
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 
 

 “Spin in het web gezocht!” 
 
Binnen de Coöperatie MBO Voorzieningen hebben wij een vacature voor een 
 
Producteigenaar Voorzieningen voor 0,6 fte (24 uur per week) 
 
Het betreft een tijdelijke vacature met uitzicht op een vast dienstverband. 
 
De Coöperatie MBO Voorzieningen is een unieke landelijke samenwerking van alle mbo-opleidingen.  
Zij zorgen gezamenlijk voor een eenvoudige administratieve overstap tussen het vo en het mbo zodat 
geen enkele leerling die zich aanmeldt voor een mbo-opleiding wordt gemist.  
 
De Coöperatie MBO Voorzieningen is verantwoordelijk voor de voorzieningen Vroegtijdig Aanmelden 
en Centraal Aanmelden. Om deze voorzieningen optimaal aan te laten sluiten bij de wensen van alle 
deelnemende mbo-scholen en hen de beste kwaliteit te bieden, zijn we op zoek naar een 
ondernemende en communicatief sterke producteigenaar.  
 
Omdat we er voor en door de mbo-scholen zijn, gaat onze voorkeur uit naar detachering via één van 
onze aangesloten mbo-scholen Indien dit niet mogelijk is, is er de mogelijkheid om via de MBO Raad 
te detacheren.  
 
Wat ga je doen?  
Als producteigenaar draag je zorg voor het soepel functioneren van de voorzieningen Vroegtijdig 
Aanmelden en Centraal aanmelden. Je zorgt dat deze ook naadloos aansluiten op de behoeften van 
al onze leden. Je belangrijkste taken zijn verder: 
 

• zorgdragen voor het tot stand komen van een jaarrapportage over het functioneren van de 
voorzieningen; 

• draagvlak creëren voor de voorzieningen zowel intern (mbo-onderwijsinstellingen) als extern; 
• zorgdragen voor de realisatie van de processen uit de DAP, de voortgang bewaken, 

knelpunten signaleren en eventueel bijsturen; 
• optimaliseren van de voorzieningen en processen door een continue verbetercyclus in te 

stellen; 
• verantwoording afleggen aan de algemeen manager/ bestuurssecretaris over de processen in 

de DAP;   
• borgen van een goede kwaliteit; 
• SLA bewaken met de leverancier(s);  
• vertegenwoordiging van de voorziening naar alle externe partijen (DUO, Onderwijsinstellingen 

etc.). 
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Functie-eisen 
De producteigenaar die we zoeken 
 heeft minimaal hbo+ of wo-niveau; 
 heeft affiniteit met ICT;   
 kan zowel zelfstandig als in teamverband werken; 
 heeft kennis van de onderwijssector en van de ontwikkelingen op het gebied van het 

(beroeps)onderwijs; 
 heeft kennis en ervaring op het gebied van onderwijsprocessen en architectuur; 
 kan omgaan met tegengestelde belangen en draagvlak creëren voor nieuwe ideeën en 

concepten; 
 is sterk in verschillende vormen van communicatie (bijhouden website, nieuwsbrief, chat, mailings, 

persoonlijke communicatie etc); 
 is besluitvaardig, procesgericht, resultaatgericht, analytisch, kwaliteitsgericht, klantgericht en 

representatief. 
 

Arbeidsduur, arbeidsvoorwaarden en salaris 
De arbeidsduur bedraagt 0,6 fte (24 uur per week). Bij voorkeur zoeken wij iemand die werkzaam is 
binnen een onderwijsinstelling en die voor de omvang van de betrekking kan worden gedetacheerd.  
 
Daarnaast biedt de MBO Raad/Coöperatie MBO Voorzieningen een goed pakket 
arbeidsvoorwaarden. We vinden het belangrijk dat medewerkers hun talenten blijven ontwikkelen. We 
bieden daarom verschillende mogelijkheden aan om aan jouw eigen ontwikkeling en loopbaan te 
werken vanuit de principes van een professionele middelgrote organisatie. 
 
Meer informatie en solliciteren? 
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Inge Meere, algemeen manager 
Coöperatie MBO Voorzieningen U.A. via email: i.meere@mbovoorzieningen.nl  
 
Word jij onze spin in het web als producteigenaar? Stuur dan jouw cv met relevante ervaring en een 
brief met je motivatie per e-mail naar hrm@mboraad.nl. Je kunt tot uiterlijk 23 juni 2021 9.00 uur 
reageren.  
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