
Projectleider RIF Ontzorg de Zorg 
ROC Kop van Noord-Holland, ROC Regio College en ROC Horizon College en 15 VVT 
instellingen in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal hebben op 30 juni 2021 de 
Regionaal Investeringsfonds (RIF) aanvraag ‘Ontzorg de Zorg’ ingediend. Deze aanvraag is 
in eerste instantie afgewezen en zal -na herziening en verdere concretisering - op 30 juni 
2022 opnieuw worden ingediend. De redenen van afwijzing zijn in beeld en de herziening en 
concretisering is voldoende helder en haalbaar. Om de herindiening vlot en goed te laten 
verlopen zoeken we een projectleider voor 0,5 fte. Het gaat in ieder geval om de periode tot 
1 september 2022 en eventueel ook tijdens de uitvoering van het RIF project, ervan 
uitgaande dat de aanvraag na herindiening wordt goedgekeurd. Het project start op 1 
september 2022 en heeft een looptijd van 4 jaar tot en met 31 augustus 2026. Penvoerder is 
Horizon College. 
 
Wat vragen wij van de projectleider? 
De projectleider 
• is samen met de managers/coaches/docenten in de zorgsector verantwoordelijk voor de 

uitvoering en borging van het proces tot en met de aanvraag;  
• verbindt de 3 mbo-instellingen bij het ontwikkelen, innoveren en het uitvoeren van het 

onderwijs in planvorming voor de aanvraag;  
• werkt in dwarsverbanden samen met de instellingen teneinde praktijkgericht onderwijs te 

realiseren;  
• inspireert en initieert nieuwe ideeën voor een vernieuwende manier van leren en opleiden 

op de werkplek;  
• geeft invulling aan de vastgestelde programma aanpak, coördineert en regisseert de 

opdrachten aan projectteams, creëert dwarsverbanden en heeft overzicht over het totaal;  
• signaleert knelpunten/risico’s die de voortgang belemmeren en draagt hiertoe oplossingen 

aan, maakt een totaalplanning en houdt overzicht;  
• verzorgt voortgangsrapportages voor en legt verantwoording af aan de stuurgroep en 

wordt functioneel aangestuurd door de directeur GWS van het Horizon College. 
 
Wat zoeken wij in de projectleider?   
Een projectleider met een onderwijskundige en/of pedagogische achtergrond op hbo/wo 
niveau en ervaring in het innovatief opzetten en leiden van projecten of programma’s op het 
gebied van Zorg onderwijs. Je hebt de vaardigheid om bedrijven en/of instellingen aan ons te 
binden voor dit project.  
 
Je hebt:  
• ervaring in innovatie en ontwikkeltrajecten op het gebied van leren en ontwikkelen;  
• ervaring op het gebied van het ontwerpen van flexibel (beroeps)onderwijs, curricula en 

(e-)didactische concepten; 
• verbindend vermogen en een relevant netwerk;  
• het in je om makkelijk samen te werken op verschillende niveaus van bestuur tot 

uitvoering en een vertaalslag te maken van strategie naar uitvoering;  
• ervaring in projectmatig denken en werken met het oog op proces en resultaat;  
• het vermogen draagvlak te creëren en vast te houden aan regievoering in complexe 

situaties;  
• het vermogen onafhankelijk en overstijgend te denken en te werken;  
• het vermogen om helder schriftelijk te rapporteren. 
  



 
Je bent 
• een creatieve verbinder die in staat is vanuit de “kleur” van de verschillende 

onderwijsorganisaties te komen tot een gezamenlijke visie en aanpak;  
• in staat verschillen te benutten en waar nodig te overbruggen om te komen tot een goed 

resultaat. 
 
Ons aanbod  
Een inspirerende opdracht voor een ervaren pionier die in staat is om de komende maanden 
te werken aan het innoveren en professionaliseren van de leer/werkomgeving en daarmee 
ook het werkplezier van onze medewerkers en studenten. We bieden een 0,5 fte functie 
in schaal 11 (max € 5.018,00 bij een fulltime dienstverband). 
 
Interesse/solliciteren?  
Voor verdere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Arjan Kloppers 
(namens de drie directeuren), 06-14873417. 
De sollicitatiegesprekken vinden mogelijk online plaats 
 
Solliciteren kan via de website van Horizon College, via de button solliciteren kunt u uw 
motivatiebrief en cv uploaden. Reacties zien wij graag uiterlijk 9 januari  2022 tegemoet. 
 

https://www.horizoncollege.nl/werken-bij/vacatures/
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