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ROC van Amsterdam - Flevoland zoekt voor het domein handel en ondernemen een  

domeinmanager 
(1,0 fte – schaal 13 cao mbo) 

 
Een inspirerende en doelgericht netwerker 

 
Wat ga je doen? 
De handel opleidingen binnen het ROC van Amsterdam en Flevoland zijn geclusterd in het domein handel en 
ondernemen. In dit cluster wordt gezamenlijk gewerkt aan kwaliteit en borging van examinering, 
onderwijsontwikkeling en innovatie. De uitvoering van handel opleidingen vindt onder andere plaats bij het mbo 
college Zuidoost, wat ook de standplaats is voor deze functie.  
 
Als domeinmanager ben je de spin in het web. Je volgt en analyseert in- en externe ontwikkelingen en brengt alle 
aanwezige kennis samen. Je bent in staat deze kennis en ontwikkelingen te vertalen naar de organisatie in het 
algemeen en naar opleidingsmanagers en teams in het bijzonder. Hierbij staat duurzaam studentsucces en kwaliteit 
van het onderwijs centraal. Je vindt het interessant en uitdagend om draagvlak te creëren en te ondersteunen bij 
het omzetten van deze ontwikkelingen in innovatieve producten.  
 
Je onderhoudt intensief contact met brancheorganisaties en omringende bedrijfsleven. Je hebt een dominante rol 
bij de vormgeving van de kwalificatiedossiers en bij het borgen van de kwaliteit van de examinering. Digitalisering 
is bekend terrein voor je en bent gewend projecten te leiden en projectmatig te werken. Jij zorgt er met je 
enthousiaste en verbindende karakter voor dat het domein zich verder ontwikkeld en dat er binnen het domein 
samengewerkt wordt aan opleidingen die passen bij de behoeftes van de leerlingen en de maatschappij. Dit doe je 
samen met de opleidingsmanagers en teams binnen het domein en je werkt hierbij ook nauw samen met de 
domeinmanagers van andere opleidingsdomeinen (zoals IT, zorg, hospitality en meer) rond bredere 
organisatievraagstukken.  
Concrete ontwikkelingen binnen het domein waar je de komende jaren mee te maken zult krijgen zijn onder 
andere: 

 Digitaal examineren; 
 Nieuwe kwalificatie dossiers voor commercie; 
 Innovaties in de branche die van invloed zullen zijn op de gevraagde kennis en competenties. 
 

Een complete omschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van een domeinmanager vind je ook in de 
algemene functiebeschrijving. 
 
Wie ben jij? 
Je bent een echte netwerker die in staat is om kennis en mensen samen te brengen en te verbinden. Dit doe je 
enerzijds vanuit je eigen kennis en enthousiasme maar ook doordat je duidelijke kaders en structuur biedt en altijd 
het gezamenlijke doel voor ogen houdt. Je bent een goede procesbegeleider, biedt veel ruimte voor ideeën en 
vernieuwingen vanuit het team en vanuit de markt en neemt gelijkwaardig alle input mee. Je bent duidelijk in de 
stappen die er gezet worden en zorgt voor een gestructureerd en concreet besluitvormingsproces.  

 
Verder herken je jezelf in het volgende: 
 Kennis van het mbo-onderwijs en de vaardigheden om visie naar de praktijk te brengen; 
 Helicopterview, organisatiesensitiviteit en een scherp analytisch vermogen; 
 Verbinder die in staat is relevante netwerken (uit) te bouwen en te onderhouden; 
 Vermogen om de impact van ontwikkelingen in de maatschappij vroegtijdig te onderkennen en te vertalen naar 

toekomstscenario’s voor ons mbo-onderwijs; 
 Academisch werk- en denkniveau; 
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Wat bieden wij jou? 
De functie van domeinmanager is een brede functie met ruime ontwikkelmogelijkheden. Je hebt duidelijke 
verantwoordelijkheden met betrekking tot zaken als examinering, budgettering en programmering maar daarbuiten 
ook veel ruimte voor innovatie en om de functie op jouw manier in te vullen. De maatschappij en het werkveld om 
je heen veranderen 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. Ook zijn er voldoende 
doorgroeimogelijkheden.  
Daarnaast kun je rekenen op prima arbeidsvoorwaarden: 
 Een salaris in schaal 13 (cao mbo) van maximaal € 6.421,-- bruto per maand, als je fulltime werkt 
 Eindejaarsuitkering van 8,33% 
 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. 
 
Voor meer algemene informatie zie www.rocva.nl en www.rocvanflevoland.nl. 
 
 
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. 
 
Belangrijke data 
 De voorselectiegesprekken vinden plaats op 5, 6 en 7 september 2022. 
 De eerste gespreksronde met de selectiecommissie is gepland op 13 september 2022, de tweede ronde wordt 

gehouden op 20 september 2022. 
 Hierna volgt een gesprek met de benoemingsadviescommissie op 28 september.  
 Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 
 
Meer informatie via vbent.org en telefonisch: 088 20 51 600. 
 
Je brief en curriculum vitae kun je versturen, onder vermelding van vacaturenummer 20220317, via het 
sollicitatieformulier op vbent.org ter attentie van Alice Fischer. 
 
We zien jouw reactie graag uiterlijk 4 september 2022 tegemoet. 
 
 

http://www.rocva.nl/
https://www.rocvanflevoland.nl/
https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/domeinmanager-roc-amsterdam-flevoland/
https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/domeinmanager-roc-amsterdam-flevoland/
https://www.vbent.org/over-bt/team/alice-fischer/
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