
   

 

 

 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 Alfa-college 

 Opleidingsmanagers (2x) 
 
 Onderwijskundig leiderschap 

 
 
Standplaats:  Groningen   
 

 
1. ALFA-COLLEGE 
 
Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum (ROC) voor Noord- en Oost 
Nederland. Het ROC heeft als doel zijn studenten op te leiden tot goede vakmensen, tot 
maatschappelijk betrokken burgers, maar vooral tot mensen die weten wie ze zijn en wat ze kunnen. 
Hierbij staan vertrouwen, verbinden en ondernemen centraal. 
De onderwijsbranche verandert in rap tempo; zo ook Alfa-college. Onderwijsteams zijn bezig met de 
vertaalslag van de strategische koers ‘samen ondernemend leren’ naar de praktijk. Daarnaast is Alfa-
college bezig met onderwijsinnovatie, het programma ‘leven lang ontwikkelen’ en flexibilisering van 
het opleidingenaanbod.  
 
Met 1400 medewerkers verzorgt de school voor 14.500 studenten middelbare beroepsopleidingen 
en educatieve trajecten in Groningen, Hoogeveen, Hardenberg en Assen. Tevens worden 
bedrijfsopleidingen op maat en diverse cursussen geboden. Op de locatie Boumaboulevard in 
Groningen worden creatieve, administratieve, commerciële en ICT-opleidingen aangeboden. 
 
Van de medewerkers vraagt het Alfa-college professionaliteit, betrokkenheid en enthousiasme. Eigen 
verantwoordelijkheid nemen in werk en ontwikkeling is daarbij vanzelfsprekend. Tevens een 
speerpunt is het leren en ontwikkelen van medewerkers zelf: samen ondernemend leren, van en met 
elkaar. Naast dat het onderwijs continu in ontwikkeling is, vraagt het Alfa-college ook van zijn 
medewerkers zich voortdurend te ontwikkelen, zowel werkinhoudelijk als op persoonlijk vlak.  
 
De locatie Boumaboulevard kent drie clusters, ingedeeld naar opleiding. De faciliteiten zijn goed op 
orde, er is veel ondersteuning op dit vlak voor de onderwijsteams. Er wordt veel ingezet op 
onderwijskundig leiderschap. Binnen de teams is het thema resultaatverantwoordelijk werken een 
speerpunt voor de komende tijd. Daarnaast ligt de focus op de samenwerking met regionale partners 
en innovatie op het gebied van leren en ontwikkelen.  
 
 
Naar de website: https://www.alfa-college.nl  
  



   

 

 

 

 

 

 

 
Plaats in de organisatie 

De opleidingsmanager maakt deel uit van het locatiemanagementteam en wordt aangestuurd door 
de locatiedirecteur. De vacature betreft nader te bepalen onderwijsteams bij ict en economie & 
administratie. Een team bestaat ongeveer uit 20 onderwijsprofessionals.  
Het locatie managementteam bestaat momenteel uit vier opleidingsmanagers en de regiodirecteur 
en wordt ondersteund door adviseurs HR, communicatie, facilitair en financiën. 
 
 
 
2.  TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 
• Leidinggeven aan onderwijsteam van professionals, individueel en in teamverband, binnen het 

proces naar werken in resultaatverantwoordelijke teams.  
• Verantwoordelijk voor de organisatie, ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs van de 

eigen teams.  
• Monitoren van de follow-up van afspraken en sturen op proces en resultaten van het 

onderwijs.  
• Verantwoordelijk zijn voor de examenorganisatie en –uitvoering van de eigen teams.  
• Locatie-overstijgend regie voeren over opleidingen.  
• Bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van jaarplannen en de kwaliteitszorgsystemen.  
• Overleggen over de randvoorwaarden voor het onderwijsproces met medewerkers van andere 

organisatieonderdelen, waaronder Bedrijfsvoering.  
• Samenwerken met externe partners (co-makership) en uitbouwen van het netwerk.  
• Resultaatverantwoordelijk voor werken in teams.  

 Verantwoordelijk voor een of meerdere portefeuilles op locatieniveau.  
 
3. PROFIEL 
 

 Hbo+ / wo werk- en denkniveau. 

 Meerjarige leidinggevende ervaring aan professionals in veranderende organisatie, bij voorkeur 

in het onderwijs. 

 Kennis van en ervaring met bedrijfsvoering en teamontwikkeling. 
 
4.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 

 Leiderschap. 

 Samenwerken.  

 Verbindend. 

 Resultaatgericht. 

 Visie.  

 Positief. 

 Autonoom. 

 Besluitvaardig  
  



   

 

 

 

 

 

 

5. ALFA-COLLEGE BIEDT 
 
Medewerkers beoordelen het Alfa-college bovengemiddeld op goed werkgeverschap, er is veel 
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Zo is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om opleidingen en 
trainingen te volgen via de eigen opleidingsacademie of daarbuiten.  
Arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao mbo. Bovenop je maandelijkse salaris krijg je een 13e 
maand en een vakantietoeslag van 8%. Je bouwt een goed pensioen op. Aantrekkelijke extra’s zijn de 
bijdrage in de pensioenpremie, (aanvullende) ziektekostenverzekering en collectieve verzekeringen. 
Als je fulltime werkt, krijg je minimaal 30 vakantiedagen. Verder zijn er verlofregelingen, zoals 
betaald ouderschapsverlof. Je ontvangt een reiskostenvergoeding. Er is een fiscale regeling waarmee 
je aan het einde van het jaar kunt kiezen voor een extra reiskostenbedrag. Bovendien kun je 
gebruikmaken van een fiets- en sportregeling. 
 
Wil je in de motivatiebrief je vakantieplannen vermelden? 
 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met: 
 
Janine Smetsers 
Telefoon 06-296 246 26 
 
 
 


