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ROC van Amsterdam - Flevoland zoekt voor MBO college Zuidoost een eigentijdse 

directeur onderwijs 
(1,0 fte – schaal 14 cao mbo) 

 
die koerst op samenwerking en vernieuwing. 
 
 
Wat ga je doen? 
De MBO colleges van ROC van Amsterdam – Flevoland zijn specialist in leren. Zij maken modern onderwijs. Dat 
doen zij samen mét bedrijven, mét professionele medewerkers en mét studenten. Vanuit deze 
verantwoordelijkheid is de directeur onderwijs de kartrekker en inspirator van onderwijsvernieuwing en 
onderwijsverbetering. Je inspireert en faciliteert de onderwijsteams, borgt het goede en geeft ruimte aan 
vernieuwingen die aansluiten bij de snel veranderende beroepsomgeving van de opleidingen en studenten en die 
aansluiten bij de grote opgaven op het gebied van inclusie, sociale innovatie en kansengelijkheid. Zo bouw je 
bestaande samenwerkingsverbanden met bedrijven, gemeente en voortgezet en hoger onderwijs uit en creëer je 
nieuwe samenwerkingsverbanden, gericht op het verder brengen van de visie op onderwijs binnen het college. Je 
zorgt dat inspraak en dialoog met studenten is ingebed in het denken en handelen. Je creëert betekenisvolle en 
inclusieve leeromgevingen die leiden tot het boeien en binden van de studenten. 
 
Samen met de voorzitter en de directeur bedrijfsvoering vormt de directeur onderwijs de directie van de MBO-
college Zuidoost. Onze missie: wij zijn een college van kansen, altijd in ontwikkeling en beweging. In jouw rol als 
directeur onderwijs ben je tevens actief in ROC van Amsterdam – Flevoland-brede platforms, zoals het overleg 
samen met de directeuren onderwijs van de colleges, waar onderwijsbeleid wordt ontwikkeld, afspraken worden 
gemaakt over de borging van kwaliteit en strategische lijnen worden uitgezet. 
 
Je geeft binnen het college, in samenwerking met de teams, concrete invulling aan de ontwikkeling van de visie op 
onderwijs. In de sturing van het college is een aantal onderwijsportefeuilles binnen het MT bij opleidingsmanagers 
belegd. 
 
Uit de herijking van de missie en visie van het college worden twee belangrijke thema’s omarmd. Wij zetten in op 
gepersonaliseerd onderwijs en empowerment van de medewerkers. Daarnaast zijn digitale transformatie, 
uitwerking van vakmanschapsroutes en AD-trajecten belangrijke aandachtsgebieden. Initiatieven als I-zone, Rijke 
Routes en de RIF Talentontwikkeling sluiten aan op de ambities vanuit onze onderwijs- en sturingsfilosofie. Je 
staat aan het roer van de operationalisering hiervan, je organiseert en faciliteert de realisatie en kwaliteit en je 
weet hierin de professionals ruimte te geven. Je bent iemand die houdt van samenwerken en resultaatgericht is. 
Van deze onderwijskundige veranderopdracht ben je als directeur onderwijs het boegbeeld en lever je een bijdrage 
aan het doorbreken van eventuele tradities en patronen. 
 
Wie ben jij? 
Als directeur onderwijs manifesteer je je in ieder geval op de volgende aspecten: 
 Door je kennis van het (MBO-)onderwijs heb je een heldere en inspirerende visie op toekomstbestendig 

onderwijs waarmee je anderen kunt inspireren en in beweging kunt brengen. Vanuit deze heldere visie op 
onderwijs en een bewezen staat van dienst versterk je het bewustzijn én de deskundigheid van onze docenten 
en medewerkers op het terrein van diversiteit en inclusie. Je weet dit samen met ons te vertalen naar een 
inclusieve (onderwijs)praktijk waarbij je voortbouwt op de ingeslagen koers en waar nodig nieuwe wegen 
inslaat 

 Je bent een ervaren leider die beslissingen durft te nemen maar door goed te luisteren en in gesprek te blijven 
ook zorgt voor voldoende draagvlak. Je bent een plezierige en stevige gesprekspartner, geeft veel 
verantwoordelijkheid maar verwacht hierbij ook eigenaarschap. Binnen het college treed je actief in gesprek 
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met de teams waarbij je mensen kan samenbrengen en oog hebt voor de kwaliteit van de relatie. Collega’s 
ervaren je als open en benaderbaar. 

 Binnen het ROC van Amsterdam – Flevoland word je, vanuit je kennis en kunde, gezien als een prettige en 
serieuze sparringpartner. Je zoekt de mogelijkheden om elkaar te versterken en weet de juiste vertaalslag te 
maken naar de praktijk en de belangen van het college. 

 Je bent gewend te werken in complexe verbanden en structuren, zowel intern als extern, en beschikt over een 
goed gevoel voor onderlinge verhoudingen. 

 Je beschikt over een WO denk- en werkniveau. 
 
 
Wat bieden wij jou? 
De maatschappij en het werkveld om je heen verandert continu. Daarom zet ROC van Amsterdam – Flevoland vol 
in op jouw ontwikkeling. Trainingen, opleidingen, coaching… wat jij nodig hebt, maakt ROC van Amsterdam-
Flevoland mogelijk. Daarnaast kun je rekenen op prima arbeidsvoorwaarden: 
 Bruto jaarsalaris van maximaal € 93.000,-- (inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering op fulltimebasis, 

schaal 14 CAO MBO); 
 Ruime vakantieregeling; 
 Deelname aan het ABP-pensioen; 
 Een goede reiskostenvergoeding; 
 Wij bieden een contract voor bepaalde tijd van 1 jaar met de intentie om het contract om te zetten naar 

onbepaalde tijd. 
 
 
Wie zijn wij? 
Het ROC van Amsterdam - Flevoland verzorgt middelbaar beroepsonderwijs op vier niveaus binnen veertien 
onderwijsdomeinen. Om goed onderwijs te geven is het onderwijs op de mbo-colleges kleinschalig georganiseerd, 
een student heeft voornamelijk te maken met het team waar zijn of haar opleiding onderdeel van is. 
 
Het ROC van Amsterdam - Flevoland kenmerkt zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs met veel aandacht 
voor de student. Een ketenbenadering is voor ons een essentieel uitgangspunt; samenwerking met zowel VO als 
het HBO is in onze ogen een belangrijke voorwaarde voor uitstekend mbo-onderwijs. 
 
MBO College Zuidoost is het college van kansen. Een school voor iedereen; voor de student in een kwetsbare 
positie en ook voor de student die naar het HBO wil en kan door studeren. Binnen dit college is er ruimte voor 
nieuwe verhalen, het bieden en benutten van kansen, inclusief leren denken en vooral ook doen. Er is een sterke 
verbondenheid met dit stadsdeel, de bewoners en de bedrijven. Deze variëren van een lokale boetiek tot 
toonaangevende multinationals. Het aanbod van beroepsopleidingen is breed. Van economische en ICT-
opleidingen tot opleidingen voor uniform-beroepen. Onze studenten komen uit alle windstreken en het college ligt 
midden in een druk zakencentrum. Het ontwikkelen van ondernemende vaardigheden zit in ons 
onderwijscurriculum verweven. 
 
Op MBO College Zuidoost werken circa 350 medewerkers, die zich samen inzetten voor ruim 3900 studenten. 
Zowel het onderwijzende als het ondersteunende personeel levert een bijdrage aan het onderwijs: iedereen wordt 
aangespoord om kansen te zien en te benutten voor goed onderwijs. Dit is onze couleur locale. De school is zes 
dagen per week open. Op zaterdag opent het Weekend College in ons gebouw zijn deuren voor extra 
onderwijsondersteuning aan leerlingen uit het basis- en het voortgezet onderwijs van Amsterdam Zuidoost. 
 
Voor meer algemene informatie zie www.rocva.nl en www.rocvanflevoland.nl. 

http://www.rocva.nl/
https://www.rocvanflevoland.nl/
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Praktische informatie en procedure 
Enthousiast geworden en herken je jezelf in dit profiel? Dan nodigen wij je van harte uit te solliciteren naar deze 
functie. 
 
De voorselectiegesprekken vinden plaats op 10 en 11 mei 2022. 
 
De eerste gespreksronde met de selectiecommissie is gepland op maandag 16 mei 2022 en de tweede 
gespreksronde op vrijdag 20 mei 2022. Hierna volgt nog een gesprek met de benoemingsadviescommissie.  
 
Meer informatie via vbent.org en telefonisch: 088 20 51 600. 
 
Je brief en curriculum vitae kun je versturen via het sollicitatieformulier op vbent.org ter attentie van Alice Fischer. 
 
We zien jouw reactie graag uiterlijk 8 mei 2022 tegemoet. 
 
 

https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/directeur-onderwijs-mbo-college-zuidoost-rocva/
https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/directeur-onderwijs-mbo-college-zuidoost-rocva/
https://www.vbent.org/over-bt/team/alice-fischer/
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