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saMBO-ICT is een zelfstandige organisatie van en voor alle mbo-scholen en heeft sterke banden met 

de MBO Raad, Kennisnet en met SURF. De belangrijkste pijlers binnen saMBO-ICT zijn 

belangenbehartiging, kennisdeling en gezamenlijke projecten. 

 

saMBO-ICT is de belangenbehartiger van de sector op een breed terrein. Zo houden we ons bezig met 

gegevensuitwisseling, maar ook met de inzet van ICT in het leerproces. Daarnaast organiseren we veel 

activiteiten, van netwerkbijeenkomsten rond informatiebeveiliging en privacy tot kennisdeling 

tussen gebruikersgroepen van de belangrijkste applicaties. Daarbij maakt saMBO-ICT gebruik van de 

kennis en energie die binnen de mbo-organisaties aanwezig is. Zoveel mogelijk worden scholen zelf in 

staat gesteld om gezamenlijke activiteiten vorm te geven. saMBO-ICT zorgt daarbij voor ondersteuning. 

 

Per 1 april 2018 zoekt saMBO-ICT een ervaren en communicatieve 

 

Beleidsadviseur 

bij voorkeur 1,0 fte = 40 uur per week (0,9 fte is bespreekbaar) of  

te verdelen over 2 expertisegebieden van 0,45-0,5 fte afzonderlijk 

 

Aanstelling kan geschieden in loondienst maar detachering vanuit een school is mogelijk. 

 

Functiebeschrijving en takenpakket: 

De functie bestaat uit twee onderdelen (elk 0,5 fte): 

a. Inhoudelijke bijdrage aan de digitalisering van administratieve processen. Deelname aan 

werkgroepen op dit onderwerp. Begeleiding en stimulering van een aantal kennisnetwerken, 

zoals de organisatie van de kennisdelingsbijeenkomsten Office 365. Onderdeel is het faciliteren 

van programmacommissies. Ook passen verschillende gebruikersgroepen in dit profiel. 

b. Inhoudelijke bijdrage aan de inzet van ICT in het onderwijs. Organiseren van het netwerk van 

mbo-ambassadeurs. Vooral advisering op het gebied van innovatie binnen scholen in het mbo. Is 

daarbij inhoudelijk betrokken bij de website en verzorgt de moderatie van de groepsomgeving, 

die gebruikt wordt als communicatiemiddel voor gebruikersgroepen en netwerken. 

c. In beide onderdelen. Het zijn van aanspreekpunt voor de instellingen en scholen. Het ophalen 

van informatie en delen van (bewezen) praktijkvoorbeelden t.b.v. digitalisering. Voorbereiden, 

aansturen en realiseren van overzichtelijke (deel)projecten. 

 

Jouw profiel/functie-eisen 

 Hbo+ werk- en denkniveau blijkende uit het succesvol afgerond hebben van minimaal een hbo-

opleiding met relevante vervolgopleidingen. 

 Bij onderdeel a: Organisatietalent gericht op de vragen vanuit verschillende doelgroepen 
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 Bij onderdeel b: Kennis en ervaring van de implementatie van ICT in het onderwijs en ervaring 

met innovaties op het niveau van scholen  

 Je kijkt niet alleen naar het eigen kennisgebied maar bent ook gericht op verbinden van diverse 

kennisgebieden en de mogelijkheden deze elkaar te doen versterken. 

 Ervaring met de rol van facilitator van groepen 

 Ervaring met het mbo als sector 

 Je bent een communicatieve teamspeler die vaardig is in het omgaan met tegengestelde 

belangen en doelgroepen (o.a. bestuurders, leidinggevenden, docenten, 

onderwijsondersteunende medewerkers). 

 Je herkent je in de eigenschappen ‘klantgericht, innovatief, initiatiefrijk en ondernemend’. 

 Je wilt resultaten realiseren mede via een servicegerichte instelling en een flexibele inzet. 

 

Wat biedt de organisatie: Arbeidsduur, arbeidsvoorwaarden en salaris  

De functie bestaat uit twee onderdelen. Het is mogelijk te reageren op beide onderdelen (0,9-1,0 fte) 

of op elk onderdeel afzonderlijk. Aanstelling geschiedt volgens de arbeidsvoorwaarden van de MBO 

Raad dat het werkgeverschap uitoefent waarna vervolgens sprake is van detachering naar saMBO-

ICT. Het is ook mogelijk om via een detachering vanuit een school deze functie te vervullen. De 

functie van Beleidsadviseur (A, B) is afhankelijk van opleidingsniveau en meer nog expertise, ervaring 

en het beschikken over relevante toepassingsvaardigheden en netwerken. De indicatie voor beloning 

ligt in de schalen 11 en 12 met een minimumsalaris van € 3.636,00 en maximaal € 5.884,00. In 

aanvang krijgen nieuwe collega’s een jaarcontract aangeboden. We vinden het belangrijk dat 

medewerkers hun talenten blijven ontwikkelen. We bieden daarom verschillende mogelijkheden aan 

om aan eigen professionalisering en loopbaan te werken. 

 

saMBO-ICT heeft kantoorruimte met goede faciliteiten bij de MBO Raad in Woerden. Woensdag is de 

vaste kantoor-dag waarop alle medewerkers aanwezig zijn. In overleg kan (deels) vanaf een andere 

werklocatie of thuis worden gewerkt. Daarnaast zullen op locaties in het land bijeenkomsten worden 

georganiseerd. 

 

Meer informatie en solliciteren? 

Meer informatie is te vinden op de site van saMBO-ICT. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je 

contact opnemen met de heer Jan Bartling, manager saMBO-ICT via 06-53 367 865 of  

jan.bartling@sambo-ict.nl 

Heb jij hart voor het snijvlak van mbo-onderwijs en ICT en wil je werken aan het verder verbeteren aan 

de digitalisering van administratieve processen en/of de bijdrage van ICT aan het onderwijs? Stuur 

dan jouw CV met beschrijving relevante ervaring plus een brief met motivatie per e-mail naar 

personeelszaken@mboraad.nl  

Neem hierin op wat jouw gewenste werkomvang is. Je kunt tot woensdagochtend 24 januari 2018 

10.00 uur reageren. 
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