‘Sterk onderwijs vandaag voor de beroepen van morgen’
Waar zou ons land zijn zonder mbo’ers? Het mbo is Mega Belangrijk Onderwijs en daar dragen we bij de MBO
Raad graag aan bij!
De MBO Raad is de brancheorganisatie van de scholen in het middelbaar beroepsonderwijs en de
volwasseneneducatie die bekostigd onderwijs aanbieden. De MBO Raad behartigt de gemeenschappelijke
belangen van de aangesloten scholen, biedt diensten aan en onderneemt gezamenlijke activiteiten die
samenhangen met deze belangenbehartiging. De MBO Raad heeft zes afdelingen: Werkgeverszaken,
Bedrijfsvoering & Bekostiging (WBB), Bedrijfstakgroepen (BTG), Strategie en Onderwijs (S&O), In- en Externe
Communicatie (I&EC), Bedrijfsvoering en Externe Projecten.
Kennispunt MBO Taal en Rekenen
Het Kennispunt MBO Taal en Rekenen is één van de kennispunten die ondergebracht zijn bij de MBO Raad.
Het Kennispunt MBO Taal en Rekenen werkt nauw samen met het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering
en valt onder de afdeling Externe Projecten. Alle kennispunten vind je via www.kennispuntmbo.nl.
Het Kennispunt MBO taal en rekenen is een voortzetting van het Steunpunt taal en rekenen mbo, dat in 2009
door het ministerie van OCW in het leven is geroepen om mbo-scholen te ondersteunen bij de implementatie
van de referentieniveaus Nederlandse taal, rekenen en Engels.
De dienstverlening van het Kennispunt bestaat vooral uit het informeren over de actuele ontwikkelingen op het
gebied van wet- en regelgeving met betrekking tot taal en rekenen in het mbo. Dat gebeurt door middel van
nieuwsberichten en servicedocumenten, het beantwoorden van vragen over de regelgeving, het onderwijs en
de examinering en het organiseren van bijeenkomsten en conferenties voor docenten, beleidsmedewerkers en
management. Dit jaar staat onder andere de implementatie van de nieuwe rekeneisen centraal.
In verband met het vertrek van de projectleider per 1 januari 2021 is er een vacature voor een:
Projectleider Kennispunt MBO Taal en Rekenen
0,5 fte (20 uur per week)
Het gaat om een tijdelijke functie met een verwachte looptijd t/m 31 december 2022.
Voor de periode november en december 2020 bestaat de mogelijkheid om alvast 1 dag per week werkzaam te
zijn, mede voor een goede overdracht vanuit de huidige projectleider.
Wat vragen we van de projectleider?
•

Je voert de activiteiten van het Kennispunt MBO Taal en Rekenen uit, zoals beschreven in de
subsidiebeschikking van het ministerie van OCW. Verantwoording over de uitvoering wordt afgelegd aan
het hoofd Externe Projecten van de MBO Raad.

•

Je bent aanspreekpunt voor docenten, beleidsmedewerkers en management van alle mbo-instellingen.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

•

Je onderhoudt contacten met diverse betrokken partijen, zoals OCW, CvTE, MBO Raad, Coöperatie
Examens MBO en Inspectie van het Onderwijs over de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving rond taal
en rekenen in het mbo.

•

Je beantwoordt vragen over de wet- en regelgeving rond taal en rekenen, zowel telefonisch als online.

•

Je ondersteunt de community rekenen organisatorisch bij het ontwikkelen van goed rekenonderwijs op
basis van de nieuwe rekeneisen.

•

Je maakt servicedocumenten bij nieuwe wetgeving en/of andere relevante onderwerpen.

•

Je schrijft nieuwsberichten over actualiteiten rondom taal en rekenen.

•

Je organiseert flitsbijeenkomsten over nieuwe ontwikkelingen rond taal en rekenen.

•

Je geeft desgevraagd presentaties over de wet- en regelgeving rond taal en rekenen in het mbo aan
derden.

•

Je onderhoudt de website www.taalenrekenenmbo.nl, zodat deze voortdurend actueel is.

Functie-eisen projectleider
•

Je hebt minimaal hbo werk- en denkniveau;

•

Je hebt affiniteit met taal en rekenen in het mbo;

•

Je bent in staat om zelfstandig vorm te geven aan organisatorische en uitvoeringsgerichte aspecten van
een complex project;

•

Je bent in staat om, los van je eigen mening of ervaring, neutrale informatievoorziening te leveren;

•

Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;

•

Je hebt aantoonbaar goede netwerkvaardigheden, kunt goed plannen en organiseren, motiveren en
samenwerken.

Arbeidsduur, arbeidsvoorwaarden en salaris
Het gaat om een tijdelijke functie binnen een project met een verwachte doorlooptijd t/m 31 december 2022.
De arbeidsduur bedraagt 0,5 fte (20 uur per week). De salarisindicatie bedraagt afhankelijk van opleiding en
ervaring minimaal € 3.751,00 en maximaal € 5.408,00 bruto op fulltime basis waarbij de MBO Raad een
feitelijke en contractuele voltijds werkweek van 40 uur hanteert. Bij detachering is sprake van de
daadwerkelijke loonkosten met een reële opslag voor overhead.
Meer informatie en solliciteren?
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Rianne Reichardt, huidig projectleider Kennispunt MBO
Taal en Rekenen, via r.reichardt@kennispuntmbo.nl. Of bij Jan Faber, hoofd van afdeling Externe Projecten
van de MBO Raad, via: j.faber@mboraad.nl, 06-50272666.
Interesse in de functie: stuur jouw CV met relevante ervaring en een motivatiebrief per e-mail naar de afdeling
HRM via hrm@mboraad.nl. Je kunt reageren tot uiterlijk maandag 12 oktober 10.00 uur.
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld.

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

