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Voor het Alfa-college komt Heeredwinger Advies graag in contact met gekwalificeerde kandidaten voor 

de positie van 

  

                            

Bestuurssecretaris, 

een collegiale, sensitieve en rolbewuste strategische adviseur die de Raad van Toezicht, het College 

van Bestuur en de organisatie professioneel, zowel praktisch als strategisch, ondersteunt bij 

vraagstukken van governance, bestuur en besturing en die een innovatieve inbreng heeft bij het 

realiseren van de vernieuwingsopgave in het MBO onderwijs en het Alfa-college in het bijzonder. De 

standplaats is Groningen. 

 

 

Het Alfa-college 

Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingen centrum (ROC) voor Noord en Oost Nederland. 

Het Alfa-college leidt jonge mensen en volwassenen op voor de samenleving van nu en straks. Dat 

doet het Alfa-college niet alleen, maar in nauwe samenwerking met bedrijven, instellingen en andere 

onderwijsorganisaties. Het Alfa-college is succesvol. Het is het beste ROC van Noord-Nederland en 

neemt in de landelijke ranking een zesde positie in (bron: keuzegids mbo 2018). De 

studentenaantallen nemen toe en het marktaandeel stijgt. De kwaliteit van het onderwijs wordt 

beoordeeld als voldoende tot goed. Het Alfa-college heeft zeven topopleidingen in huis. Ruim 1250 

onderwijsprofessionals en (staf)ondersteuners maken dagelijks voor 14.000 studenten het leren 

mogelijk. 

 

In het voorwoord van het jaardocument over 2017 geeft het College van Bestuur helder aan wat 

bereikt is en welke opgaven voorliggen voor 2018 en de daaropvolgende jaren. Het College wil verder 

werken aan profilering in de regio, een hogere studenttevredenheid, minder uitval en verzuim en nog 

meer aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs. Dat laatste onderwerp beschouwt het College als 

ontwikkeling waarbij medewerkers en leiding worden uitgedaagd om meer gezamenlijk en over de 

grenzen van de eigen discipline heen te werken aan noodzakelijke verbeteringen en innovaties. Een 

aantal onderwerpen wordt uitdrukkelijk benoemd: HRM ontwikkeling, examenorganisatie en het 

zorgen voor basiskwaliteit van alle opleidingen. 

 

Het Alfa-college is gevestigd in de stad Groningen (op vier locaties) en in Assen (dep.), Hoogeveen en 

Hardenberg. De dagelijkse leiding is in handen van een College van Bestuur (een voorzitter en een 

lid), 6 onderwijsdirecteuren op de locaties en een directeur bedrijfsvoering. De kern van de 

organisatie wordt gevormd door teams, bestaande uit onder andere docenten, instructeurs en 

managementassistenten, onder leiding van opleidingsmanagers. 

 

Het College van Bestuur wordt direct ondersteund door vier functionarissen: twee regisseurs planning 

en control en twee bestuurssecretarissen. De beide bestuurssecretarissen werken al jaren samen en 

vormen een geolied team. Hun rolverdeling is de volgende: de bestuurssecretaris die blijft ondersteunt 

het overleg van het College van Bestuur en het overleg van het College met de directeuren.  
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De secretaris die in de loop van volgend jaar het Alfa-college i.v.m. pensionering gaat verlaten 

ondersteunt de overleggen van het College van Bestuur met de Ondernemingsraad, de Studentenraad 

en de Instellingsadviesraad (IaR) en ondersteunt de Raad van Toezicht.  

 
 
De functie 

U ondersteunt, zoals gezegd, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van het Alfa-college. 

 

 

College van Bestuur 

Het College wil een strategische inhoudelijke bijdrage als het gaat om de ontwikkelingen in het (mbo) 

onderwijs en de betekenis daarvan voor het Alfa-college, de integratie van 'buitenwereld' en 

'binnenwereld' en het effectief benutten van de terzake relevante netwerken. Intern neemt u de 

vrijheid om te adviseren over vraagstukken van bestuur en besturing en levert u met uw denkkracht 

een creatieve inbreng in de al lopende organisatie van de vernieuwingsopgave.  

Zowel strategisch als praktisch levert u uw bijdrage aan de discussie over en de totstandkoming en 

uitwerking van het strategisch plan 2019-2023, de opstelling van het geïntegreerde jaardocument en 

de begroting. U onderhoudt actief verschillende netwerken, zowel intern (met stafdiensten, 

onderwijslocaties en medezeggenschapsorganen) als extern, bijvoorbeeld met de andere ROC's en 

gemeenten. 

 

De functie bevat een uitdagende combinatie van uiteenlopende rollen die ieder op zich een 

kenmerkend handelingsrepertoire vragen. De nieuwe bestuurssecretaris blinkt daarmee uit in 

sensitiviteit voor ontwikkelingen, gremia, posities, rollen, verstandhoudingen en belangen.  

 

 

Raad van Toezicht 

De ondersteuning van de Raad vergt circa 30% van uw tijd. U stelt op professionele en betrouwbare 

wijze de leden van de Raad in staat hun werkzaamheden naar behoren te vervullen. In overleg draagt 

u zorg voor de agendering van de relevante onderwerpen, ondersteunt u de besluitvorming van de 

Raad en verzorgt u de verslaglegging. In dat kader bewaakt u nauwkeurig de uiteenlopende 

processen en tijdlijnen. U bent de commissies van de Raad behulpzaam met hun werkzaamheden en 

de Raad als geheel bij de uitvoering van de zelfevaluatie. Desgevraagd adviseert u de Raad over 

uiteenlopende onderwerpen. 

 

 

De kwalificaties 

U bent academisch gevormd. Bij voorkeur kent u de ontwikkelingen in het (mbo) onderwijs. U bent 

een kundig adviseur die met intelligentie inspireert en u heeft een creatieve en energieke uitstraling.  

U beschikt over een uiterste sensitiviteit voor politieke, bestuurlijke en organisatorische verhoudingen 

en u overtuigt met rolbewustzijn en rolvastheid. Met die kwaliteiten switcht u diplomatiek van 

voorgrond naar achtergrond. U bent een dienstverlener pur sang met oog voor de noodzakelijke 

precisie in procedures en processen. U schrijft gemakkelijk en ziet dat niet als een opgave. Uw werk 

voor de Raad van Toezicht vraagt om kennis van de governance.  
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Wij zoeken een professional met overzicht en overwicht en analytische kwaliteiten die zich thuis voelt 

in een hecht team. Iemand die gemakkelijk schakelt en die weet wat in welke situatie verlangd wordt. 

 

 

De procedure 

Heeredwinger Advies ondersteunt het Alfa-college bij het vinden van de juiste kandidaat voor deze 

positie. Met uw reactie of vragen kunt u terecht bij Jacques Heldoorn via j.heldoorn@heeredwinger.nl 

of 0625024328. De sluitingsdatum is vrijdag 9 november. Jacques Heldoorn presenteert op 19 

november de kandidatuur bij het Alfa-college.  

 

De aansluitende procedure is als volgt: 

 

❖ Donderdag 22 november: eerste ronde met de selectiecommissie bestaande uit de voorzitter 

van het College van Bestuur, de collega bestuurssecretaris, de directeur bedrijfsvoering en de 

manager HRM.  

❖ Maandag(avond) 26 november: tweede ronde selectiecommissie aan de hand van een case. 

❖ Een derde ronde met de voorzitter van de Raad van Toezicht en het lid College van Bestuur 

❖ Het voornemen is om per 1 december een benoeming te realiseren.  

❖ Een assessment center kan deel uitmaken van deze procedure. Het maximale bruto 

maandsalaris bedraagt € 5.292,- bij een fulltime benoeming (functieschaal 12 Cao-MBO). 

Daarnaast biedt het Alfa-college goede secundaire arbeidsvoorwaarden: o.m. een 13e maand, 

een laptop, simkaart, fiets- en sportregeling en ruime mogelijkheden voor verdere 

persoonlijke ontwikkeling. 

 

 

https://heeredwingeradvies.sharepoint.com/Shared%20Documents/HEEREDWINGER/PERSOONLIJKE%20MAPPEN/THOMAS/Formats/www.heeredwinger.nl
mailto:info@heeredwinger.nl
tel:0031503132182
mailto:j.heldoorn@heeredwinger.nl

