studenten en 650 

medewerkers. De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen. 

Daarnaast is de Open Universiteit de enige universiteit die in 

elke provincie een vestiging heeft. Er zijn 16 studiecentra in 

Nederland en 6 in Vlaanderen.

Inlichtingen

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen 

met de heer prof. dr. A. Bijlsma, vakgroepvoorzitter van het 

‘Department of Computer Science’, T 045 - 576 28 70, 

E lex.bijlsma@ou.nl.

Meer informatie over de Open Universiteit kunt u vinden op onze 

website: www.ou.nl

Deze vacature wordt tegelijkertijd in- en extern vacant gesteld. 

Reacties van externe kandidaten worden pas in behandeling 

genomen nadat de procedure met interne kandidaten is afgerond. 

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeids-

voorwaarden op het gebied van onder meer opleiding en mobiliteit, 

werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

Procedure

U kunt uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van curriculum vitae 

en onder vermelding van vacaturenummer op brief en envelop, 

sturen naar: Open Universiteit, GSO/AenO/Personeels-, salaris-, en 

financiële administratie, Postbus 2960, 6401 DL Heerlen. U kunt ook 

per e-mail solliciteren: solliciteren@ou.nl

De inzendtermijn sluit op 24 maart 2014.

universitair docent 
informatica

De ‘Faculty of Management, Science & Technology’ biedt wetenschappelijke bachelor- 

en masteropleidingen aan op het gebied van management, milieu-natuurwetenschap en 

informatica. Daarnaast biedt de faculteit korte opleidingen aan ten behoeve van profes-

sionals die hun kennis willen verdiepen. Onderwijs en onderzoek zijn de hoofdtaken 

binnen de faculteit, waarbij wij in de innovatie voorop gaan. Uiteraard heeft de faculteit 

een groot aantal promovendi die op diverse actuele onderwerpen onderzoek doen, 

begeleid door deskundige wetenschappers. Bij de ‘Faculty of Management, Science & 

Technology’ kunnen studenten aan de hand van het geleerde direct reflecteren op hun 

werksituatie, en de organisatie waar ze werkzaam zijn kan vaak benut worden voor het 

uitvoeren van opdrachten en onderzoek. Hierdoor geeft wetenschappelijk werk aan 

de ‘Faculty of Management, Science & Technology’ uitdagende mogelijkheden in het 

verbinden van onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. 

6514109

(1,0 fte), voor de duur van 2 jaar, een verlenging behoort tot de mogelijkheden. 

Vacaturenummer FAC/MST/14004

De ‘Faculty of Management, Sience & Technology’ (MST) is op zoek naar een

Als universitair docent informatica ben u breed in inzetbaar. U ontwikkelt, verzorgt, toetst en eva-
lueert toegewezen samenhangende wetenschappelijke onderwijsdelen binnen de Master Software 
Engineering en de andere ICT-gerelateerde opleidingen van de faculteit. Ook begeleidt u het leertra-
ject van studenten waaronder afstudeerprojecten van deze opleidingen. Daarnaast verricht en verwerft 
u onderzoek (tweede en derde geldstroom) in lijn met het facultaire onderzoekplan. U treedt op als 
begeleider van promovendi, publiceert met regelmaat (inter)nationaal en draagt de resultaten van het 
eigen onderzoek en de ontwikkelingen in het vakgebied actief uit. U neemt deel aan werkgroepen, 
commissies of projectteams binnen de faculteit.

Eisen
U hebt een afgeronde academische opleiding en bent gepromoveerd op een voor de functie rele-
vant vakgebied. U heeft ruime (inter)nationale onderzoekservaring op een gebied in de software 
engineering. U beschikt over wetenschappelijke creativiteit, productie en impact, blijkend uit ver-
schillende publicaties. U heeft aantoonbare ervaring met het werven van externe geldstroommid-
delen. U heeft interesse in de bredere context van software engineering, zoals maatschappelijke en 
wettelijke aspecten en affiniteit met onderwijs en onderzoek gerelateerd aan zowel Informatica als 
Informatiekunde. 
U heeft ruime onderwijservaring met verschillende werkvormen (zoals blended learning, project-
begeleiding, begeleiding van afstudeerders). U bent in het bezit van de Basis Kwalificatie Onderwijs 
(BKO) of bereid dit binnen korte tijd te behalen.
U beschikt over goede communicatieve en contactuele eigenschappen en bent in staat om in een 
team te werken.

Salaris
Het salaris wordt afhankelijk van opleiding en ervaring vastgesteld overeenkomstig schaal 11-12 van 
Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 5.070,= bruto per maand 
bij een volledig dienstverband. Afhankelijk van opleiding en werkervaring is plaatsing in een aanloop-
schaal mogelijk.

Standplaats
In overleg.


