Gevraagd: operationeel projectleider SustainaBul MBO/ VO
2023
Leren voor Morgen zoekt een lid, of meerdere leden in samenwerking, die het
projectleiderschap van de SustainaBul MBO/VO op zich wil(len) nemen voor 2023.
In 2019 is het instrument SustainaBul MBO geïntroduceerd, om duurzaamheid vanuit de WSA
te stimuleren binnen het mbo. In 2022 is gestart met een pilot voor het vo. Ons coöperatielid
Hilda Weges (Intreegue) is vanaf 2019 operationeel projectleider voor de SustainaBul MBO en
sinds 2022 ook voor de SustainaBul VO. Zij heeft aangegeven het projectleiderschap van dit
project over te willen dragen.
Leren voor Morgen zoekt daarom naar één of meerdere leden die dit projectleiderschap op zich
wil(len) nemen voor 2023, met de intentie dit te continueren in 2024 en 2025. De
werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van en onder de naam Leren voor Morgen.

We verwachten het volgende van de projectleider SustainaBul MBO en VO**:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Werving van deelnemers
Intensief contact onderhouden met (potentiële) deelnemers
Ondersteuning op maat van (potentiële) deelnemers i.s.m. de 1-op-1-ondersteuner
Organiseren van bijeenkomsten t.b.v. kennisdeling en ranking
Voorbereiden van het juryrapport en de jaarlijkse uitreiking van de SustainaBuls
Opleveren benchmarkrapport
Jaarlijkse evaluatie en indien gewenst aanpassing van het instrument en de methodiek
i.s.m. Leren voor Morgen
Inrichting en inhoudelijk beheer van het online platform van de SustainaBul en contact
onderhouden met de technisch/functioneel beheerder over noodzakelijke aanpassingen
op het platform
Pro-actief meedenken over kansen om duurzaamheid binnen het mbo en vo op de
agenda te krijgen en de rol van de SustainaBul (en andere instrumenten) daarbij
Afstemming met Studenten voor Morgen t.b.v. de oplijning met de SustainaBul HO
Deelname aan online bijeenkomsten stuurgroep MBO en VO
Input leveren op verslaglegging richting Goldschmeding Foundation

Andere rollen en betrokken personen in dit programma zijn:
•

•

projectmanagement: bewaken budget, bewaken inzet en kwaliteit projectteam,
communicatie met Goldschmeding Foundation, verbinding met de netwerken, leden en
andere projecten van LvM (uitgevoerd door Leren voor Morgen team)
1-op-1-ondersteuner voor vo en (deels) mbo: i.s.m. de operationeel projectleider actief
contact onderhouden met onderwijsinstellingen, aanjagen, contact houden,
bijeenkomsten organiseren (uitgevoerd door coöperatielid Meer naar Buiten (Froukje
Zumbrink))

•
•
•

communicator (incl. rapportage) (uitgevoerd door Leren voor Morgen team)
platformbeheerder: administratief en technisch inzicht en onderhoud (uitgevoerd door
webdeveloper Gerwin Koudijs)
organisatoren symposia met uitreiking SustainaBul MBO en VO (uitgevoerd door LvM
team, hostinstellingen en leden LvM, gecoördineerd door LvM team)

De operationeel projectleider dient:
•
•
•
•
•

bereid te zijn inhoudelijk en operationeel aangestuurd te worden door Leren voor
Morgen
in dienst te zijn van een coöperatielid van Leren voor Morgen
als persoon/personen deze opdracht aan te nemen (dus niet als organisatie)
met een overkoepelende blik te kunnen kijken naar het speelveld en het instrument,
zonder de belangen van de eigen organisatie daarin leidend te laten zijn
de intentie te hebben om de rol van operationeel projectleider voor langere tijd uit te
voeren.

Voor deze rol staat naar verwachting in totaal ongeveer 350 uur gepland (maximum
uurtarief 100 – excl btw) *
Interesse? Interesse? Stuur voor 24 november een mailtje aan Eline en
Roos: eline@lerenvoormorgen.org en roos@lerenvoormorgen.org. Wij nemen z.s.m.
contact met je op.
*Bovengenoemde is onder voorbehoud van financiering.
**Momenteel wordt gewerkt aan het projectvoorstel voor 2023 en verder. Precieze
taakomschrijving kan hiervan afwijken, afhankelijk van het definitieve projectvoorstel en
eventueel in overleg met LvM en de 1-op-1-ondersteuner.

