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‘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! 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. 
 
Kennispunt Gelijke Kansen, Diversiteit en Inclusie 
Iedereen verdient gelijke kansen! Niet iedereen heeft in onze samenleving dezelfde uitgangspositie, sociaal 
economische status, etniciteit spelen hierin een rol. Mbo-scholen spelen een belangrijke rol in het verbeteren 
van gelijke kansen van studenten.  
Bij het kennispunt kunnen onderwijsprofessionals werkzaam bij mbo-scholen terecht voor informatie, kennis, 
ervaring en praktijkvoorbeelden over Gelijke Kansen, Diversiteit en Inclusie. We coachen 8 scholen met een 
intensief verandertraject incl. onderzoek. 
Als kennispunt willen wij scholen helpen te werken aan een inclusieve school en maatschappij.  
Voor het Kennispunt Gelijke Kansen, Diversiteit en Inclusie zijn we op zoek naar een: 
 

Projectleider  
24 - 32 uur (0,6 – 0,8 fte) 

 
Het gaat om een tijdelijke functie in een project met een verwachte doorlooptijd t/m 30 september 2023. Een 
arbeidsovereenkomst voor de projectlooptijd is mogelijk evenals detachering (vanuit een mbo school).  
 
Werkzaamheden projectleider 
• Je stuurt het projectteam aan bestaande uit twee zeer deskundige beleidsadviseurs, een project-assistent 

en twee coaches voor de scholen in de specifieke lijn. 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; 

• Uitvoeren van het project Gelijke Kansen, Diversiteit en Inclusie, volgens het beschreven projectplan met 
de generieke en specifieke lijn; 

• Je hebt op strategisch niveau contact met de ministeries OCW en SZW over doelstelling project en 
afstemming over de voortgang; 

• Je levert een bijdrage aan de werkagenda mbo op het gebeid van gelijke kansen; 
• Je legt verantwoording af 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. 
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Aan welke functie-eisen voldoe je als projectleider? 
• Minimaal hbo werk- en denkniveau en het vermogen om conceptueel te kunnen denken; 
• Aantoonbare affiniteit met en kennis van de thema’s Gelijke Kansen, Diversiteit en Inclusie; 
• Ervaring in het operationeel en strategisch aansturen van een project op basis van de principes van 

projectmatig- en resultaatgericht werken; 
• Toepassingsvaardigheden van financiële, personele, organisatorische en uitvoeringsgerichte aspecten 

van complexe projecten; 
• Omgevingssensitiviteit en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen; 
• Goed kunnen analyseren, plannen en organiseren; 
• Uitstekende relationele vaardigheden waaronder motiveren en samenwerken; 
• Mondelinge en schriftelijke overtuigingskracht; 
• Bekendheid met of kennis van het mbo-veld strekt tot de aanbeveling. 
 
Arbeidsduur, arbeidsvoorwaarden en salaris 
Het gaat om een tijdelijke functie binnen een project met een verwachte doorlooptijd t/m 30 september 2023. 
De arbeidsduur bedraagt 24 - 32 uur per week (0,6 – 0,8 fte). De salarisindicatie bedraagt afhankelijk van 
opleiding en ervaring minimaal € 4.905,00 en maximaal € 6.308,00 bruto op fulltime basis waarbij de MBO 
Raad een feitelijke en contractuele voltijds werkweek van 40 uur hanteert. Bij detachering is sprake van de 
daadwerkelijke loonkosten met een reële opslag voor overhead. 
 
Meer informatie en solliciteren? 
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Jan Faber, hoofd externe projecten MBO Raad via  
06 – 5027 2666 of 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.  
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