
 

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

 

‘Sterk onderwijs vandaag voor de beroepen van morgen’ 

 

Werken op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt? 

 

 

De MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar 

beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn alle 66 scholen in de mbo-sector, die 

bekostigd onderwijs aanbieden, aangesloten. De MBO Raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van 

de aangesloten leden, biedt diensten aan en onderneemt gezamenlijke activiteiten die samenhangen met 

deze belangenbehartiging. 

 

Op korte termijn zoekt de afdeling Strategie en Onderwijs een: 

 

Beleidsadviseur 

(m/v) 0,8 – 1,0 fte  

 

Als beleidsadviseur versterkt u, in nauwe samenwerking met collega’s, mbo-scholen en diverse partners, de 

rol van het mbo. De afdeling heeft 10 adviseurs die samen de diverse dossiers verdeeld hebben. U 

onderhoudt contacten met de scholen, onderwijsinstellingen, SBB, het bedrijfsleven, ministeries e.d. 

 

Takenpakket   

U realiseert een goede positie van het mbo en de mbo-scholen op dossiers die relevant zijn voor het 

middelbaar beroepsonderwijs, entree-opleidingen en vavo.  

De beleidsadviseur gaat zich bezighouden met kaders waarbinnen scholen en onderwijsteams kunnen 

opereren. Concreet gaat het bijvoorbeeld over schoolkosten, klachtenregeling, toelatingsbeleid, 

onderwijstijd, domeinen, cross-over opleidingen en afspraken over het melden van starten en stoppen van 

opleidingen. Deze dossiers behartigt u niet alleen, maar binnen een team van collega’s met verwante 

dossiers. Daarnaast zit het dossier inburgering en daarmee de (on)mogelijkheden voor (beroeps)onderwijs 

aan vluchtelingen in de vacature. 

Naast de algemene eisen aan een adviseur S&O betekent zoeken we een kandidaat die breed inzetbaar wil 

zijn op dossiers van S&O.   

 

Uw profiel 

Wij zoeken een enthousiaste collega met hart voor het mbo. U beschikt over een relevante hbo-/ 

academische opleiding en hebt enige jaren werkervaring in een soortgelijke functie. Affiniteit met juridische 

aspecten strekt tot aanbeveling. Door het bouwen aan – en onderhouden van – uw (externe) netwerk blijft u 

goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het onderwijs plus uw vakgebied en weet u die te 

benutten. U bent in staat (complexe) situaties te analysen en te interpreteren. U bent resultaatgericht, heeft 

gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en bent omgevingssensitief. U beschikt over goede 

communicatieve vaardigheden en kunt zelfstandig en in teamverband werken. 

 

Wij bieden 

De omvang van de functie is 0,8 fte. Uitbreiding tot maximaal 1 fte is bespreekbaar. De functie is ingedeeld 

in aanloopschaal 11 en eindschaal 12 met een maximum salaris van € 5.871,00 bruto per maand bij een 

volledige weektaak. In aanvang wordt aan nieuwe collega’s een jaarcontract aangeboden. 
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Meer informatie en solliciteren 

Voor meer informatie over deze functie kunt u vanaf maandag 22 mei 2017 contact opnemen met dhr. drs. 

H.G. (Erwin) Pierik, manager van de afdeling Bedrijfstakgroepen, telefoon: 06 – 50 27 26 67 of 

e.pierik@mboraad.nl. Voor meer informatie kunt u de website www.mboraad.nl raadplegen. 

U kunt uw sollicitatie tot dinsdagochtend 30 mei 2017 9.00 uur richten aan de MBO Raad, afdeling 

personeelszaken, mw. Diana Barbé, Postbus 2051, 3440 DB Woerden of e-mail: 

personeelszaken@mboraad.nl. De eerste gespreksronde wordt bij voorkeur gepland op donderdag 1 en 

vrijdag 2 juni 2017. 
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