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

0,8-1,0 fte (32 – 40 uur per week)

Wat ga je doen?
Als senior beleidsadviseur ben je het eerste aanspreekpunt voor verschillende beleidsterreinen die
samenhangen met de financiële aspecten van het middelbaar beroepsonderwijs en weet je hier vanuit de
MBO Raad regie op te voeren. Denk aan beleidsterreinen gerelateerd aan het bekostigingsstelsel van het
mbo en de daaruit voortvloeiende financiering van de scholen, een doelmatige en effectieve besteding van
de beschikbare (publieke) middelen, de financiële inrichting en organisatie van scholen en de
verantwoording via de jaarrekeningen en richting de toezichthouders. Je bent onderdeel van het overleg met
de onderwijsinspectie. Bij de voorbereiding op de cao-onderhandelingen ben je van cruciale waarde met
financiële inzichten waarmee de werkgeversdelegatie tot afspraken kan komen. Je overziet alle aspecten
van het mbo-bekostigingsstelsel en draagt vanuit je functie bij om de continuïteit en kwaliteit van het
middelbaar beroepsonderwijs te waarborgen en ruimte voor verbetering te realiseren.
Aan welk profiel voldoe je?
Wij zoeken een proactieve beleidsadviseur met strategisch inzicht, tevens belangenbehartiger die veel
kennis en ervaring inbrengt. Iemand die graag zelf verantwoordelijkheid draagt en in samenwerking met
collega’s en de leden van de MBO Raad doelen weet te realiseren. Je hebt aantoonbaar gevoel voor het
politiek-bestuurlijke krachtenveld en weet besluitvormingsprocessen van de overheid te beïnvloeden vanuit
de belangen van de leden van de MBO Raad. Je bent een regisserende en inhoudelijk verbindende schakel
tussen de beleidsadviseurs van WBB en werkt afdelings-overstijgend samen met andere beleidsadviseurs
van de MBO Raad. Je adviseert het bestuur van de MBO Raad, leden college van bestuur van mbo-scholen
en participeert in (en/of leidt) verschillende project- en werkgroepen.
Waaruit blijkt dat je invulling geeft aan dit profiel?
• Je hebt een academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur heb je een afgeronde universitaire opleiding
in een financieel en/of (bedrijfs-)economische richting.
• Je hebt kennis van en ervaring met de financiële aspecten van onderwijsbeleid en -wetgeving en - bij
voorkeur - ook (een deel van) het publieke bekostigingsstelsel; je kunt vanuit jouw werkervaring en
affiniteiten hard maken dat jij je op korte termijn tot een expert van het mbo kunt ontwikkelen.
• Je beschikt over relevante werkervaring en weet je weg te vinden in een politiek en bestuurlijk
complexe omgeving.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

• Je kunt beleidsvraagstukken doorgronden en vertalen naar cijfermatige en financiële analyses. Je weet
deze analyses duidelijk en met gevoel voor je omgeving te presenteren.
• Je bent resultaat- en oplossingsgericht ingesteld en weet op het goede moment de verbinding te zoeken
met collega’s, bestuurlijke achterban en stakeholders. Je bent daarnaast een vraagbaak voor collega’s op
het snijvlak van (onderwijs)inhoud en financiën.
• Je kunt samenhang en eventuele knelpunten rond (beleidsmatige) vraagstukken benoemen, prioriteiten
aanbrengen, mede de (strategische) koers bepalen en het bestuur van de MBO Raad daarover
adviseren.
• Je beschikt over een gezonde dosis humor, hebt relativeringsvermogen en past in een team met een
open feedback-cultuur.
Wat bieden wij?
De gelegenheid om via de MBO Raad bij te dragen aan het belangrijke werk van de leukste onderwijssector
in ons land: het mbo. Een verantwoordelijke en zelfstandige functie in een uitdagende werkomgeving binnen
een professionele en collegiale afdeling waar werkplezier hoog in het vaandel staat.
De omvang van de arbeidsduur bedraagt minimaal 32 en maximaal 40 uur per week (0,8-1,0 fte). Het salaris
bedraagt maximaal € 6.586,00 bruto op fulltime basis (schaal 13) en is afhankelijk van de aantoonbare
relevante werkervaring en kennis. In aanvang krijgen nieuwe collega’s een jaarcontract aangeboden met de
intentie tot een vast contract. We vinden het belangrijk dat medewerkers hun talenten blijven ontwikkelen.
We bieden daarom verschillende mogelijkheden 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, Bedrijfsvoering & Bekostiging via 06 - 50 27 26 56 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 maandag 16 maart 2020 richten aan de MBO Raad, afdeling HRM, bij
voorkeur per e-mail: hrm@mboraad.nl
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