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‘Sterk onderwijs vandaag voor de beroepen van morgen’ 

 

Waar zou ons land zijn zonder mbo’ers? Het mbo is Mega Belangrijk Onderwijs en daar willen we bij de 

MBO Raad graag aan bijdragen! 

 

De MBO Raad is de brancheorganisatie van de scholen in het middelbaar beroepsonderwijs en de 

volwasseneneducatie die bekostigd onderwijs aanbieden. De MBO Raad behartigt de gemeenschappelijke 

belangen van de aangesloten scholen, biedt diensten aan en onderneemt gezamenlijke activiteiten die 

samenhangen met deze belangenbehartiging. 

 

De afdeling Externe Projecten organiseert met externe middelen projecten voor de mbo-scholen, publiek 

en privaat, of in opdracht van overheden, zoals Leven Lang Ontwikkelen, Burgerschap, Gelijke Kansen 

Diversiteit en Inclusie en Gezonde School, Fit, Veilig en Gezond Werken. 

 

Project Gezonde School, 

Het programma Gezonde School stimuleert scholen in het primair, voortgezet en middelbaar  

beroepsonderwijs tot schoolbeleid voor een gezonde leefstijl. 

 

De MBO Raad zoekt uitbreiding van het projectteam Gezonde School om scholen te ondersteunen bij het 

stimuleringsprogramma Fit, Veilig en Gezond werken voor het middelbaar beroepsonderwijs. Deze 

stimuleringsregeling is tot stand gekomen dankzij extra middelen die beschikbaar worden gesteld door het 

ministerie van SZW. Het is een onderdeel van het uitvoeringsplan dat is opgesteld en heeft als doelstelling 

het bevorderen van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor iedereen, zodat alle werkenden gezond 

en vitaal hun pensioen halen. Het Programma Gezonde School neemt de uitvoering voor haar rekening. 

 

Hierdoor ontstaat een vacature voor een: 

 

Projectleider Stimuleringsregeling ‘Fit, Veilig en Gezond werken’ Gezonde School 

0,6 fte (24 uur per week) 

 

Ingangsdatum: 1 november 2020 of zo spoedig mogelijk. Het gaat om een tijdelijke functie binnen een project 

met een verwachte doorlooptijd t/m 31 december 2024. 

 

Wat vragen we van de projectleider? 

• Uitvoeren van het MBO Raad-deelproject Stimuleringsregeling ‘Fit, veilig en gezond werken’. 

Participeren en integreren in de programma-organisatie van de Gezonde School, zorgen dat het 

stimuleringsprogramma operationeel gaat (voorfase) en het coördineren en aansturen van de 

uitvoering van de stimuleringsprogramma. 

• De projectleider Fit, Veilig en Gezond werken voor het Middelbaar beroepsonderwijs legt 

verantwoording af aan het hoofd Externe Projecten van de MBO Raad en aan de programmaleider 

Gezonde School van GGD GHOR NL. Je bent, samen met de project-assistent Stimuleringsregeling 

Fit, Veilig en Gezond werken voor het middelbaar beroepsonderwijs, aanspreekpunt voor mbo-

scholen, Arbo-adviseurs en het ministerie van SZW. 
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• Samenwerken met Gezonde School-coördinatoren, Gezonde School-adviseurs, thema-instituten en 

andere externe partijen voor vragen over de Stimuleringsregeling Fit, Veilig en Gezond werken voor het 

Middelbaar beroepsonderwijs. Dit project is een unieke samenwerking met het ministerie van SZW. Dat 

biedt een extra en inspirerende dimensie aan het werk. 

• Je beoordeelt en accordeert de verantwoording van scholen en de communicatie hierover. 

• Je draagt zorg voor het tijdig accorderen van facturen van scholen, Gezonde School- en Arbo-adviseurs. 

• Je bereidt de projectleideroverleggen voor over de stand van zaken van de stimuleringsregeling Fit, 

Veilig en Gezond werken voor het middelbaar beroepsonderwijs en woont zo nodig deze overleggen bij 

op verzoek van het hoofd Externe Projecten van de MBO Raad. 

• Je draagt zorg voor goede rapportages over projecten en activiteiten en de schriftelijke vastlegging. 

• Je draagt zorg voor een correcte financiële projectaansturing en -afwikkeling. 

• Je stuurt de project-assistent Stimuleringsregeling Fit, Veilig en Gezond werken voor het middelbaar 

beroepsonderwijs aan. 

 

Functie-eisen projectleider 

• Minimaal hbo-niveau en het vermogen om conceptueel te kunnen denken. 

• Affiniteit met het programma Gezonde School en het thema Fit, Veilig en Gezond werken. 

• Bij voorkeur kennis van de onderwijssector middelbaar beroepsonderwijs. 

• Ervaring in het operationeel aansturen van een project op basis van de principes van projectmatig en 

resultaatgericht werken. 

• Omgevingssensitiviteit, gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. 

• Toepassingsvaardigheden van financiële, personele, organisatorische en uitvoeringsgerichte aspecten 

van complexe projecten. 

• Goed kunnen analyseren, plannen, organiseren, motiveren en samenwerken. 

• Uitstekende relationele vaardigheden en mondelinge en schriftelijke overtuigingskracht. 

 

Arbeidsduur, arbeidsvoorwaarden en salaris 

De arbeidsduur bedraagt 0,6 fte (24 uur per week) tot en met 31 december 2024. Salarisindicatie afhankelijk 

van opleiding en ervaring: minimum € 3.844,00; maximum € 5.542,00 bruto op fulltime basis waarbij de MBO 

Raad een feitelijke en contractuele voltijds werkweek van 40 uur hanteert. Bij detachering is sprake van de 

daadwerkelijke loonkosten met een reële opslag. 

 

Meer informatie en solliciteren? 

Meer informatie over de programmaorganisatie van de Gezonde School, vind je op de website 

https://www.sportengezondeleefstijl.nl/ 

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Jan Faber, hoofd externe projecten MBO Raad via 06 

50 27 26 66  of j.faber@mboraad.nl 

 

Interesse in de functie? Stuur jouw CV met relevante ervaring en een motivatiebrief per e-mail naar de 

afdeling HRM via hrm@mboraad.nl. Je kunt tot uiterlijk donderdagochtend 5 november 2020 om 10.00 uur 

reageren. 

 

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern opengesteld voor werknemers van de MBO Raad en 

daarbuiten. 
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