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De MBO Raad en VO-raad zoeken per 1 februari 2019 voor de versterking van het Expertisepunt LOB 
(loopbaanoriëntatie en –begeleiding) een ervaren, actieve en daadkrachtige 

  
projectleider (0,8 of 1,0 fte) 

 
Het gaat om een tijdelijke functie van 1 januari 2019 tot 1 januari 2020 met de mogelijkheid tot verlenging. 
Een parttime invulling voor (een deel van) de werkzaamheden is bespreekbaar, zie hierbij de opsplitsing bij 
de belangrijkste taken. Functievervulling is mogelijk in loondienst, maar ook detachering vanuit een school 
behoort tot de mogelijkheden.  
 
Expertisepunt LOB 
Het Expertisepunt LOB ondersteunt scholen in het vmbo, havo/vwo en mbo bij het realiseren van goede 
loopbaanbegeleiding voor leerlingen en studenten, zowel binnen de scholen als op de overgangen. Hiervoor 
ontvangt het project subsidie van het ministerie van OCW. Het Expertisepunt werkt niet alleen op nationaal 
niveau, maar faciliteert met 18 regio-contactpersonen LOB ook de samenwerking en professionalisering in 
de regio. Het Expertisepunt heeft drie functies: 
• Een informerende functie richting scholen door kennisdeling te stimuleren; 
• Een ontwikkelfunctie voor “witte vlekken” in kennis en producten; 
• Een schakelfunctie tussen scholen, regionale netwerken en andere relevante organisaties. 

Wat zijn de belangrijkste taken? 
• Je stuurt op het bereiken van de beoogde resultaten uit  het projectplan, waarin duidelijk is wie wat 

wanneer en hoe doet en welke randvoorwaarden daarbij gelden. 
• Je geeft operationeel leiding aan, en motiveert en faciliteert de projectmedewerkers en regio-

contactpersonen. 
• Je verzorgt de benodigde afstemming met de beleidsadviseurs van beide sectorraden en het hoofd 

projecten van de MBO Raad en kan strategisch handelen namens en voor beide sectorraden. 
• Je onderhoudt contacten met de belangrijkste stakeholders en de subsidieverstrekker. 
 
Voor bovenstaande taken is leidinggevende ervaring en inhoudelijke kennis van LOB gewenst. 
 
Voor onderstaande taken is ervaring met het leiden van gesubsidieerde projecten gewenst:  
• Je stuurt op het bereiken van de beoogde (project)resultaten en draagt zorg voor goede rapportages 

over het project; 
• Je zorgt voor een correcte financiële projectafwikkeling. 
• Je zorgt voor een correcte financiële projectaansturing en -afwikkeling.  
• Je legt verantwoording af aan hoofd externe projecten MBO Raad en de stuurgroep van het project.  
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Aan welke functie-eisen voldoe je om een bekwame projectleider te zijn? 
• Een hbo plus- 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. 
• Om kunnen gaan met financiële, personele, organisatorische en uitvoeringsgerichte aspecten van 

complexe projecten. 
• Het goed kunnen analyseren, plannen, organiseren, motiveren en samenwerken. 
• Uitstekende relationele vaardigheden en mondelinge en schriftelijke overtuigingskracht. 
• Omgevingssensitiviteit en gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen. 
 
Arbeidsduur, arbeidsvoorwaarden en salaris  
De arbeidsduur bedraagt 0,8 – 1,0 fte (32-40 uur per week) of een deel hiervan bij een parttime invulling. De 
looptijd is voor de duur van het project tot en met vooralsnog 31 december 2019. Salarisindicatie is 
afhankelijk van opleiding en ervaring: schaal 12 MBO Raad (min. € 4.684,00 - max. € 6.024,00 b/p.m. op 
fulltime basis). Bij detachering is sprake van de daadwerkelijke loonkosten met een reële opslag voor de 
administratieve afhandeling.  
 
Meer informatie en solliciteren? 
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Jan Faber, plaatsvervangend hoofd 
externe projecten MBO Raad/MBO Diensten via 06 – 50272666 of j.faber@mboraad.nl 
 
Wil je graag projectleider worden van het Expertisepunt LOB? 
Stuur dan jouw CV met toelichting op je relevante ervaring plus een bondige motivatiebrief per e-mail naar 
Diana Barbé via hrm@mboraad.nl. 
 
Je kunt tot uiterlijk vrijdagochtend 4 januari 10.00 uur reageren. Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 
donderdagmiddag 10 januari 2019 bij de MBO Raad, Houttuinlaan 6 te Woerden. Dit is ook de standplaats 
van de vacante functie. 
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