
DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING 
 
Voor het Horizon College zijn wij op zoek naar 
een verbindende directeur met hart voor het 
onderwijs 
DE ORGANISATIE 
Het Horizon College is een regionaal opleidingscentrum (ROC) in Noord-Kennemerland, West-
Friesland en Zaanstreek-Waterland en telt ruim 12.500 studenten en 1250 medewerkers. De 
vestigingen van het Horizon College staan in Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn en Purmerend. 

We bieden 130 opleidingen aan welke in nauwe samenwerking met de bedrijfsvoering acteren. De 
opleidingen zijn onderverdeeld in meerdere sectoren: 

• Techniek, Entree en Vavo en Anderstaligen 
• Economie, Handel en Dienstverlening  
• Gezondheidszorg, Welzijn en Sport 

Het Horizon College staat voor persoonlijk onderwijs op maat, waar studenten zich constant 
kunnen ontwikkelen op een zinvolle manier. Daarbij is er een bottom-up cultuur gerealiseerd, 
waar de docenten en managers veel eigen ruimte krijgen om de studenten volop de kans te geven 
om het maximale uit zichzelf te halen. De school is een hechte leergemeenschap: een school met 
aantrekkingskracht en uitstraling. Studenten en medewerkers leren van elkaar. Je bent er graag. En 
we doen wat we beloven. 

In de nabije toekomst zullen het Horizon College en het Regio College de samenwerking verder 
intensiveren, met een fusie als einddoel. Het Regio College Zaanstreek-Waterland verzorgt 
beroepsonderwijs en educatie aan circa 6.000 deelnemers. De visie en doelstellingen van het 
Regio College en het Horizon College sluiten nauw op elkaar aan. De (beroeps)praktijk heeft in 
het leren een centrale plaats. Voor de ruim 500 medewerkers zijn hart voor studenten, 
klantgerichtheid en resultaatgerichtheid belangrijke kwaliteiten.  

De directeur Bedrijfsvoering zal op termijn verantwoordelijk zijn voor de activiteiten bij beide 
organisaties. 

DE FUNCTIE 
Onze nieuwe directeur is verantwoordelijk voor de organisatie van een excellente dienstverlening 
richting het onderwijs. Klantfocus, continue verbeteren, informatievoorziening en digitalisering 
staan hoog in het vaandel. Je haalt energie uit het doen van verbetervoorstellen en bent in staat om 
organisatie en proces zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Creativiteit en toekomstgericht 
zijn hierbij sleutelwoorden. De organisatie is dynamisch en in deze functie verwachten we dat je 
deze beweging stimuleert en soms zelfs versnelt.  

De bedrijfsvoering is recent verder geprofessionaliseerd en bestaat uit de volgende afdelingen: 

- Locatiedienstverlening 
- Studentzaken 
- Huisvesting, facilities en inkoop 
- Informatie Voorziening & ICT 
- Bedrijfsadministratie 

De directeur maakt in de huidige organisatie onderdeel uit van het directieteam en geeft leiding 
aan 5 MT leden. De hele bedrijfsvoering bestaat op dit moment uit ongeveer 250 medewerkers. Er 



zijn verschillende portefeuilles belegd, waaronder stuurgroepen, maar ook het crisismanagement 
waar de directeur namens het directieteam verantwoordelijk voor is. Naast de activiteiten van de 
bedrijfsvoering is er een actieve inhoudelijke bijdrage aan de totstandkoming van de strategie- en 
organisatie ontwikkeling van het Horizon College. Hij of zij draagt het beleid uit en neemt de 
organisatie hier op een enthousiaste en inspirerende wijze in mee.  

Concreet zijn de belangrijkste verantwoordelijkheden: 

• Draagt bij aan de strategische ontwikkeling en continuïteit van het Horizon College. 
• Vanuit een integrale samenwerking tussen bedrijfsvoering en onderwijssectoren 

kwalitatief opvolging geven aan de strategische doelstellingen. 
• Zorgt voor het professionaliseren en kwalitatief ontwikkelen van het managementteam en 

de bedrijfsvoering als geheel. Draagt daarnaast bij aan een effectieve en kwalitatieve 
samenwerking binnen het collegiale directieteam.  

• Verbetert en ontwikkelt continu proces en systemen om de bedrijfsvoering kwantitatief en 
kwalitatief op het hoogste niveau te brengen met daarbij aandacht voor innovatieve (IT) 
toepassingen die bijdragen aan een efficiënte inrichting van het onderwijs en een positieve 
beleving van de student.  

• Inspirerend en daadkrachtig leider; waarbij je je omgeving op een positieve manier 
stimuleert in de ontwikkeling.  

• Medeverantwoordelijk voor de algemene begroting van het Horizon College en 
verantwoordelijk voor de aan de bedrijfsvoering toegekende (financiële) middelen. 

JOUW PROFIEL 
Wij zoeken een directeur die met enthousiasme de rol kan vervullen. Hierbij zijn er een aantal 
criteria waarvan we het belangrijk vinden dat je dit als bagage meebrengt. Academisch werk- en 
denkniveau en minimaal 5 jaar ervaring in een functie met een eindverantwoordelijke rol vinden 
we een vereiste. 

Daarnaast vinden we het belangrijk dat je ook inhoudelijk een goede sparringpartner bent. Kennis 
van tenminste twee van de werkvelden uit je portefeuille is daarbij van belang. Optimaliseren en 
harmoniseren van organisatie en systeem gaat je goed af, zeker gezien de aankomende fusie met 
het Regio College is de ervaring die je op dit vlak meebrengt voor ons van toegevoegde waarde. 
Kennis van, inzicht in en visie op de onderwijskundige ontwikkelingen in het MBO- onderwijs is 
een pre. 

PERSOONLIJKHEID 
Uiteindelijk gaat het om het individu, jij maakt voor ons het verschil. De ideale kandidaat is een 
verbindend leider, met hart voor de organisatie, die op een natuurlijke manier draagvlak creëert en 
successen realiseert door anderen te laten excelleren. Je bent een resultaatgerichte professional 
met oog voor de menselijke kant. Geeft verantwoordelijkheid en spreekt aan. Je kunt delegeren en 
loslaten. 

Je stijl zou je omschrijven als iemand die vanuit goed ontwikkelende conceptuele en analytische 
vaardigheden denkt, maar ook een tegengeluid durft te geven. Je kunt duidelijk en concreet zijn  
met gevoel voor de onderlinge verhoudingen. Uiteindelijk ben je wel besluitvaardig en zorg je dat 
je zaken gedaan krijgt. 

Zeker gezien de aankomende fusie is een hoge mate van organisatiesensitiviteit onontbeerlijk. Je 
bent in staat om verbindend te functioneren met veel verschillende stakeholders. 

Plezier in ons werk staat voorop. Een opgewekte en levendige persoonlijkheid met een frisse blik, 
brengt energie en inspiratie in het team. We nodigen je uit ons te verrassen met je nieuwe inbreng. 

ONS AANBOD 
Ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden is de cao van MBO van toepassing. We bieden een 
fulltime functie in schaal 14, een toelage naar schaal 15 is optioneel. Daarnaast ontvang je 



vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering. Overige voorwaarden zoals reiskosten, pensioen en 
onkostenvergoedingen zijn goed geborgd. Het Horizon College kent goede 
ontwikkelingsmogelijkheden en we vinden het belangrijk dat er aandacht is voor de medewerker.  

SOLLICITEREN 
Wil je reageren op deze vacature? Neem dan voor zondag 7 november 2021 contact met ons, zie 
https://www.horizoncollege.nl/vacatures/  

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen via het secretariaat van M. Bijnsdorp Directeur 
Bedrijfsvoering a.i., op telefoonnummer 072-547 6397.  

Het streven is om de eerste gespreksronde op 12 november plaats te laten vinden. Een assessment 
kan onderdeel uitmaken van de procedure. 
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