
 

Gezocht: Projectleider RAP Onderwijsloket regio Arnhem, max. 0,4 wtf. / 16 uur  

Het Onderwijsloket regio Arnhem www.onderwijsloketarnhem.nl is een nieuw initiatief van 

vier Arnhemse onderwijsorganisaties. Samen willen wij (aankomende) studenten, (bijna) 

afgestudeerden en ervaren professionals enthousiast maken voor een baan in het speciaal en 

primair onderwijs in de regio Arnhem.  

 

Via het Onderwijsloket regio Arnhem werken De Onderwijsspecialisten, Flores Onderwijs, 

Delta Scholengroep en de HAN University of Applied Sciences Academie Educatie aan een 

Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) voor Arnhem - Renkum. Doel is om meer mensen in 

de regio te interesseren voor het onderwijs, de instroom en doorstroom te bevorderen en 

leraren te behouden.   

 

Voor de coördinatie van de Regionale Aanpak Personeelstekort 2022-2023 |  

Onderwijsloket regio Arnhem zoeken wij een projectleider.  

 

Ben jij een ervaren coördinator/projectleider die graag samenwerkt met verschillende 

partners om het personeelstekort in het onderwijs aan te pakken? Lees dan snel verder 

en kom bij ons werken als projectleider! 

 

Wat ga je doen? 

Als projectleider RAP | Onderwijsloket regio Arnhem coördineer je de gezamenlijke 

aanpak personeelstekort van De Onderwijsspecialisten, Flores Onderwijs, Delta 

Scholengroep en de HAN Academie Educatie. Je zorgt voor de realisatie van het actieplan 

RAP 2022-2023. Dit doe je in goede samenwerking en afstemming met de 

projectadviseur en deelprojectleiders van de werkgroepen ‘Samen werven’, ‘Samen 

Opleiden & professionaliseren’, ‘Anders organiseren’ en ‘Coördinatiepunt mobiliteit’. Je 

hebt veelvuldig contact met HR-adviseurs, schooldirecteuren en andere 

onderwijsprofessionals van de verschillende besturen en de opleiding. Daarnaast 

onderhoud je een netwerk van partijen buiten het onderwijs die bij kunnen dragen aan 

de aanpak van het personeelstekort. Je rapporteert over de inhoudelijke en financiële 

voortgang van het project aan de integrale projectgroep en stuurgroep en zorgt voor de 

verantwoording van subsidie aan het ministerie.    

 

Heb jij deze ambitie? En kun je onderstaande punten afvinken? Dan ben jij degene die 

we zoeken! 

 

Jij: 

• hebt een afgeronde wo/hbo-diploma, 

• hebt ervaring met projectmanagement en coachend leidinggeven, 

• bij voorkeur ervaring met projecten arbeidsmarkt onderwijs (o.a. strategische 

personeelsplanning)  

• bent gericht op samenwerking én resultaatgericht,  

• staat boven de partijen en kunt goed verbinden, 

• bent proactief en initiatiefrijk, 

• motiveert collega’s en samenwerkingspartners  

• bent communicatief vaardig (zowel mondeling als schriftelijk) 

http://www.onderwijsloketarnhem.nl/
https://www.deonderwijsspecialisten.nl/
https://www.floresonderwijs.nl/
https://www.deltascholengroep.nl/
https://www.han.nl/over-de-han/organisatie/academies/academie-educatie/
https://www.deonderwijsspecialisten.nl/
https://www.floresonderwijs.nl/
https://www.deltascholengroep.nl/
https://www.deltascholengroep.nl/
https://www.han.nl/over-de-han/organisatie/academies/academie-educatie/


 

 

Wat bieden wij? 

Concreet gaat het om een baan van max. 0,4 wtf / 16 uur per direct t/m december 2023. 

Evt. verlenging is afhankelijk van voortzetting subsidie. Je hebt de vrijheid om het aantal 

uren deels naar eigen inzicht te verdelen over de werkweek. Als projectleider ontvang je 

afhankelijk van je opleiding en/of ervaring een salaris in schaal 11 en werk je volgens de 

cao primair onderwijs.  

 

Interne medewerkers van De Onderwijsspecialisten, Flores Onderwijs, Delta Scholengroep, 

HAN Academie Educatie en ROC RijnIJssel hebben voorrang. 

 

Verras ons! 

Is dit jouw baan? Verras ons dan met je motivatiebrief en cv. Meer informatie? Kijk op 

www.onderwijsloketarnhem.nl of neem contact op met Andrea van Dijk via 06-82436305 

of a.vandijk@clcarnhempo.nl  

 

Reacties kunnen worden ingezonden tot 4 november 2022 t.a.v. 

a.vandijk@clcarnhempo.nl  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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