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Het Regio College verzorgt beroepsonderwijs en 
educatie aan circa 6.000 studenten. 
Het Regio College ontwikkelt in partnerschap met de 
regionale omgeving uitdagende en effectieve 
beroepsopleidingen en taaltrajecten. De studenten 
worden begeleid bij het ontwikkelen van hun talenten 
en het nemen van verantwoordelijkheid voor hun 
leerproces. De (beroeps)praktijk heeft in het leren 
een centrale plaats. Voor de ruim 500 medewerkers 

zijn hart voor studenten, klantgerichtheid en 
resultaatgerichtheid belangrijke kwaliteiten. 

De student is eigenaar van zijn leerproces en de 

praktijk als toetssteen: dat zijn de twee pijlers van de 

onderwijsvisie van het Regio College. Nieuw 

onderwijs veronderstelt een nauwe verbinding 

tussen school en werkveld. De opleidingen 

ontwikkelen in toenemende mate (delen van) het 

onderwijsprogramma met en bij bedrijven en 

organisaties in het werkveld waar zij studenten voor 

opleiden. 

Het thema Leven Lang Ontwikkelen (LLO) is 

één van onze speerpunten in onze strategie 

en kwaliteitsagenda. We vinden het belangrijk 

dat studenten, medewerkers en medewerkers 

in het werkveld in onze regio zich een leven 

lang blijven ontwikkelen. We zijn op zoek naar 

een enthousiaste projectleider die het Regio 

College helpt om hiervoor een stevige 

infrastructuur te realiseren. 

» Je werk

In opdracht van een stuurgroep geef je leiding 

aan het project waarin het Regio College haar 

onderwijsprogramma’s in het kader van LLO 

gaat ontwikkelen en aanbieden. Je creëert 

noodzakelijke randvoorwaarden voor zowel 

het onderwijs en zorgt voor implementatie en 

alignment met en tussen  onderwijs en de 

administratieve, informatie- en onderwijs-

logistieke processen. Je bewaakt de 

voortgang van de verschillende deelprojecten 

en behoudt het totaaloverzicht. 

Je werkt samen in de realisatie met de 

betrokkenen van diverse onderwijsteams en 

ondersteunende afdelingen. Om de 

besluitvorming effectief te laten verlopen, zorg 

je voor de juiste informatievoorziening naar 

alle betrokkenen. Je legt verantwoording af 

aan de stuurgroep die wordt voorgezeten door 

het directieteam van het Regio College. Je 

vertegenwoordigt het Regio College in 

overleggen met externen en zorgt dat externe 

ontwikkelingen geïncorporeerd worden in de 

aanpak. Je zorgt dat je met de juiste 

gesprekspartners aan tafel zit, zodat vraag en 

aanbod bij elkaar komen. 

» Wij zoeken

Een echte projectleider die van aanpakken 

weet en aantoonbaar geschikt is voor deze 

klus. Je beschikt over minimaal hbo+ werk- en 

denkniveau. Je hebt een sterke affiniteit met 

het mbo en het onderwerp Leven Lang Leren 

en bent goed op de hoogte van relevante 

actuele ontwikkelingen. Je staat sterk in je 

schoenen, gaat de confrontatie niet uit de weg 

en durft een visie neer te zetten. Gericht op 

samenwerking en verbinding kun je je inleven 

in belangen, wensen en posities. Je houdt 

hierbij uiteraard het doel voor ogen. Je bent 

resultaatgericht en in staat om anderen hierop 

aan te sturen. 

» Wij bieden

Wij bieden je een uitdagende projectfunctie 

voor de duur van een jaar bij een 

professionele organisatie. 

Het salaris bedraagt maximaal € 4939,= bruto 

per maand (schaal 11 cao mbo) bij een 

volledig dienstverband. Inschaling is 

afhankelijk van de relevante werkervaring die 

je meebrengt. Detachering of een ZZP-inzet 

behoort ook tot de mogelijkheden! 

» Informatie en sollicitatie

Voor informatie kun je je per e-mail richten tot 

secretariaatscholen@regiocollege.nl. 

Herken je jezelf in het geschetste profiel stuur 

dan je reactie per e-mail aan 

secretariaatscholen@regiocollege.nl.

Wij zijn een school die midden in de 
samenleving staat. Onze studenten hebben 
een diverse achtergrond met ieder zijn eigen 
unieke talenten.  We geloven dat we onze 
studenten het beste kunnen aanspreken met 
een team dat o.a. qua leeftijd, culturele 
achtergrond, arbeidsvermogen, gender en 
persoonlijkheid divers is samengesteld. 
Daarom streven we naar diversiteit in de 
teams. De verschillen in mensen helpen ons 
nog beter onderwijs te geven!  
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