Online studeren overal in
Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is
de deeltijduniversiteit van
Nederland. Studenten volgen
er online activerend onderwijs
en binnen de verschillende
wetenschapsgebieden wordt
disciplinair onderzoek verricht.
Studenten kunnen universitaire
bachelor- en
masteropleidingen in zeven
vakgebieden doorlopen.
Kenmerken van het onderwijs
zijn openheid, flexibiliteit en
kwaliteit. Er is veel aandacht
voor verbetering van het
studiesucces van studenten.
Aan de OU studeren ruim
15.000 studenten en werken
bijna 700 medewerkers. De OU
heeft vestigingen in Nederland
en België (zie
https://www.ou.nl/studiecentra).
De hoofdvestiging bevindt zich
in Heerlen.
De nieuwste technologieën en
onderwijskundige inzichten
worden toegepast, zowel in de
bachelor- en
masteropleidingen en
cursussen, als in projecten en
programma's met partners.
Nationaal en internationaal
speelt de OU een belangrijke
rol in de innovatie van het
hoger onderwijs. Het onderwijs
is verweven met het onderzoek
waardoor tevens wordt
gegarandeerd dat de actuele
stand van de wetenschap
wordt verwerkt. De OU
investeert niet alleen in
onderzoek in de vakgebieden
van de opleidingen, maar ook
in onderzoek op het gebied van
leren, doceren en technologie.

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten
Enquête (NSE), de Keuzegids
Universiteiten (vergelijking
waardering van studenten en
experts voor
bacheloropleidingen van de
veertien universiteiten) en de
Keuzegids Masters scoort de
OU al jaren op rij een
topnotering in de lijst van de
veertien Nederlandse
universiteiten. Bovendien staan
alle opleidingen hoog in de
ranglijsten van de
universiteiten voor de
betreffende studierichtingen.
Alle beoordelingen staan op de
OU-website
(https://www.ou.nl/rankings).

Faculteit Rechtswetenschappen Open Universiteit
De faculteit Rechtswetenschappen houdt zich bezig met wetenschappelijk onderwijs,
onderzoek en valorisatie op het gebied van rechtswetenschappen. De faculteit
Rechtswetenschappen verzorgt een academische bachelor- en masteropleiding
Rechtsgeleerdheid, het schakelprogramma Schakelzone recht en een hbo-opleiding
Rechten. De faculteit kent drie vakgroepen: de vakgroep Privaatrecht, de vakgroep Staatsen bestuursrecht en encyclopedie en de vakgroep Strafrecht, internationaal en Europees
recht. De faculteit streeft naar integratie van inhoudelijke en onderwijskundige vernieuwing
van het onderwijsaanbod, waarbij een sterk accent wordt gelegd op digitale hulpmiddelen en
een elektronische leeromgeving. Daarnaast bouwt de faculteit aan de verwevenheid van
onderwijs en onderzoek binnen het onderzoeksprogramma ‘Recht in een
geïndividualiseerde netwerksamenleving’. De faculteit wordt ondersteund door het Bureau
Onderwijs en Onderzoek.
Binnen de faculteit Rechtswetenschappen zijn we op zoek naar een:

STUDENT-ASSISTENT RW
(T.B.V. NEDERLANDRECHTSSTAAT.NL)
(Vacaturenummer: FAC/RW/20077)
De website nederlandrechtsstaat.nl biedt een gezaghebbend commentaar op de
Nederlandse grondwet en daarnaast een forum voor discussie over actuele kwesties met
betrekking tot Grondwet en rechtsstaat. De website is door de faculteit rechtsgeleerdheid
van de Universiteit van Tilburg tot stand gebracht, ondersteund door Vfonds en het
Ministerie van Binnenlandse Zaken. De faculteit rechtswetenschappen van de OU werkt
samen met de UvT in de verdere uitbouw van de onderdelen forum en actualiteiten. Voor de
ondersteuning zijn wij op zoek naar een student-assistent. De vereisten en taken staan
hieronder opgesomd.
Taken
- beheer van de forumfunctie en de actualiteitenrubriek van de website
nederlandrechtsstaat.nl (plaatsen nieuwe bijdragen en mededelingen, verwijderen oude
berichten e.d.);
- redactiesecretaris van genoemde functionaliteiten: voorbereiden, bijwonen en korte
verslaglegging bijeenkomsten kernredactie, auteurs waar nodig herinneren aan deadlines;
- actief verzamelen van actualiteiten die relevant zijn voor nederlandrechtsstaat.nl door
systematisch contact te houden met/ communicatie bij te houden van: redacties van
relevante tijdschriften, geselecteerde websites;
- andere activiteiten ter ondersteuning van nederlandrechtsstaat.nl, bijvoorbeeld de
organisatie van workshops en lezingen;
- promoten van website via sociale media;
- -verzamelen en bijhouden van informatie wat betreft/aangaande contactpersonen,
adressenbestanden en relevante partners.
Vereisten
- bacheloropleiding rechtsgeleerdheid (of vergevorderd met die opleiding);
- aantoonbare affiniteit met staatsrecht;
- beschikbaarheid 0,2 per week (flexibel in te richten maar wel met inachtneming van
deadlines);
- aantoonbaar proactieve instelling;
- basisvaardigheden IT;
- goede taalvaardigheid (schriftelijk en mondeling);
- precies werken.

Periode

Het betreft een contract op payroll-basis voor de duur van 1 jaar.
Salaris
Het salaris is vastgesteld overeenkomstig salarisschaal SA van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt
minimaal € 12,79 en maximaal € 14,92 bruto per uur.

Standplaats
In overleg
Inlichtingen
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met dhr. mr. Tom Herrenberg, universitair docent bij de
vakgroep staats- bestuursrecht en Encyclopedie van de Open Universiteit, e-mail: Tom.Herrenberg@ou.nl of met dhr. prof. dr.
mr. Ronald Janse, decaan faculteit Rechtswetenshappen, e-mail: ronald.janse@ou.nl of
LET OP: het hierboven vermelde e-mailadressen zijn uitsluitend bedoeld voor het inwinnen van nadere informatie over deze
vacature. U wordt dringend verzocht om uitsluitend te solliciteren via het bij “Procedure” vermelde e-mailadres.
Procedure
Ben je geïnteresseerd, stuur dan onder vermelding van het vacaturenummer FAC/RW/20077 een korte motivatiebrief inclusief
je CV. Je sollicitatie kun je per e-mail sturen naar: solliciteren@ou.nl.
De inzendtermijn sluit op Maandag 23 november 2020

