‘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!
Voor de afdeling Externe projecten zijn we op zoek naar een:
Projectleider
0,4 – 0,5 fte (16 – 20 uur per week)
Het gaat om een tijdelijke functie binnen het project

Doorstroom mbo-pabo met een verwachte

doorlooptijd t/m 31 december 2024.
Project Doorstroom mbo-pabo
Vanaf september 2020 is een werkgroep doorstroom mbo-pabo aan de slag gegaan met de vraag of er
voor de instroom van mbo-studenten die dit keuzedeel volgen ook voorbij de toelatingstoetsen gedacht
kon worden. In het onderliggende projectplan wordt uitgegaan van landelijke en regionale
projectondersteuning. De belangrijkste taken van de landelijke projectleiding zijn het ontwikkelen van
landelijke kaders (convenanten, portfolio-systematiek), het aansturen van regionale
projectondersteuners die de regionale samenwerking tussen pabo’s en roc’s faciliteren en het faciliteren
van een stuurgroep die namens de eerder genoemde projectpartners overzicht houdt en regie voert op
het project. Bekijk het thema op onze website: project Instroom pabo.
Wat ga je doen?
•

Je voert het project doorstroom mbo-pabo uit volgens het beschreven projectplan vanuit een landelijke,
regisserende/coördinerende rol. Je houdt zicht op de vorderingen van het project en neemt je team
daarin mee. Indien nodig en op verzoek van de stuurgroep werk je het projectplan verder uit, zoals de
planning, kaders en de te behalen milestones.

•

Je bent verantwoordelijk voor het opleveren van de in het projectplan beschreven resultaten volgens
nader door de stuurgroep te specificeren kwaliteitscriteria.

•

Je stuurt het projectteam (landelijke projectleider en regionale projectondersteuners) vanuit een
overkoepelende blik aan.

•

Je werkt actief aan de zichtbaarheid en het in de markt zetten van het project doorstroom mbo-pabo bij
alle stakeholders.

Wat is jouw profiel?
•

Minimaal hbo werk- en denkniveau en het vermogen om conceptueel te kunnen denken

•

Aantoonbare affiniteit met en kennis van de doorstroom naar de pabo. Je kent zowel het mbo als het
hbo, hebt kennis van deze verschillende onderwijssystemen (voor wat betreft bijvoorbeeld wet- en
regelgeving, cultuur, kwaliteitssystemen enz.)

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

•

Ervaring in het strategisch, tactisch en operationeel aansturen van een complex project op basis van de
principes van projectmatig- en resultaatgericht werken.

•

Omgevingssensitiviteit en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen

•

Goed kunnen analyseren, plannen en organiseren

•

Uitstekende relationele vaardigheden waaronder motiveren en samenwerken

•

Mondelinge en schriftelijke overtuigingskracht

Wat bieden wij?
Het gaat om een tijdelijke functie binnen een project met een verwachte doorlooptijd t/m 31 december 2024.
De arbeidsduur bedraagt 0,4 – 0,5 fte (16 – 20 uur per week). De salarisindicatie bedraagt afhankelijk van
opleiding en ervaring minimaal € 3.898,00 en maximaal € 6.308,00 bruto op fulltime basis waarbij de MBO
Raad een werkweek van 40 uur hanteert. Bij detachering is sprake van de daadwerkelijke loonkosten met
een reële opslag voor overhead.
Meer informatie en solliciteren?
Klik hier voor meer informatie over de MBO Raad. Voor inhoudelijke vragen over de functie en het
projectplan kun je contact opnemen met Jan Faber, hoofd externe projecten MBO Raad via
06 – 5027 2666 of via e-mail: 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 6 juni a.s. reageren.
Het aanvragen en overleggen van een VOG en referenties behoort tot de procedure.
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