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FUNCTIEPROFIEL 

 

Opdrachtgever: Zone.college 

Functienaam: Lid College van Bestuur 

Standplaats Lochem 

 

 

1. ORGANISATIE 
 

Zone.college verzorgt groots groen onderwijs voor alle generaties. Eigenzinnig praktijk-rijk 
onderwijs met persoonlijke aandacht voor zowel vmbo-leerlingen, mbo-studenten als 
medewerkers in de groene sector in Oost-Nederland. Onderwijs waarin de zorg voor al wat 
leeft (natuur, voeding, klimaat, dieren en groen) een belangrijke plaats inneemt. Waarin 
leerlingen en studenten vanuit een open en nieuwsgierige houding duurzame en innovatieve 
oplossingen ontwikkelen en zoeken naar een optimaal gebruik van nieuwe technologische 
mogelijkheden. Dat doet Zone.college samen met studenten en medewerkers en in 
voortdurende dialoog en co-creatie met partnerbedrijven en andere onderwijsinstellingen. 
Met zijn onderwijs vervult Zone.college een rol van betekenis voor de persoonlijke ontwikkeling 
van zijn leerlingen en studenten, en brengt Zone.college hen verder als (toekomstige) 
professionals in het groen. Hiermee draagt Zone.college bij aan maatschappelijke opgaven rond 
onder meer klimaat, energie, gezond en veilig voedsel en natuur. En bouwt hij mee aan een 
vitale leefomgeving. 
 
Zone.college is ontstaan uit de fusie tussen AOC Oost en Groene Welle. Op 1 januari 2018 
gingen beide stichtingen op in de Stichting Groen Onderwijs Oost-Nederland. De 
organisatorische fusie is sinds augustus 2018 een feit. Sinds die datum gaan zij verder onder 
de naam Zone.college en zij verzorgen met bijna 1.000 betrokken collega’s onderwijs aan ruim 
7.000 leerlingen en studenten. De genoemde fusie maakt dat Zone.college met acht locaties 
in de driehoek Zwolle, Enschede en Doetinchem, het onderwijsaanbod nog sneller kan 
ontwikkelen wat een betere aansluiting borgt op de wensen van het bedrijfsleven en gunstig 
is voor zijn leerlingen en studenten. 

Zie ook: zone.college 
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College van Bestuur 
De bestuurlijke opdracht is ‘verbinden en doorpakken’ en voor het realiseren van de ambities 
is bestuurlijk vermogen nodig. Er ligt een solide fundament onder Zone.college, de basis is op 
orde. De komende jaren zal de agenda van het College van Bestuur worden bepaald door een 
groot aantal thema’s. Onderstaande opsomming is niet limitatief, maar wel richtinggevend 
voor de agenda van het College van Bestuur.  

 Besturingsfilosofie: hoe kan het persoonlijk leiderschap van de medewerkers worden 
versterkt? 

 Governance: hoe kan het samenspel tussen zeggenschap, medezeggenschap en toezicht 
worden versterkt? 

 Onderwijs en ondersteuning: hoe kan de relatie tussen alle ondersteunende diensten en 
onderwijs worden versterkt, zodanig dat de kwaliteit en ontwikkeling van onderwijs 
worden gediend? 

 Duurzame inzetbaarheid: hoe worden de beste medewerkers aangetrokken, worden ze 
behouden voor de organisatie en hoe kan er op een goede manier afscheid worden 
genomen van medewerkers die niet meer optimaal in de organisatie passen? 

 Leven Lang Ontwikkelen: hoe kan er verder worden gebouwd aan de juiste propositie en 
architectuur voor Groei.zone? 

 Strategie voor huisvesting: hoe kan er worden gezorgd voor huisvesting die past bij 
onderwijs, ook als dat meer online is? 

 Samenwerking in de regio: hoe kan er systematisch worden samen gewerkt met de 
partners in de regio (food, agri en het groene bedrijfsleven) op strategisch, tactisch en 
operationeel niveau? 

 
  Plaats in de organisatie 
Zone.college heeft een tweehoofdig College van Bestuur. Het College is gezamenlijk en 
collegiaal verantwoordelijk voor het besturen en het resultaat van de organisatie. Het College 
van Bestuur rapporteert en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, stemt beleid af 
met de ondernemingsraad en geeft gezamenlijk inspirerend leiding aan een breed team 
bestaande uit zes directeuren Vmbo, één directeur Mbo, de directeur Groei.zone, de directeur 
ondersteunende diensten, de manager onderwijs & kwaliteit, de bestuurssecretaris en de 
concerncontroller. 
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  2.      PROFIEL 
 

Als lid van het College van Bestuur bent u medeverantwoordelijk voor de hele organisatie en 
voor de besluitvorming in het College van Bestuur en het directieteam. Net als de voorzitter 
draagt u extern het Zone.college uit. Gezien de veelheid van contacten vindt hiervoor 
afstemming plaats met de voorzitter College van Bestuur en de leden van het directieteam. 
Intern weet u uw verbondenheid vanuit het bestuur vorm en inhoud te geven. U heeft kennis 
van onderwijs, toont oprechte betrokkenheid bij medewerkers en verbindt mensen. 
 
Zone.college bevindt zich in een dynamische fase. Zowel maatschappelijke als demografische 
ontwikkelingen zorgen voor de nodige uitdagingen. Daarnaast is de organisatie na de fusie nog 
duidelijk in ontwikkeling. Verschillende processen moeten nog verder worden geoptimaliseerd. 
Daar wordt al uitvoering aan gegeven maar het proces is nog niet volbracht. 
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

Resultaatgebieden 

 Is  mede verantwoordelijk voor het reilen en zeilen en de resultaten van Zone.college;  

 Ontwikkelt langetermijndoelstellingen en zorgt voor de visie- en strategieontwikkeling; 

 Is op bestuurlijk en strategisch niveau verantwoordelijk voor alle bedrijfseconomische 

zaken; 

 Geeft samen met de voorzitter richting aan de externe vertegenwoordiging, positionering 

en samenwerkingsverbanden van Zone.college; 

 Legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die tevens zijn/haar werkgever is; 

 Geeft sturing aan de directie van Zone.college onder wie de directeur ondersteunende 

diensten. 
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4.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 
U beschikt minimaal over een academisch werk- en denkniveau en u heeft een passende 
opleidingsachtergrond. Uw verankering in de groene sector geeft u kennis van de 
maatschappelijke ontwikkelingen binnen deze branche en u heeft een passie voor het 
verbinden van deze ontwikkelingen met het groene onderwijs. Bij voorkeur heeft u dan ook 
een actief netwerk in de groene sector. Uiteraard heeft u grote affiniteit met het 
(beroeps)onderwijs. 

U bent bedrijfseconomisch en bedrijfsorganisatorisch (inclusief ICT) goed onderlegd zonder 
hierbij in detail te willen sturen. Uw analytische kwaliteiten combineert u met visie en 
strategisch inzicht. U bent gewend (eind-) verantwoordelijkheid te dragen en u bent een 
inspirerend en charismatisch leider. U bent zichtbaar binnen de organisatie, toegankelijk voor 
iedereen en met een uitstekend inlevingsvermogen en de nodige organisatiesensitiviteit bent 
u in staat om inspirerend de organisatie verder te ontwikkelen. 
 
U bent een collegiaal bestuurder met het vermogen tot zelfreflectie en een gezonde dosis 
humor. U heeft een sterke focus op professionalisering en verbetering en u bent in staat de 
organisatie de komende jaren nog effectiever en efficiënter te laten werken. U bent een 
daadkrachtig verbinder met vernieuwingskracht waarbij u open staat voor verandering. Men 
omschrijft u als een ondernemende teamspeler en u staat voor de eigen verantwoordelijkheid 
van alle medewerkers van Zone.college. 
 
Competenties 

 Leiderschap; 

 Daadkracht; 

 Ondernemerschap; 

 Organisatie en omgevingsbewustzijn; 

 Samenwerken; 

 Communicatie; 

 Marktgericht; 

 Visie op (groen) onderwijs; 

 Resultaat- en kwaliteitsgerichtheid. 

 

 

5.         ARBEIDSVOORWAARDEN 
 
Inschaling is conform de Wet Normering Topinkomens Onderwijs klasse D. Afhankelijk van uw 
kennis en ervaring kan uw salaris oplopen tot maximaal 90% in deze klasse. 
 
Fulltime dienstverband voor een benoemingsperiode van 4 jaar, met de mogelijkheid tot 
éénmalige verlenging (maximaal 2 termijnen). U bent woonachtig in de regio of verhuisbereid. 
 


