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PROFIEL MBO Raad 

 

• Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is het stevige fundament onder onze economie 

en samenleving. Van onze beroepsbevolking heeft circa 40% een mbo-diploma. Ruim 

een half miljoen mensen volgen een opleiding aan één van de roc's, aoc's en 

vakinstellingen. 

 

• Het mbo biedt opleidingen aan voor zowel jongeren als voor werkenden en mensen met 

enige afstand tot de arbeidsmarkt: zo wordt/blijft iedereen competent om in zijn eigen 

inkomsten te voorzien. Daarmee kent het mbo een brede taak en is het mbo actief in het 

initieel onderwijs, het sociaal domein en bij Leven Lang Ontwikkelen. 

 

• De MBO Raad is de branchevereniging van de onderwijsinstellingen in het middelbaar 

beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn alle publieke 

onderwijsinstellingen in de mbo-sector aangesloten. 

 

• De MBO Raad is als branchevereniging tevens de werkgeversorganisatie en 

onderhandelt met de werknemersorganisaties over de CAO voor de publiek bekostigde 

mbo-scholen. De laatste CAO is op 1 oktober 2018 in werking getreden en heeft een 

looptijd van bijna twee jaar. 

 

• De MBO Raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten leden, 

biedt diensten aan en onderneemt gezamenlijke activiteiten die samenhangen met deze 

belangenbehartiging. Het onderwijs op de Nederlandse roc’s, aoc’s en vakinstellingen is 

volop in beweging. Zo zijn mbo-scholen volop actief in vele pacten om mismatches op de 

arbeidsmarkt tegen te gaan, samen met werkgevers, werknemers en de overheid.  

 

• De MBO Raad versterkt de positionering van het mbo als essentiële schakel in de 

economische welvaart en de professionele ontwikkeling van mensen. De MBO Raad staat 

voor kwalitatief hoogwaardig, innovatief en inclusief beroepsonderwijs dat bijdraagt aan 

de welvaart en het welzijn van Nederland als geheel.  
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• De MBO Raad wil de positie van zijn leden op de volgende terreinen versterken: 

 als werkgever; 

 op het gebied van bedrijfsvoering, onderwijs, kwaliteit, kennisdeling en 

implementatie van onderwijsinnovaties; 

 in relatie tot de dynamiek op de arbeidsmarkt en verschillende branches, vooral 

via Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB); 

 in de beroepskolom vo-mbo-hbo; 

 in het sociaal domein en Leven Lang Ontwikkelen; 

 in relatie met nationale en internationale actoren; 

 in de publieke opinie. 

 

• De MBO Raad benadert zijn taken primair vanuit het doelperspectief van studenten: hoe 

bereiden we studenten zo goed mogelijk voor op een actieve participatie in een 

dynamische arbeidsmarkt en op een vorm van vervolgonderwijs (mbo of hbo)?  

 

• Het mbo kent een brede publieke taak en is daarin de partner van vele stakeholders, 

zowel nationaal als regionaal en sectoraal.  

 

• De sector heeft stevige stappen gezet op het terrein van de zelfregulering en 

doelmatigheid. De regie daarop wil het mbo zelf houden.  

 

• Bijzondere accenten voor de MBO Raad zijn: 

 

1. Het uitvoeren van het huidige bestuursakkoord tussen OCW en de sector; 

2. Het bevorderen van productieve samenwerking tussen leden, opdat zij 

gezamenlijk een gezamenlijk goed en doelmatig aanbod van mbo-onderwijs 

verzorgen, ook tegen de achtergrond van demografische krimp; 

3. Het bijdragen aan een onderwijs-breed Onderwijs-, Ontwikkel- en Innovatiepact, 

dat beoogt de samenwerking tussen sectoren verder te verbeteren en 

stelselvernieuwingen voor te bereiden; 

4. Het verwerven van een erkenning voor de publieke opdracht van het mbo in het 

sociaal domein en voor wat betreft Leven Lang Ontwikkelen; 

5. Een overtuigende investeringsagenda voor het mbo; 

6. Het bewaken van de invulling van essentiële randvoorwaarden: een goede 

kwaliteitszorg, moderne bestuurlijke verhoudingen met Raden van Toezicht en 

Inspectie, een vereenvoudiging van wet- en regelgeving, vermindering van 

administratieve lastendruk en het verwerven en bewaken van een passende, 

stabiele financiering voor de vele taken die het mbo worden toebedeeld; 

7. Modernisering van (de werkwijze van) de vereniging door optimaal gebruik te 

maken van nieuwe (ICT) technieken.  
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PROFIEL BESTUUR MBO Raad 

 

 Het bestuur van de MBO Raad wordt gevormd door vertegenwoordigers uit het mbo-veld; Ton 

Heerts is tot 17 december 2019 de huidige fulltime voorzitter van het bestuur. De overige zes 

bestuursleden zijn niet vrijgesteld. De scholen van deze bestuursleden ontvangen een kleine 

vergoeding voor de bestuurswerkzaamheden die zeker 8 uur per week innemen. Elk 

bestuurslid heeft een portefeuille. De portefeuilles overlappen functioneel met elkaar, zodat de 

achtervang goed ingeregeld is. 

 

 De voorzitters en leden van colleges van bestuur van alle bij de MBO Raad aangesloten 

onderwijsinstellingen vormen de algemene ledenvergadering (ALV). 

 

BUREAU EN ORGANISATIE MBO RAAD 

 

 Advisering en ondersteuning van de leden zijn de belangrijkste taken van het professionele 

bureau van de MBO Raad. Om deze taken efficiënt uit te kunnen voeren en snel te kunnen 

inspelen op de actualiteit en de wensen van de leden, heeft de MBO Raad de volgende 

afdelingen: 

o Werkgeverszaken, Bedrijfsvoering & Bekostiging (WBB) 

o Bedrijfstakgroepen (BTG) 

o Strategie, Onderwijs en Internationalisering (SO&I) 

o In- en Externe Communicatie (I&EC) 

o Projecten 

o Interne Bedrijfsvoering 

 

 Daarnaast huisvest de MBO Raad ook saMBO-ICT, een aparte entiteit die ziet op de 

belangenbehartiging en projecten specifiek op het terrein van ICT en digitalisering. saMBO-

ICT kent een eigen bestuur, maar doet in de consolidatie wel mee met de MBO Raad. 

  

 De dagelijkse leiding van het bureau van de MBO Raad en de eindverantwoordelijkheid in de 

advisering aan het bestuur liggen in handen van de directeur (tevens secretaris van het 

bestuur), bijgestaan door vijf managers die leiding geven aan ongeveer honderd 

medewerkers. Het ziekteverzuim en het verloop zijn laag. 77% van het personeel heeft een 

vast contract, 23% een tijdelijk contract.  

 

 Begroting 2020: € 8,7 mln aan contributiebaten en € 2,6 mln aan retributie. Daarnaast € 8,0 

mln aan projectinkomsten. Het laatstgenoemde bedrag fluctueert van jaar op jaar. Sommige 

projectinkomsten komen bij MBO Diensten binnen. MBO Diensten is thans een aparte 

stichting met feitelijk hetzelfde bestuur als de MBO Raad. De geconsolideerde jaarrekening 

omvat MBO Raad, MBO Diensten en saMBO-ICT. Het weerstandsvermogen van de 

vereniging is goed. 

 

 Zie verder www.mboraad.nl en www.mbotransparant.nl   

http://www.mboraad.nl/
http://www.mbotransparant.nl/
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TERMS OF REFERENCE VACATURE  

 

 Drie hoofdtaken van het mbo (kwalificeren, burgerschap en leven lang ontwikkelen) 

 Drie doelgroepen voor het mbo: starters (initieel beroepsonderwijs), herstarters (sociaal 

domein) en doorstarters (leven lang ontwikkelen) 

 Complexe verankering en aansturing van mbo 

 Voortdurend veranderende maatschappelijke en politieke context 

 Brancheorganisatie met diverse taken: belangen behartigen, kennis delen, netwerken 

organiseren en, waar nuttig, projecten 

 Formele werkgeversrol in cao  

 Op termijn krimp van initiële studentenaantallen en mogelijk groei van activiteiten in sociaal 

domein en Leven Lang Ontwikkelen 

 Dynamiek van een snel veranderende arbeidsmarkt 

 Diversiteit: groot - klein, initieel – post-initieel, laag opgeleid – hoog opgeleid, roc’s – 

vakinstellingen en aoc’s, enige aanbieder – complex krachtenveld, grootstedelijk – niet 

grootstedelijk 

 VNO-NCW, MKB Nederland, VO-raad, Vereniging Hogescholen, JOB, BVMBO, de 

vakbonden, NRTO als belangrijke andere belangenbehartigers 

 Actieve lobby in Den Haag, zowel Tweede Kamer als departementen als sociale partners 

(SER, Stichting van de Arbeid) 

 Professioneel opererende bureau-organisatie waarin de (zelfstandig binnen mandaat 

opererende) medewerkers direct schakelen met portefeuillehouders in bestuur 

 

 
KERNPUNTEN FUNCTIEPROFIEL  

 
 Beschikt over een academisch werk- en denkniveau en is tegelijkertijd hands on 

 Is gezaghebbend zowel in- als extern 

 Is robuust, onafhankelijk, onomstreden, integer en consistent, mentaal weerbaar 

 Is een sterke persoonlijkheid doch is niet behept met een groot ego, teamspeler 

 Is extern uitgesproken en intern verbindend 

 Beschikt over een helikopterview, heeft overzicht 

 Weet waarover het gaat en kan derhalve focus aanbrengen en prioriteiten stellen in een zeer 

dynamische en veelvormige omgeving 

 Is een koersvaste doorzetter die thema’s kan agenderen 

 Kan goed communiceren, luisteren en het woord voeren 

 Is een mensenmens, contactueel sterk, kan jongeren én volwassenen voor zich winnen 

 Heeft voelsprieten richting leden en externe stakeholders, maakt verbinding tussen de sector 

en de arbeidsmarkt, de politiek en andere belanghebbenden, is maatschappelijk aangesloten 

 Beschikt over bestuurlijk vernuft, is een evenwichtskunstenaar, kan balanceren tussen 

uiteenlopende belangen, heeft gevoel voor consequenties en praktische gevolgen van beleid 

 Beschikt over sterke onderhandelingsvaardigheden 
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 Is een frisse, energieke en initiatiefrijke persoon die ruimte heeft voor het werk dat wordt 

gevraagd van de voorzitter, kiest voor een manier van leven die niet bij een “9 tot 5” baan past 

 Beschikt over het vermogen om met de leden een weloverwogen visie op (beroeps)onderwijs 

en mogelijke toekomstscenario’s te ontwikkelen (a priori is passie voor onderwijs belangrijker 

dan kennis van onderwijs), involveert zich met de sector 

 Heeft kennis en affiniteit met het bedrijfsleven, het overleg in het sociaal economisch domein 

(SER, STAR, etc) en de verwevenheid van het mbo met de arbeidsmarkt 

 Ziet de pluriformiteit en diversiteit in de sector als verrijkend 

 Is bekend met belangenorganisaties en met governance vraagstukken 

 Weet wat het besturen van complexe, publiek gefinancierde organisaties inhoudt 

 Is vertrouwd met complexe besluitvormingsprocessen 

 Kent de weg in ambtelijk en politiek Den Haag en wil in dat netwerk blijven investeren 

 Is in staat om creatieve allianties te sluiten 

 Weet het mbo goed te positioneren ten opzichte van het voortgezet en hoger onderwijs en van 

het particuliere onderwijs 

 Bewaakt en schept waar nodig helderheid over kerntaken MBO Raad en wat aan de scholen, 

c.q. de regio zelf is 

 Kan samen met bestuur en bureau de transitie naar een nieuwe generatie bestuurders in de 

sector (leeftijd en kans op weglekken historisch besef) in goede banen leiden 

 

REMUNERATIE EN PROCEDURE  
 

 Benoemingsperiode: een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van vier jaar en is, al 

dan niet terstond, eenmaal herbenoembaar voor een periode van wederom ten hoogste vier 

jaar. De voorzitter is bij voorkeur fulltime in dienst en in beginsel voor twee termijnen 

beschikbaar. 

 Portefeuilles: de voorzitter van de MBO Raad is qualitate qua portefeuillehouder 

communicatie in het bestuur en ook, om het jaar, voorzitter, respectievelijk vice-voorzitter van 

SBB. 

 Remuneratie: salariëring passend binnen de normen van WNT II op basis van een fulltime 

dienstverband. 

 Procedure: de benoeming wordt voorbereid door een tijdelijke selectiecommissie, bestaande 

uit mevrouw Zandbergen en mevrouw Beentjes, en de heren Wilcke, Van der Vegt en Van 

Hout. Zij wordt ondersteund door een adviserend lid, de heer Oomens (directeur MBO Raad, 

secretaris bestuur). De heer Wilcke zal de selectiecommissie voorzitten. De ALV benoemt de 

finale kandidaat op bindende voordracht van het bestuur. Het bestuur baseert zich hierbij op 

een advies van de selectiecommissie. 

 Timing: de benoeming vindt uiterlijk per 1 maart 2020 plaats. De ingangsdatum van de eerste 

termijn zal dan ergens tussen 1 april en 1 augustus 2020 komen te liggen. 
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REAGEREN  
 

De MBO Raad laat zich in deze procedure bijstaan door Paul Nobelen, zelfstandig bestuursadviseur. 

Hij is graag bereid u desgewenst nadere informatie inzake de functie te verschaffen. Bij hem kunt u 

ook vóór 23 december 2019 via e-mail uw belangstelling kenbaar maken. Contactgegevens zijn: 

 

Paul Nobelen 

paul@nobelen.eu 

06-53811831 

 

 

mailto:paul@nobelen.eu

