‘Sterk onderwijs vandaag voor de beroepen van morgen’
Waar zou ons land zijn zonder mbo’ers? Het mbo is Mega Belangrijk Onderwijs en daar dragen we bij de
MBO Raad graag aan bij!
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 MBO Raad heeft zes afdelingen: Werkgeverszaken,
Bedrijfsvoering & Bekostiging (WBB), Bedrijfstakgroepen (BTG), Strategie en Onderwijs (S&O), In- en
Externe Communicatie (I&EC), Bedrijfsvoering en Externe Projecten.
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, Gelijke Kansen Diversiteit en Inclusie
en Gezonde School, Fit, Veilig en Gezond Werken.
Uitbreiding project Leven Lang Ontwikkelen
Het project Leven Lang Ontwikkelen (LLO) heeft als doel om mbo-scholen, publiek en privaat, te
ondersteunen bij het vormgeven van een passend LLO-aanbod in elke regio. Het project wordt uitgebreid om
mbo-scholen te kunnen ondersteunen bij het stimuleren en verbeteren van het LLO-aanbod voor om- en bijscholers die, mede als gevolg van corona, hun kansen op de veranderende arbeidsmarkt willen vergroten.
Ten behoeve van duiding van wet- en regelgeving en het faciliteren van kennisdeling tussen mbo-scholen is
binnen dit project het Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen opgezet. Het kennispunt heeft een website en
een nieuwsbrief en organiseert kennisdelingsbijeenkomsten. De onderwerpen die aan bod komen zijn
bijvoorbeeld: keuzes voor organisatievormen LLO, financieringsmogelijkheden van LLO, de afspraken met
partners in de regio en het samenbrengen van kennis en ervaring uit publiek en privaatonderwijs.
Per zo spoedig als mogelijk (vanaf 1 november 2020) zoeken wij een:
Projectleider Leven Lang Ontwikkelen
0,7 fte (28 uur per week)
Het gaat om een tijdelijke functie binnen een project met een verwachte doorlooptijd t/m 31 december 2022.
Wat vragen we van de projectleider?
• Je voert de activiteiten van het Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen (LLO) uit, zoals beschreven in
de subsidiebeschikking van het ministerie van OCW. Verantwoording over de uitvoering wordt afgelegd
aan het hoofd Externe Projecten van de MBO Raad.
• Je draagt zorg voor een correcte financiële projectaansturing en -afwikkeling en voor rapportages over de
projecten en activiteiten en de schriftelijke vastlegging daarvan. Bovendien ben je verantwoordelijk voor
het tijdig accorderen van offertes en facturen.
• Je stuurt het projectteam aan bestaande uit 2 beleidsadviseurs en 1 projectassistent. Met de teamleden
draag je zorg voor een goede samenwerking met diverse externe partners. Je bent, samen met de
teamleden, aanspreekpunt voor betrokkenen binnen de mbo-scholen en de ministeries van OCW en SZW.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Je bereidt, in samenwerking met OCW, het regieoverleg voor tussen de directie OCW, NRTO en MBO
Raad voor waarin de koers van het Kennispunt MBO LLO gemonitord en eventueel bijgesteld wordt.
Je bent aanspreekpunt voor beleidsmedewerkers LLO en management van alle mbo-instellingen.
Je onderhoudt contacten met diverse betrokken partijen, zoals OCW, NRTO, SER, Katapult en de
afdelingen in de MBO Raad.
Je stimuleert mbo-scholen zich aan te sluiten bij de regionale infrastructuur zoals die van Perspectief op
Werk.
Je organiseert de uitvoering van een actief lerend netwerk.
Je geeft uitleg over relevante wet- en regelgeving.
Je organiseert bijeenkomsten over nieuwe ontwikkelingen rond LLO.
Je zorgt ervoor dat scholen op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen rondom LLO, bijvoorbeeld
door de website bij te houden, bijeenkomsten te organiseren of presentaties te geven.

Functie-eisen projectleider
•
Je hebt minimaal hbo-niveau en het vermogen om conceptueel te kunnen denken.
•
Je hebt ervaring in het operationeel aansturen van een project op basis van de principes van projectmatig
en resultaatgericht werken.
•
Je hebt aantoonbaar affiniteit met en kennis van Leven Lang Ontwikkelen in het bekostigde en nietbekostigde mbo.
•
Je bezit toepassingsvaardigheden van financiële, personele, organisatorische en uitvoeringsgerichte
aspecten van complexe projecten.
•
Je hebt omgevingssensitiviteit en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
•
Je bent in staat om, los van je eigen mening of ervaring, neutrale informatievoorziening te leveren.
•
Je beschikt over uitstekende relationele vaardigheden en mondelinge en schriftelijke overtuigingskracht.
•
Je hebt aantoonbaar goede netwerkvaardigheden, kunt goed analyseren, plannen en organiseren,
motiveren en samenwerken.
Arbeidsduur, arbeidsvoorwaarden en salaris
De arbeidsduur bedraagt 0,7 fte (28 uur per week) tot en met 31 december 2022. Salarisindicatie afhankelijk
van opleiding en ervaring: salarisschaal per 1 januari 2021 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).
Detachering of ZZP is mogelijk. Hierbij is sprake van daadwerkelijke loonkosten met een reële opslag passend
bij de voorwaarden binnen een gesubsidieerd project.
Meer informatie en solliciteren?
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Pia Deveneijns, beleidsadviseur MBO Raad via 06 50272670 of p.deveneijns@mboraad.nl of Jan Faber, hoofd externe projecten MBO Raad via 06 – 50272666
of j.faber@mboraad.nl.
Wanneer je meer informatie wilt lezen over de MBO Raad, raadpleeg dan de website www.mboraad.nl
Daarbij kun je doorklikken naar www.mboraad.nl/kennispunt-mbo-leven-lang-ontwikkelen.
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 maandagochtend 2 november 2020 10.00 uur reageren.
Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern opengesteld voor werknemers van de MBO Raad en
daarbuiten.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

