
  

‘Sterk onderwijs vandaag voor de beroepen van morgen’  

  

Werken op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt?  

 

 

Mbo 

Ze bouwen. Ze zorgen. Ze sleutelen aan de energietransitie. Kleuren met hun ondernemingen de 

winkelstraten van elke stad. Ze houden het openbaar vervoer op het spoor. Zijn het hart van zoveel 

verenigingen. Ze helpen het land veilig houden. En de zee. Ze zijn overal. En ze houden de 

samenleving en economie draaiend. Waar zou ons land zijn zonder mbo’ers? Het mbo is Mega 

Belangrijk Onderwijs en dat willen we graag aan iedereen laten zien! In beeld en geluid, in woord en 

geschrift. Luid en duidelijk. 

 

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. 

 

Wij zijn een organisatie met ruim 130 professionals die elke dag bijdragen aan de belangrijkste taak 

van de MBO Raad: goede randvoorwaarden realiseren voor de mbo-scholen zodat zij hun werk 

optimaal kunnen doen, in het belang van iedereen die leert en werkt in het mbo. We houden van 

aanpakken en aanpakkers maar ook van kennis en kunde. Ons verenigingsgebouw is in Woerden 

gelegen nabij het station en de A12.   

 

De MBO Raad kent meerdere afdelingen, waaronder de afdeling Werkgeverszaken, Bedrijfsvoering & 

Bekostiging (WBB). Het team Werkgeverszaken binnen deze afdeling richt zich onder meer op de 

versterking van de werkgeversfunctie en het (strategisch) HR-beleid van de scholen en is het 

aanspreekpunt voor de cao in het mbo. Deze afdeling spant zich daarnaast onder meer in de 

bekostiging van het mbo te optimaliseren en de bedrijfsvoering in de sector te ondersteunen en waar 

nodig te verbeteren. Op korte termijn zoekt het team Werkgeverszaken binnen de afdeling WBB een 

nieuwe collega. 

Beleidsadviseur werkgeverszaken  32 - 40 uur per week (0,8 – 1,0 fte) 

 

Wat ga je doen? 

Je adviseert en behartigt de belangen van de leden van de MBO Raad in hun rol als werkgever op het 

terrein van verschillende sectorale HR-beleidsthema’s, waaronder gezond en veilig werken, 

duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen. Je vindt het interessant om relevante  

(beleids-)ontwikkelingen te vertalen naar beleid en concrete acties ten behoeve van het bestuur en de 

leden van de MBO Raad. Daarbij onderhoud je proactief contacten met diverse collega’s op de 

afdeling WBB, HR-medewerkers van mbo-scholen en andere stakeholders. Ook speel je een actieve 

rol bij de ondersteuning van de cao-werkgeversdelegatie en participeer je in werkgroepen van sociale 

partners (vanuit de cao mbo en vanuit het sectorale onderwijsarbeidsmarktfonds SOM). 

 

Wat waarderen wij aan jou? 

Je bent op de hoogte van relevante ontwikkelingen op het gebied van HRM en onderwijs. Je weet 

(complexe) materie duidelijk te verwoorden (mondeling en schriftelijk).  

  



 

 

Je weet goed te bepalen wanneer je zelfstandig advies kunt verstrekken en wanneer overleg met 

specialisten en ervaringsdeskundigen vereist is. Je hebt een lerende houding. Je bent een 

initiatiefrijke teamspeler die zelfstandig kan werken. Indien situaties het vereisen ben jij in staat snel te 

schakelen tussen verschillende onderwerpen en daarbij ben je creatief en flexibel. Je bent in staat om 

een netwerk in de mbo-sector op te bouwen en dit te onderhouden. Je bent omgevingssensitief en 

beschikt over een klantvriendelijke, dienstverlenende instelling. Kortom een echte doener die ons 

Werkgeversteam wil komen versterken.  

 

Aan welke eisen geef je invulling? 

• Je hebt een afgeronde hbo of universitaire opleiding op het gebied van Human Resources en/of 

Personeel en arbeid; 

• Je hebt drie tot vijf jaar werkervaring met HR-beleidsthema’s;  

• Je hebt ervaring met werken in een brancheorganisatie of op een HR-afdeling (in het onderwijs) is 

een pre;   

• Je beschikt over politieke en bestuurlijke sensitiviteit. 

 

Wat bieden wij? 

De omvang van de arbeidsduur is bespreekbaar en bedraagt minimaal 32 en maximaal 40 uur per 

week (0,8 -1,0 fte). De inschaling is afhankelijk van de aantoonbare relevante werkervaring en kennis 

van de relevante werkgebieden. In aanvang krijgen nieuwe collega’s een jaarcontract aangeboden. 

We vinden het belangrijk dat medewerkers hun talenten blijven ontwikkelen. We bieden daarom 

verschillende mogelijkheden aan om aan eigen professionalisering en loopbaan te werken. 

 

Meer informatie en solliciteren: 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met José Bosma, manager 

Werkgeverszaken, Bedrijfsvoering en Bekostiging via 0348 – 753 500 of per e-mail via 

j.bosma@mboraad.nl. Voor meer informatie over de MBO Raad, kun je de website www.mboraad.nl 

raadplegen. 

 

Je kunt jouw sollicitatie tot en met woensdag 7 juli a.s. vóór 12:00 uur richten aan de MBO Raad, 

afdeling HRM, bij voorkeur per e-mail: hrm@mboraad.nl. We streven ernaar de procedure in de 

maand juli af te ronden. 

 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
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