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

‘Sterk onderwijs vandaag voor de beroepen van morgen’ 

Werken aan de kwaliteit van onderwijs en examinering in het middelbaar beroepsonderwijs? 

De MBO Raad is de brancheorganisatie van de scholen in het middelbaar beroepsonderwijs en de 

volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn alle scholen in het mbo aangesloten die bekostigd onderwijs 

aanbieden. De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden, biedt diensten aan en 

onderneemt gezamenlijke activiteiten die samenhangen met deze belangenbehartiging.  

Voor het project Kennispunt Onderwijs en Examinering zoeken wij per 1 januari 2018 (of zoveel eerder als 

mogelijk is) een ervaren, materiedeskundige en dynamische  

adviseur (0,8-1,0 fte = 32 tot 40 uur per week).  

Expertisegebied: examinering, leven lang ontwikkelen en de herziene kwalificatiestructuur 

Het Kennispunt Onderwijs en Examinering is de opvolger van de Servicepunten Examinering en IHKS. Dit 

Kennispunt faciliteert scholen bij  de implementatie en toepassing van actuele wet- en regelgeving . Het 

Kennispunt richt voor de scholen een helpdesk in met expertise die beschikbaar is voor vragen over de 

vertaling van  wet- en regelgeving naar de praktijk. Daarnaast ondersteunt het Kennispunt de scholen in het 

delen van kennis (bijvoorbeeld praktijkvoorbeelden) en in onderling netwerken.  

Het Kennispunt bestaat uit een klein, flexibel team dat tot het einde van de projectperiode (31 december 

2018, met de intentie om enkele jaren te verlengen) graag versterking krijgt van een (beleids)adviseur. 

Taken 

Als adviseur geef jij, in afstemming met de andere leden van het projectteam, uitvoering aan het projectplan 

‘Kennispunt Onderwijs en Examinering’. De belangrijkste inhoudelijke aandachtsgebieden zijn de 

beroepsgerichte examinering, leven lang ontwikkelen en de herziene kwalificatiestructuur. Jouw 

belangrijkste taken zijn: 

 Het voorbereiden van documenten, bijeenkomsten en trajecten die de scholen ondersteunen  bij de

implementatie van wet- en regelgeving en beleid.

 Zorgen voor aantrekkelijke, actuele en interactieve informatie  voor mbo-scholen en hun partners.

 Beantwoorden van vragen van scholen over wet- en regelgeving.

 Organiseren en stimuleren van samenwerking en kennisdeling tussen mbo-scholen onderling en andere

organisaties in het mbo.

• Verzorgen van presentaties op scholen en andere bijeenkomsten.

Functie-eisen 

Voor een goede vervulling van de functie is nodig dat je beschikt over: 

 Meerdere jaren ervaring met projectmatig en resultaatgericht werken.

 Ervaring met de invoering van de herziene kwalificatiestructuur mbo.

 Uitgebreide kennis van het mbo en examinering.

 Uitstekende organisatorische, relationele en redactionele vaardigheden.

 Een goede balans tussen kritisch beoordelingsvermogen en gevoel voor (politieke en bestuurlijke)

verhoudingen.



 

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

 

Arbeidsduur, arbeidsvoorwaarden en salaris  

De arbeidsduur bedraagt 0,8 tot 1,0 fte (32 tot 40 uur per week) met een looptijd voor de duur van het project 

tot vooralsnog 31 december 2018. De intentie is dit project ook na 31 december 2018 voort te zetten; dit is 

afhankelijk van subsidie. . Salarisindicatie is afhankelijk van opleiding en ervaring: aanloopschaal 11 – 

eindschaal 12 (minimaal € 3.668,00/maximaal € 5.884,00 bruto per maand). Bij detachering is sprake van de 

daadwerkelijke loonkosten met een reële opslag.  

 

Meer informatie en solliciteren? 

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Jacqueline de Schutter, hoofd externe projecten MBO 

Raad via 06 – 25015462 / j.deschutter@mboraad.nl of Nelleke Lafeber, projectleider ‘Kennispunt Onderwijs 

en Examinering’ via 06 – 5027 2678 / N.Lafeber@mboraad.nl 

Interesse in de functie? Stuur jouw cv met relevante ervaring en een motivatiebrief per e-mail naar Diana 

Barbé via personeelszaken@mboraad.nl. 

 

Je kunt tot uiterlijk 16 oktober 09.00 uur reageren. Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 24 oktober 2017 

bij de MBO Raad, Houttuinlaan 6 te Woerden. Dit is ook de standplaats van de vacante functie. 

Deze vacature wordt tegelijkertijd opengesteld voor interne en externe kandidaten. Bij gelijke geschiktheid 

hebben interne kandidaten vanuit de MBO Raad de voorkeur. 
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