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Waardering  
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Context 
- Organisatorische eenheid: dienst Financiën, Inkoop en Projecten  
 
- Verantwoording: aan teammanager projectplus. 

 
De projectleider is werkzaam vanuit het team ProjectPlus en is verantwoordelijk voor het 
voorbereiden en uitvoeren van complexe multidisciplinaire projecten in opdracht van 
College van Bestuur of directeuren managers van Scalda. 
Projecten worden voorbereid en uitgevoerd in samenwerking met management en 
medewerkers van Scalda, alsook in samenwerking met regionale en (inter)nationale 
partners (bedrijven, overheden en andere onderwijsinstellingen). 
 
De projectleider verricht in het bijzonder werkzaamheden binnen een tweetal 
resultaatgebieden:  
- Intake en voorbereiding van projecten; 
- Projectleiding en overdracht van de resultaten. 
 
Resultaatgebieden 
 
Resultaatgebied 1. 
De projectleider zorgt voor de intake en voorbereiding van projecten. 
 
Activiteiten: 
- Volgt relevante ontwikkelingen binnen Scalda, regionaal en (inter)nationaal, die van 

invloed zijn op lopende en nieuw te starten projecten. 
- Onderzoekt de vraagstelling uit de pitch of het projectidee van de opdrachtgever, legt 

contacten met directbetrokkenen binnen en buiten Scalda, onderzoekt raakvlakken 
met andere projecten, verkent mogelijke oplossingen en adviseert de opdrachtgever 
over het vervolg. 

- Stelt in samenwerking met betrokkenen een projectplan op, waaronder het opstellen 
van de businesscase, het beschrijven van de uit te voeren activiteiten, op te leveren 
resultaten en projectplanning, bepalen van de benodigde capaciteit 
(projectmedewerkers en benodigde dagen), opstellen van een projectbegroting, het 
samenstellen van de projectorganisatie, opstellen van een communicatieplan en 
uitvoeren van een risicoanalyse. 

- Selecteert in overleg met en in opdracht van de opdrachtgever en motiveert 
projectmedewerkers en zorgt voor draagvlak en medewerking bij Scalda en externe 
partners. 
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Resultaatgebied 2 
De projectleider leidt interne, regionale en (inter)nationale projecten en verzorgt de 
overdracht van de resultaten. 
 
Activiteiten: 
- Geeft leiding aan het projectteam, zorgt dat de medewerkers individueel en als team 

zodanig presteren dat het projectresultaat volgens planning en binnen budget wordt 
gerealiseerd. 

- Coördineert en bewaakt de door de verschillende (intern en extern) betrokken 
partijen en personen uit te voeren activiteiten. 

- Bewaakt de scope van het project en de kwaliteit van de (tussentijdse) resultaten. 
- Bewaakt de werkelijke kosten ten opzichte van het budget en de werkelijke 

doorlooptijd ten opzichte van de planning. 
- Neemt corrigerende maatregelen wanneer de resultaten niet behaald lijken te 

worden of het budget en doorlooptijden dreigen te worden overschreden. 
- Informeert, begeleidt en adviseert projectmedewerkers, legt afspraken vast en 

bewaakt de nakoming van afspraken. 
- Zorgt voor draagvlak voor de projectuitvoering en communicatie naar alle 

stakeholders. 
- Zorgt voor een verantwoording aan de opdrachtgever d.m.v. voortgangsoverleggen 

en rapportages, legt beslispunten voor en zorgt voor een tijdige escalatie van 
problemen indien deze niet zelf kunnen worden opgelost. Zorgt indien van 
toepassing ook voor de verantwoording aan de subsidieverstrekker. 

- Voert na afloop van het project een evaluatie uit, stelt de “lesson learned” vast, 
draagt de resultaten over aan de opdrachtgever en adviseert de opdrachtgever hoe 
de resultaten te borgen in de staande organisatie en welke activiteiten hiervoor 
benodigd zijn. 

 
 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
- De projectleider is verantwoordelijk voor de succesvolle realisatie van een project en 

het daarvoor inhoudelijk en procesmatig opzetten, organiseren en aansturen van het 
project.  

- De projectleider werkt zelfstandig en neemt beslissingen binnen het kader van het 
projectplan en legt verantwoording af aan de opdrachtgever en de teammanager 
projectplus. 

- De projectleider is verantwoordelijk voor het bewaken van het projectbudget en de 
verantwoording aan de subsidieverstrekker. 
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Kennis en vaardigheden 
- Brede kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en algemene 

ontwikkelingen in het onderwijs in relatie tot gebieden waarin door Scalda onderwijs 
wordt gegeven of diensten worden verleend. 

- Kennis van en inzicht in de organisatie, relevante beleidsaspecten, werkwijze en 
procedures van Scalda en samenwerkingsververbanden met andere 
onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden. 

- Kennis van en ervaring met projectmanagement: IPMA level D gecertificeerd. 
- Snel in staat de voor het project benodigde kennis eigen te maken. 
- Leiderschap in wisselende situaties, samenwerken in teams, overleg- en 

adviesvaardigheden, analytisch, sociaal vaardig, kunnen omgaan met weerstanden, 
resultaatgericht en communicatieve vaardigheden (mondeling, waaronder het geven 
van presentaties, en schriftelijk, waaronder het schrijven van project gerelateerde 
notities). 

- Managen van financiële middelen. 
- Werk- en denkniveau: HBO. 
 
 
Contacten 
- Met CvB, directeuren, andere leidinggevenden en medewerkers van Scalda voor het 

voorbereiden en uitvoeren van projecten. 
- Met bedrijven, overheden en andere (onderwijs)instellingen, zowel regionaal als 

(inter)nationaal, t.b.v. het volgen van ontwikkelingen, het vormgeven van nieuwe 
projecten en verkrijgen van subsidie. 

- Met externe leveranciers voor het inkopen van diensten of producten binnen het kader 
van het project. 

- Met andere projectleiders voor het vaststellen van de raakvlakken, geven van 
feedback, bespreken van tegengestelde belangen en afstemmen van 
beleidswijzigingen en nieuwe ontwikkelingen. 
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