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De VO-raad, MBO Raad en Vereniging Hogescholen zoeken voor het Expertisepunt LOB VO-MBO-HBO per 
direct twee 
 

Regiocontactpersonen LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) 
vo/ mbo/ hbo voor de regio’s Rijnmond/ZH-zuid en Oost-Nederland 

 (8-12 uur per week per regiocontactpersoon) 
  

Het gaat om functies binnen het project Expertisepunt LOB dat een looptijd heeft tot en met 30 juni 2022. 

De voorkeur gaat uit naar detachering vanuit een school in het vo, mbo of hbo. Ook een tijdelijke 
arbeidsovereenkomst of inhuur als zzp’er behoren tot de mogelijkheden. 

  
Project Expertisepunt LOB 
Het Expertisepunt LOB VO-MBO-HBO is een project met als doel zowel vo-, mbo- en hbo-scholen te faciliteren 
bij het realiseren van goede loopbaanbegeleiding, een loopbaangerichte leeromgeving en hen te ondersteunen 
bij het verbeteren van de kwaliteit van loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Het Expertisepunt LOB is een 
initiatief van de VO-raad, de MBO Raad en de Vereniging Hogescholen. 
 
Profiel regiocontactpersoon LOB 
Als regiocontactpersoon LOB heb je zicht op alle scholen in jouw regio en creëer je hierover een beeld voor te 
ondernemen activiteiten door het Expertisepunt LOB. Vervolgens leg je actief verbindingen tussen scholen of 
ga je met individuele scholen in gesprek over loopbaan- en studiebegeleiding. Op deze manier verken je op 
welke manier het Expertisepunt LOB scholen in jouw regio kan ondersteunen of versterken. Als 
regiocontactpersoon werk je nauw samen met het landelijk projectteam van het Expertisepunt LOB. Je bent de 
verbindende schakel tussen de activiteiten in de regio en het landelijke Expertisepunt LOB. Verantwoording leg 
je af aan de projectleider van het Expertisepunt LOB. 
 
Op welke wijze geef je invulling aan dit profiel? 
• Je hebt kennis van en affiniteit met loopbaanoriëntatie- en begeleiding en studieloopbaanbegeleiding 

(LOB/SLB). 
• Je hebt een aantoonbaar (LOB/SLB-) netwerk van vo-, mbo- en/of hbo-scholen (in de regio).  
• Je hebt ervaring met LOB/SLB-implementatietrajecten, LOB/SLB-professionalisering en LOB/SLB-

kwaliteitsverbetering in en of tussen scholen. 
• Je bent flexibel en inzetbaar voor 2 dagen per week. 
• Je bent in staat scholen met elkaar te verbinden. 
• Je bent proactief en zelfstandig opererend en je kunt samenwerken in een team.  
 
Wat zijn je taken? 
In afstemming met het landelijke projectteam, geef je uitvoering aan het projectplan van het Expertisepunt 
LOB. Je hebt een proactieve/onderzoekende instelling als het gaat om het creëren van 
samenwerkingsverbanden en het zoeken naar aansluiting bij regionale activiteiten. 
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De belangrijkste taken hierbij zijn: 
• het verkrijgen en bewaken van (over)zicht op de diverse netwerken/scholen en samenwerkingsverbanden 

in je regio. 
• het enthousiasmeren en werven van scholen in de regio om aan de slag te gaan met kwaliteitsverbetering 

van loopbaanoriëntatie- en studiebegeleiding. 
• het organiseren van regionale bijeenkomsten die aansluiten op de behoeften van de regio, waarbij de 

beschikbare kennis van loopbaanoriëntatie- en studiebegeleiding binnen de onderwijstypen vo/mbo/hbo 
kan worden ingezet. 

• het fungeren als aanspreekpunt voor de schoolcontactpersonen LOB/SLB in de regio. 
• het ophalen van informatie en (bewezen) praktijkvoorbeelden voor het Expertisepunt LOB. 
• het verbinden van loopbaanoriëntatie en -begeleiding  aan ontwikkelingen binnen het vo/mbo/hbo en aan 

regionale beleidsontwikkelingen.  
 

Arbeidsduur, arbeidsvoorwaarden en salaris  
De arbeidsomvang bedraagt 0,2 à 0,3 fte (8-12 uur per week) met een looptijd tot het einde van het project: 30 
juni 2022. Startdatum is zo spoedig mogelijk. De regiocontactpersonen LOB worden ingehuurd op basis van 
een tijdelijke (detacherings-)overeenkomst vanuit een vo-, mbo- of hbo-school of krijgen een dienstverband. Je 
wordt ingedeeld als adviseur in schaal 11 van de MBO Raad (min. € 3.751,00; max. € 5.408,00 b/p.m. op 
fulltime basis). Bij detachering is sprake van de daadwerkelijke loonkosten met een reële opslag. Bij zzp-inhuur 
vindt tariefbepaling plaats op basis van relevante kennis en ervaring. 
 
Meer informatie en solliciteren 
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Margriet Overmeyer, projectleider 
Expertisepunt LOB VO-MBO-HBO via 06 – 4163 1583 of m.overmeyer@expertisepuntlob.nl. Op de website 
expertisepuntlob.nl vind je meer informatie.  
 
Heb je hart voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het vo, mbo en/of het hbo en wil je werken aan het 
verder verbeteren van LOB/SLB in jouw regio? Stuur dan jouw cv met relevante ervaring en een motivatiebrief 
per e-mail naar het Expertisepunt LOB via expertisepuntlob.nl met een cc naar hrm@mboraad.nl  
 
Neem in jouw brief op wat de mogelijke startdatum is en voor welke regio je solliciteert. Beschrijf expliciet over 
welk regionaal LOB-netwerk je op dit moment beschikt. Geef ook aan voor hoeveel uur en op welke dagen je 
beschikbaar bent. 
 
Je kunt tot maandag 10 februari 2020 reageren. Sollicitatiegesprekken vinden plaats in februari bij de MBO 
Raad te Woerden. 
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