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MBO Raad en VO-raad zoeken voor het per 1 juli 2017 op te richten expertisepunt LOB (Loopbaanoriëntatie 
en –begeleiding) een ervaren, actieve en daadkrachtige 

  
Meewerkende projectleider (0,8 fte = 32 uur per week) 

 
Het gaat om een tijdelijke functie van 1 juli 2017 tot 1 januari 2020. Detachering vanuit een school behoort 
tot de mogelijkheden.  
 
Expertisepunt LOB 
Het betreft een door het ministerie van OCW gesubsidieerd project. Het expertisepunt LOB heeft tot doel om 
scholen in het VO en MBO te ondersteunen bij het realiseren van goede loopbaanbegeleiding voor 
leerlingen en studenten, zowel binnen de scholen als op de overgangen. Het expertisepunt werkt niet alleen 
landelijk maar faciliteert ook de samenwerking en professionalisering in de regio. Het Expertisepunt krijgt 3 
functies: 
• Een stimulerende functie richting scholen; 
• Een ontwikkelfunctie als het gaat om witte vlekken in kennis en producten op het gebied van LOB; 
• Een schakelfunctie tussen scholen, regionale netwerken en andere relevante organisaties op het gebied 

van LOB. 

Taken 
De projectleider geeft samen met een (nog te werven) projectteam vorm aan het nieuwe expertisepunt. De 
projectleider neemt als teamlid ook uitvoerende taken op zich. Daarnaast zijn de belangrijkste taken als 
projectleider:  
 
• Vertalen van het projectplan/subsidieaanvraag naar een operationeel plan, zodat duidelijk is wie wat 

wanneer en hoe doet en welke randvoorwaarden daarbij gelden. 
• Het verzorgen van de benodigde afstemming en het hierin strategisch handelen namens en voor beide 

sectorraden. 
• Het zorgdragen dat de ontwikkeling van het expertisepunt aansluiting heeft met de ontwikkeling en 

implementatie van inhoudelijk beleid van de sectorraden. 
• Operationeel leiding geven aan en motiveren en faciliteren van het projectpersoneel. 
• Sturen op het bereiken van de beoogde projectresultaten. 
• Zorgen voor goede rapportages over het project en de schriftelijke vastlegging daarvan. 
• Zorgen voor een correcte financiële projectafwikkeling.  
• Contact onderhouden met de belangrijkste stakeholders en de subsidieverstrekker. 
• Verantwoording afleggen aan het hoofd externe projecten van de MBO Raad en de stuurgroep van het 

project.  

Functie-eisen 
Voor een goede vervulling van de functie is nodig: 
• Hbo- of academisch niveau en het vermogen om conceptueel te kunnen denken; 
• Ruime ervaring als projectleider in het operationeel aansturen van een projectteam op basis van de 

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

van complexe projecten;  
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• Goed kunnen analyseren, plannen, organiseren, motiveren en samenwerken; 
• Uitstekende relationele vaardigheden en mondelinge en schriftelijke overtuigingskracht; 
• Kennis van (LOB in) het vo en mbo;  
• Een klantgerichte instelling; 
• Omgevingssensitiviteit met gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen. 

Arbeidsduur, arbeidsvoorwaarden en salaris  
De arbeidsduur bedraagt 0,8 fte (32 uur per week) met een looptijd voor de duur van het project tot en met  
1 januari 2020. Salarisindicatie afhankelijk van opleiding en ervaring: schaal 12 MBO Raad (min. € 4.535,00 
- max. € 5.833,00 b/p.m. op fulltime basis). Bij detachering is sprake van de daadwerkelijke loonkosten met 
een reële opslag.  
 
Meer informatie en solliciteren? 
Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact opnemen met Jacqueline de Schutter, hoofd externe 
projecten MBO Raad/MBO Diensten via 06 – 41631583 of j.deschutter@mboraad.nl 
Wilt u graag projectleider worden van het expertisepunt LOB? 
Stuur dan uw CV met relevante ervaring en een brief met motivatie per e-mail naar Diana Barbé via 
personeelszaken@mboraad.nl. 
U kunt tot uiterlijk 6 april 12.00 uur reageren. Sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 13 april 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 of VO-raad de voorkeur. 
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