Sterk onderwijs vandaag voor de beroepen van morgen’
Werken op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt?
De MBO Raad is de brancheorganisatie van de mbo-scholen in het middelbaar beroepsonderwijs en de
volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn alle scholen aangesloten in de mbo-sector die bekostigd
onderwijs aanbieden. De MBO Raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten leden,
biedt diensten aan en onderneemt gezamenlijke activiteiten die samenhangen met deze belangenbehartiging.
De organisatie kent meerdere afdelingen, waaronder de afdeling Werkgeverszaken, Bekostiging &
Bedrijfsvoering (WBB). Deze afdeling spant zich onder meer in de werkgeversfunctie van de scholen te
versterken, de bekostiging van het mbo te optimaliseren en de bedrijfsvoering in de sector te ondersteunen
en te verbeteren.
Op korte termijn zoekt de afdeling Werkgeverszaken, Bekostiging en Bedrijfsvoering een:
Beleidsadviseur (m/v)

0,8-1,0 fte

Takenpakket:
• Je adviseert over vraagstukken omtrent alle aspecten rondom governance, bestuurlijke samenwerking
(mede)zeggenschap en professionele ruimte;
• Je biedt de scholen aangesloten bij de MBO Raad ondersteuning over de wet- en regelgeving en
juridische vraagstukken gerelateerd aan onderwijsrecht in zijn algemeenheid en de Wet Educatie en
Beroepsonderwijs in het bijzonder;
• Je onderhoudt jouw kennis op de betreffende rechtsgebieden en levert een proactieve bijdrage aan de
kennisontwikkeling in de mbo-sector op het gebied van juridische vraagstukken;
• Je levert een proactieve bijdrage aan het onderhouden en ontwikkelen van contacten met o.a. de juristen
van de mbo-scholen en je zit het juristennetwerk voor;
• Je werkt nauw samen met de andere beleidsadviseurs van de MBO Raad en bent een verbindende
schakel tussen de beleidsadviseurs van werkgeverszaken, bekostiging en bedrijfsvoering;
• Je participeert in (en/of leidt) verschillende project- en werkgroepen;
• Je onderhoudt contacten met onze stakeholders (o.a. andere overheids- en onderwijswerkgevers, en
verschillende ministeries).
Jouw profiel:
Wij zoeken voor deze functie binnen de afdeling WBB een enthousiaste, op samenwerking gerichte, collega
met een afgeronde universitaire opleiding Nederlands recht of (juridische)bestuurskunde. Je beschikt over
minimaal vijf jaar relevante (advies)ervaring op het gebied van onderwijsrecht en governance. Ervaring met
advisering binnen en/of aan (mbo-)scholen is een pre.
Je bent in staat om (complexe) situaties te analyseren en te interpreteren én ook te vertalen naar de praktijk.
Je bent resultaatgericht en omgevingssensitief en je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Je
weet goed te bepalen wanneer je zelfstandig een advies kunt verstrekken en wanneer overleg met
specialisten en ervaringsdeskundigen vereist is.
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Je beschikt over goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden en bent een initiatiefrijke teamspeler
met een hands-on mentaliteit en bereid om operationeel uw bijdrage te leveren. Je bent een netwerker die
die snel relevante contacten legt en onderhoudt. Je onderhoudt je kennis op de betreffende rechtsgebieden,
de aandachtsgebieden governance en professionele ruimte en zet deze proactief in om een bijdrage te
leveren aan de kennisontwikkeling in de mbo-sector.
Wij bieden:
De omvang van de arbeidsduur is bespreekbaar en bedraagt minimaal 32 en maximaal 40 uur per week
(0,8-1,0 fte). De inschaling is afhankelijk van de aantoonbare relevante werkervaring en kennis van de
relevante rechtsgebieden. In aanvang krijgen nieuwe collega’s een jaarcontract aangeboden. We vinden het
belangrijk dat medewerkers hun talenten blijven ontwikkelen. We bieden daarom verschillende
mogelijkheden aan om aan eigen professionalisering en loopbaan te werken.
Meer informatie en solliciteren:
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met mevrouw mr. J.A. (José) Bosma, manager
Werkgeverszaken, Bekostiging en Bedrijfsvoering via 0348-753500 of per e-mail via j.bosma@mboraad.nl.
Voor meer informatie over de MBO Raad kun je de website www.mboraad.nl raadplegen.
Je kunt jouw sollicitatie tot en met dinsdag 19 februari 2019 richten aan de MBO Raad, afdeling HRM, bij
voorkeur per e-mail: hrm@mboraad.nl
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