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Wil jij als projectleider bij Capabel Taal verantwoordelijk zijn voor het opzetten , 

implementeren en monitoren van het totale cursustraject in het kader van het 

Formele regionale aanbod volwasseneducatie Noordoost Brabant van A-Z? 

 
Doel van de functie 

Als projectleider bij Capabel Taal ben je verantwoordelijk voor het opzetten , coördineren en 

leiden van het totale cursustraject in de regio Noordoost Brabant. Je bent 

medeverantwoordelijk voor het werven van docenten en cursisten, regelt locaties en 

materialen en stemt af met de opleidingsontwikkelaars over de inhoud van de trajecten. 

Daarnaast houd je je bezig met de planning, het behalen van de KPI ’s van het project en 

stuur je bij waar nodig. Als projectleider ben je een echte spin in het web. Je bent de 

verbindende en leidende factor, tussen gemeentes, lokale partners, de cursist en de collega ’s 

waaronder docenten van Capabel. Naast organisatorisch sterk, ben je gepassioneerd om op 

deze manier een bijdrage te leveren aan het terugdringen van laaggeletterdheid door de 

doelgroep met onze taaltrajecten te helpen met een specifieke doelstelling.  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

 Je maakt de projectplanning en de projectbegroting en bewaakt de voortgang hiervan; 

 Je bent verantwoordelijk voor het behalen van de kwalitatieve en kwantitatieve KPI’s, de 

leveringsafspraken en het maken van rapportages en komt proactief met verbetervoorstellen en 

neemt initiatief; 

 Je onderhoudt contact met interne en externe stakeholders  zoals de onderwijskundigen, 

docenten, lokale samenwerkingspartners en de klantmanagers bij de gemeente; 

 Leidinggeven aan en motiveren van jouw projectteam;  

 Je volgt de marktontwikkelingen binnen het onderwijs en de inburgering  op regionaal niveau op 

de voet, je weet trends te herkennen en je speel t hier actief op in; 

 Je monitort risico’s en lost eventuele organisatorische problemen adequaat op;  

 Je neemt actief deel aan periodieke overleggen met de directeur en andere collega’s. 
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Wat verwachten wij van jou?  

 Je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding; 

 Je beschikt over minimaal twee jaar relevante werkervaring in projectmanagement -rol; 

 Aantoonbare ervaring binnen het sociale domein, NT1 en NT2 en/of kennis over het thema 

laaggeletterdheid; 

 Je weet in stressvolle situaties het hoofd koel te  houden; 

 Je bent een echte ‘verbinder’; 

 Je weet prioriteiten te stellen; 

 Je bent resultaat- en doelgericht, ondernemend, nieuwsgierig en zelfstandig;  

 Je kunt flexibel en pragmatisch inspelen op de wensen en behoeften van onze opdrachtgevers, 

het management, docenten, cursisten en de ontwikkelingen in de markt; 

 Je bent beschikbaar voor 32-40 uur per week. 

 

Wat kun je van ons verwachten?  

 Veelzijdige en zelfstandige functie binnen een dynamische en innoverende organisatie;  

 Een marktconform salaris, afhankelijk van je ervaring;  

 Een tijdelijk contract met uitzicht op een vaste aanstelling; 

 25 vakantiedagen (o.b.v. 40 uur);  

 8% vakantiegeld; 

 Mogelijkheden tot het volgen van opleidingen en trainingen;  

 Deskundige en betrokken collega’s; 

 Goede balans tussen werk en privé; 

 Pensioen; 

 Collectieve zorgverzekering; 

 Bijdrage aan een fitnessabonnement; 

 Aantrekkelijk en vernieuwd fietsplan; 

Laptop en smartphone. 

 
Over Capabel Taal 

Capabel Taal is de grootste aanbieder van inburgeringscursussen, staatsexamentrajecten  

en taaltrainingen/onderwijs. Met taal- en praktijkcoaches begeleiden wij burgers (NT1 en NT2) 

resultaatgericht, zowel bij het behalen van het inburgeringsexamen als bij duurzame  

participatie in de samenleving. Gemeenten,  COA en werkgevers zijn onder andere onze 

opdrachtgevers.  

Onze werkwijze kenmerkt zich door kwaliteit via het ontwikkelen van perspectief en  

beweging en het vinden van creatieve oplossingen met een baanbrekend karakter. Wij  

begeleiden cliënten zowel individueel als in groepen. Daarnaast hebben wij ruime ervaring  

met duale trajecten, zowel de combinatie van taal en werk als de combinatie van taal en 

opleiding. 
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Capabel Taal is onderdeel van de Calder Holding, een bundeling van bedrijven op het  

gebied van Zorg, Onderwijs en Werk. Een sociale onderneming waar maatschappelijke en 

economische impact wordt gecreëerd. Niet voor niets is ons motto: van Inactief naar Actief.  

Onze visie is dat mensen van betekenis willen zijn en dat participeren in de maatschappij 

daarvoor het beste middel is. 

 

Geïnteresseerd? 

Heeft bovenstaande jou voldoende getriggerd om met ons kennis te maken? Stuur je CV  

en een korte motivatie naar sollicitatie@capabel.nl Wil je eerst meer inhoudelijke  

informatie? Neem dan gerust contact op met Barbara van Beek via 030-2855500. 
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