
                                     

Projectleider Sallandse Praktijkleerroute (SPL)  

Functieomschrijving 
Voor onze Sallandse Praktijkleerroute zijn we op zeer korte termijn op zoek naar een 
resultaatgerichte en communicatieve projectleider die zich in zijn of haar element voelt op 
het snijvlak van onderwijs, zorg en innovatie. 
 
Jij bent op zoek naar 

 Een pioniersfunctie waarbinnen je veel ruimte hebt om te ontwikkelen en dit unieke 
project in onze regio verder vorm te geven. 

 Een afwisselende functie waarbij je je bezig houdt met innovatie en regionale 
vraagstukken op het snijvlak van onderwijs en zorg. Daarnaast werk je samen met 
zowel projectleiders van de andere projecten bij Samen voor Sallandse zorg, 
communicatieadviseur, werkbegeleiders, docenten, zorgbestuurders en het 
zorgkantoor. 

Je gaat werken voor het samenwerkingsverband Samen voor Sallandse Zorg 

Dit is een samenwerkingsverband van 12 zorgorganisaties, Zorgkantoor Midden IJssel en de 

werkgeversvereniging Zorg en Welzijn (WGV). Het doel van dit programma is om gezamenlijk 

te werken aan  duurzame, toekomstbestendige langdurige zorg in de regio. Daar hebben 

cliënten en medewerkers straks veel profijt van.  

De Sallandse Praktijk Leerroute is een initiatief van 12 zorgorganisaties en twee MBO-
scholen: Landstede in Raalte en Aventus in Deventer. Vanuit de praktijkleerroute leiden zij 
studenten op tot toekomstgerichte zorgprofessionals. Professionals die ondernemend zijn, in 
zijn voor nieuwe kansen en mogelijkheden, interesse hebben in zorgtechnologie en midden 
in de praktijk staan. Studenten leren in de praktijk,  lopen stage, stellen hun eigen doelen, 
bedenken zelf hun leervragen en gaan daar actief mee aan de slag. In de praktijk en in het 
leerhuis. Via de Sallandse Praktijkleerroute werken we op een praktische manier aan het 
scholen van zorgprofessionals die meteen in de praktijk ingezet kunnen worden. De 
Sallandse Praktijkleerroute is een samenwerkingsverband tussen Landstede en 
zorgaanbieders VVT, VG en GGZ in Salland. In september 2019 zijn we in samenwerking met 
Landstede in Raalte gestart met een leerhuis voor de opleiding van verzorgende niveau 3. De 
ambitie is om dit jaar een tweede leerhuis te starten in Deventer.  
 



De functie  

Je bent, in samenspraak met de twee verantwoordelijke penvoerders, verantwoordelijk voor 
het (door)ontwikkelen, evalueren en borgen van de praktijkleerroute. Tevens ben je 
verantwoordelijk voor het initiëren, leiden, coördineren en faciliteren van nieuwe varianten 
op de bestaande leerroute.  Als projectleider anticipeer je op signalen bij de leerlingen, 
docenten, de scholen en zorgaanbieders alsmede relevante landelijke en regionale 
ontwikkelingen.  

Onderstaande aandachtsgebieden hebben prioriteit voor onze projectleider:  

 Communicatie op diverse niveaus; draagvlak creëren in verschillende contexten  
 Verbinder tussen onderwijs en zorg 
 Denken in termen van kansen en mogelijkheden 
 Kennis van onderwijs en nieuwe vormen van hybride leren en ontwikkelen 

Wij vragen 

 Relevante kennis en ervaring als projectleider 
 Een relevante afgeronde opleiding op HBO niveau 
 Veranderkundige ervaring 
 Aantoonbare ervaring met projectmatig werken en een pioniersmentaliteit 
 Ingewerkt in het domein van zorg en onderwijs 
 Affiniteit en/of ervaring met de doelgroep 
 Organisatiesensitiviteit, gevoel voor verhoudingen en een proactieve houding 
 Zelfstandigheid en goed resultaatgericht kunnen samenwerken 
 Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk 

Wij bieden 

Een interessante en uitdagende functie als projectleider voor maximaal 16 uur per week. Bij 
de functie van projectleider horen goede arbeidsvoorwaarden conform CAO VVT, zoals een 
eindejaarsuitkering. De functie is ingeschaald in FWG 60. 

Informatie en reageren 

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Jackie van Beek, bestuurder van ’t Dijkhuis 
(0570-541644) 
 
Je kunt tot en met uiterlijk 10 maart a.s. reageren op deze vacature.  


