
Voor de doorontwikkeling van het Centrum voor innovatief vakmanschap (CIV) 
Werkplekleren (WPL) van de opleiding Pedagogisch Werk van het VISTA College -DE 
MBO opleiding voor toekomstig gespecialiseerd pedagogisch medewerkers in de 
kinderopvang en onderwijsassistenten in het onderwijs- zijn wij op zoek naar een: 

Projectleider werkplekleren, 1 fte 

Het gaat om tijdelijke werkzaamheden op de VISTA locaties van de BOL opleiding 
Pedagogisch werk (Heerlen-Sittard-Maastricht) en binnen alle onderwijsstichtingen en 
de grote kinderopvangorganisaties in heel Zuid Limburg. 

Startdatum is in overleg (bij voorkeur z.s.m.), einddatum is 30 juni 2026. De omvang 
betreft 1 fte tot en met 31-7-2024, in schooljaar 2024-2025 0,8 fte en in schooljaar 2025-
2026 0,6 fte. 

VISTA college 
VISTA college is dé opleider van het Zuiden met verschillende locaties in Zuid-Limburg. 
Onze opleidingen en cursussen bieden jongeren en volwassenen toekomstperspectief. 
We bereiden ze voor op een wereld die voortdurend in beweging is. Dat doen we door 
ondernemend en innovatief te zijn en samen te werken met het bedrijfsleven. Samen 
ontwikkelen we Limburgse krachten voor morgen. 
 
De opleiding Pedagogisch Werk  

De MBO niveau 4 BOL opleiding Pedagogisch Werk binnen het VISTA college leidt in co-
creatie met het werkveld zo’n 900 studenten op tot professional in de kinderopvang of in 
het onderwijs. De opleiding heeft circa 85 medewerkers, verdeeld over twee teams en 
drie locaties. De twee teams worden aangestuurd door twee opleidingsmanagers, 
ondersteund door twee onderwijskundig leiders.  

Plaats in de organisatie 
De aan te stellen projectleider wordt te werk gesteld binnen het VISTA college en werkt 
nauw samen met de leden van de stuur- en werkgroep(en) werkplekleren, waaraan 
zowel VISTA medewerkers als medewerkers van de deelnemende partners deelnemen. 
Hierbij wordt uitgegaan van gezamenlijke verantwoordelijkheid. De projectleider 
faciliteert in de verbinding onderwijs, student en werkveld. De projectleider legt 
verantwoording af aan twee opleidingsmanagers van het VISTA College. 
 
Wat worden je taken en verantwoordelijkheden? 
Je bent als projectleider integraal verantwoordelijk voor het (doen) realiseren van het 
plan van aanpak werkplekleren. Hierbij wordt gestuurd op de resultaten binnen de 
kaders die zijn afgesproken. Het plan van aanpak is ontwikkeld ten tijde van RIF 
aanvraag. Er heeft een positieve toekenning plaatsgevonden vanuit het ministerie van 
onderwijs. Je geeft richting aan de realisatie van de uitvoering van dit plan. Je weet 
verschillende disciplines uit het VISTA college en externe partners te verbinden.  Je 
draagt zorg voor adequate rapportage aan het College van Bestuur, opleidingsmanagers 
en andere relevante stakeholders, inclusief financiële verantwoording. Bovendien zorg je 
voor verduurzaming van de aanpak na de projectperiode. 
 
Overkoepelende doelstellingen/resultaten waar je voor verantwoordelijk bent: 
- Realiseren van een goede aansluiting tussen onderwijs, werkveld en student; 
- Ontwikkelen van nieuwe kennis; 
- Creëren van een permanente kennisstructuur waarin de aangesloten partners 

structureel in contact zijn met het VISTA college en vice versa; 



 
Wat verwachten wij van jou? 
- Je beschikt over aantoonbare leidinggevende ervaring binnen complexe 

netwerkorganisaties, groepsgericht en individueel; 
- Je hebt affiniteit met het MBO, werkveld en student; 
- Je beschikt over relevante netwerken binnen én buiten Limburg.  
 
Competenties 
Je beschikt over organisatiesensitiviteit: Je beweegt soepel in het netwerk van het VISTA 
college, zijnde de sectoren kinderopvang, en (basis)onderwijs. Je weet mensen te 
verbinden t.b.v. het realiseren van gezamenlijke doelen. Je kunt (aantoonbaar) 
resultaatgericht functioneren. Je weet de medewerkers van het VISTA college, student 
en externe partners te betrekken bij nieuwe initiatieven. Je weet hoe je mensen hiervoor 
kunt enthousiasmeren en stimuleren.  
De projectleider is ook verantwoordelijk voor de projectadministratie en moet zicht 
houden op de projectbegroting in overleg met de betrokken afdelingen binnen VISTA en 
de betrokken partners. Ervaring met subsidieverantwoordingen en/of 
projectbegrotingen is daarom een pré.  
 
Wat mag je van ons verwachten? 
Bij VISTA college zien we wat jij voor leerlingen en collega’s mogelijk maakt. Wij zorgen 
voor een goede werksfeer en veel vrijheid.  Zo bieden wij jou bijvoorbeeld de ruimte én 
het vertrouwen om je functie in te vullen op jouw manier. Je salaris bedraagt max  
€ 5.229,- bruto per maand, afhankelijk van opleiding en ervaring, volgens de cao mbo, 
schaal 11. 
Bij interesse nodigen wij medewerkers van VISTA én van de betrokken partners met een 
vast dienstverband uit te solliciteren gezien de duur van het project. Een detachering 
behoort ook tot de mogelijkheden. 
 Ook bieden we ruime faciliteiten om je te ontwikkelen, een eindejaarsuitkering, 30 
vakantiedagen en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Enthousiast? 
Leuk dat je ons team wilt komen versterken! Je stuurt ons je sollicitatie door vóór 16 
december 2022 het formulier in te vullen dat je via onderstaande knop bereikt. Wil je 
eerst meer informatie? Bel dan gerust even met Stanneke Pauwels, Opleidingsmanager 
Pedagogisch Werk 06- 42273960 of Maurice Houben, opleidingsmanager Pedagogisch 
Werk 06-10661865. Je hoort snel van ons! 
 
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 21 december 2022. 
 
 
 


