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‘Sterk onderwijs vandaag voor de beroepen van morgen’  

 
Een gezonde leefstijl wordt steeds belangrijker. Ook in het onderwijs. Diverse onderwijsorganisaties zetten 

zich samen met RIVM/CGL en GGD GHOR NL in om een gezonde leefstijl op scholen te stimuleren via het 

landelijk programma Gezonde School. 

 

Wil jij werken aan gezonde scholen in primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs? 

 

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. Binnen de MBO Raad zorgt de projectformatie Vitaal MBO 

voor het landelijk programma Gezonde School. 

 

Per 1 november 2021 verandert de indeling van de projectformatie Vitaal MBO. Hierdoor ontstaat een 

vacature voor een: 

 

Projectassistent 

0,8 – 1,0 fte (32 – 40 uur per week) 

 

Het gaat om een tijdelijke functie tot en met 31 december 2024.  

 

Project Gezonde School 

Het landelijke programma Gezonde School van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, RIVM/CGL en GGD 

GHOR NL stimuleert scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs tot het werken aan 

een gezonde leefstijl van leerlingen, studenten en medewerkers. Centrale regievoerder is de GGD GHOR NL 

waarbij de MBO Raad een deel van de projecten coördineert. Deze projecten of stimuleringsregelingen vallen 

onder de paraplu Gezonde School (www.gezondeschool.nl). De opdracht aan de MBO Raad is met name het 

enthousiasmeren van scholen om Gezonde School te worden. Daarnaast ziet de MBO Raad toe op de 

uitvoering van de verschillende regelingen binnen Gezonde School. 

 

Wat ga je doen? 

Samen met de projectleiders ben jij het aanspreekpunt voor scholen, Gezonde School Coördinatoren, 

Gezonde School Adviseurs, thema-instituten en externe partijen. Je bent initiatiefrijk en denkt graag mee. 

Ook ondersteun je de beleidsadviseur Vitaal MBO en zorg je voor het tijdig accorderen van facturen van 

scholen en GGD-en. Voor diverse projecten binnen Gezonde School verzorg je de backoffice en de 

administratie. Je organiseert (online) bijeenkomsten en inspiratiesessies voor scholen. Kortom Jij bent de 

spin in het web van het programma Gezonde School. 

  

http://www.gezondeschool.nl/
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Wat breng je mee? 

• Je hebt minimaal mbo+ werk- en denkniveau. 

• Administratieve vaardigheden en inzicht in het beheer van projectfinanciën zijn voor jou 

vanzelfsprekend. 

• Je kunt goed analyseren, plannen en organiseren. 

• Met het werken en toepassen van Excel en SharePoint heb je veel ervaring. 

• Je bent communicatief, zowel in woord als schrift. 

• Je vindt het prettig om samen te werken in teamverband en je kunt ook goed zelfstandig. 

• Je kunt snel schakelen, bent proactief en flexibel. 

 

Arbeidsduur, arbeidsvoorwaarden en salaris  

De arbeidsduur bedraagt 0,8 - 1,0 fte (32 – 40 uur per week). De projectassistent krijgt een tijdelijke 

aanstelling bij de MBO Raad voor de duur van het project. Salarisindicatie is afhankelijk van opleiding en 

ervaring: aanloopschaal 7 en eindschaal 8 (minimaal € 2.458,00, maximaal € 3.773,00 bruto per maand bij 

een volledige werkweek van 40 uur).  

 

Meer informatie en solliciteren? 

Op gezondeschool.nl vind je meer informatie over de activiteiten van Gezonde School. Op www.mboraad.nl 

vind je meer informatie over de MBO Raad.  

 

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

06 – 50272666 of j.faber@mboraad.nl.  

 

Interesse? Stuur jouw cv met relevante ervaring en een motivatiebrief per e-mail naar de afdeling HRM via 

hrm@mboraad.nl. Je kunt tot 5 november 2021 reageren.  

 

Deze vacature wordt tegelijkertijd in- en extern uitgezet. 
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