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 Directeur Onderwijsondersteuning  
 
 Bouw mee aan goed groen onderwijs  

 
 
Standplaats:  Groningen   
 

 
1. AOC Terra  
 
“Wij zijn Terra. Wij leveren goed groen onderwijs voor de wereld van morgen. Een wereld die ons 
dagelijks inspireert, maar die ook verlangt dat we continu meebewegen. Als groene sector weten we 
hier als geen ander mee om te gaan. Natuur is immers nooit voorspelbaar. Wij als groene sector 
werken al eeuwen met dat gegeven. Dat zit in onze aard. En dus in Terra. Wij zijn grondleggers van 
ontwikkeling. “ 
 
AOC Terra is zoals uit het bovenstaande blijkt een opleidingscentrum dat Praktijkonderwijs, vmbo-
groen, het Groene Lyceum, mbo en volwassenenonderwijs (TerraNext) aanbiedt in de provincies 
Drenthe, Groningen en Friesland. De opleidingen hebben een ‘groen karakter’, wat inhoudt dat de 
opleidingen te maken hebben met groen, voeding, dier, natuur & milieu.  
 
Terra heeft 12 vestigingen; in Assen, Eelde, Emmen, Groningen, Meppel, Oldekerk, Winschoten, 
Winsum en Wolvega. Het volwassenenonderwijs wordt verzorgd op één van de locaties of bij een 
bedrijf of instelling ‘in company’. Terra maakt samen met het Dollard College en rsg de Borgen 
onderdeel uit van Onderwijsgroep Noord. 
 
Terra wil ook de komende jaren een belangrijke maatschappelijke rol blijven vervullen. De kwaliteit 
van het onderwijs geldt hierbij als uitgangspunt. Om deze kwaliteit te kunnen waarborgen wordt de 
omslag gemaakt naar het zogenaamde KD (Kwalificatie Dossier) model, waarbij niet langer de vestiging 
als basis geldt, maar het onderwijs. Van daaruit is de behoefte ontstaan om de ondersteuning van het 
onderwijs meer centraal in te richten. De functie van Directeur Onderwijsondersteuning is dus nieuw 
binnen de organisatie en is momenteel volop in ontwikkeling. De nieuwe Directeur 
Onderwijsondersteuning werkt zowel voor het mbo als vo maar zal zich in eerste instantie vooral 
richten op het mbo. 
 
Het betreft een uitdagende positie met veel ruimte om mee te denken over de inrichting van de 
organisatie. Een positie met impact op de gehele organisatie, waarbij je kunt meewerken aan 
onderwijsvernieuwing en organisatieontwikkeling. 
Bij Terra werken betrokken en energieke mensen waar ruimte is om met elkaar de discussie aan te 
gaan, met maar één doel; kwalitatief goed onderwijs bieden 
 
Naar de website: https://www.terra.nl  
 



   

 

 

 

 

 

 
Plaats in de organisatie 

 
De Directeur Onderwijsondersteuning geeft leiding aan o.a. het team Onderwijs & Kwaliteit, het 
projectenbureau, het studentbegeleidingscentrum en het roosterbureau (totaal ca 20 medewerkers). 
Je rapporteert aan de directie van Terra.  
 
 
2.  FUNCTIE 
 
De organisatie bevindt zich midden in een belangrijke ontwikkelfase die veel voor de structuur en 
inrichting betekent. Als Directeur Onderwijsondersteuning kun je meedenken over de verdere 
inrichting van de organisatie en vorm geven aan je eigen functie.  
Aan jou de taak om de rol en processen zo in te richten dat je met je teams het primaire proces 
optimaal ondersteunt in het verzorgen van kwalitatief goed en toekomstgericht onderwijs. Je geeft 
leiding aan de verschillende ondersteunende teams en zorgt dat zij in hun kracht staan, zowel als teams 
en als individuen. Je treedt op als verbinder in de gehele organisatie, door processen in te richten, te 
stroomlijnen en het overzicht te creëren. Jij hebt een overstijgende blik en doorziet het gehele 
systeem. Zo kun je de organisatie optimaal ondersteunen. Je denkt in processen, maar weet goed de 
balans te houden tussen zaken organiseren en ruimte laten voor eigen invulling. Je schept de 
voorwaarden voor rolduidelijkheid en bent koersvast. De organisatie weet je hier in mee te nemen en 
te verbinden. Je bent een prettige gesprekspartner voor de directie, weet de scherpe vragen te stellen 
en bent positief kritisch. Je werkt voor zowel het mbo als het vo, maar gezien de ontwikkelingen zal je 
functie zich de eerste periode vooral op het mbo richten.  
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 
Op hoofdlijnen bestaat je functie uit drie resultaatgebieden; leidinggeven, beleidsontwikkeling & 
advisering en vertegenwoordiging in netwerken.  
 

 Leidinggeven aan en doorontwikkeling van ondersteunende teams vanuit het gedachtegoed van 

team gericht organiseren. 

 Initiëren, stimuleren en bewaken van integrale samenwerking binnen Terra. 

 Leveren van een structurele en constructieve bijdrage aan de ontwikkeling van tactisch en 

strategisch beleid. 

 Op de hoogte zijn van ontwikkelingen en innovaties en deze weten te vertalen naar de 

organisatie van Terra. 

 Bijblijven in landelijke wets- en beleidswijzigingen inzake de algemene beleidsontwikkelingen en 

hierover adviseren aan de directie.  

 Leidinggeven aan multidisciplinaire innovatie- en bedrijfsvoerings projecten. 

 Op tactisch niveau vertegenwoordigen en onderhouden van contacten en participeren in 

relevante netwerken.  
 
  



   

 

 

 

 

 

 
4. PROFIEL 
 

 Wo-werk- en denkniveau, met afgeronde opleiding bij voorkeur in bedrijfskundige richting. 

 Ruime leidinggevende ervaring in een ondersteunende dienst en als gesprekspartner voor 

directies. 

 Sterke affiniteit met onderwijsprocessen en –logistiek.  

 Ervaring met het inrichten en opbouwen van overstijgende processen en teams.  

 Ervaring met verandermanagement. 

 

 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 
 Analytisch.  

 Overstijgend. 

 Procesdenker.  

 Zelf startend en autonoom. 

 Verbindend. 

 Flexibel. 

 Besluitvaardig. 

 Coachend leidinggeven. 

 Visie. 

 Samenwerkingsgericht.  

 Stevige en scherpe persoonlijkheid. 

 Generalist. 

 

 
6. AOC TERRA BIEDT JOU 
 
De functie wordt beloond conform schaal 13 cao mbo 2020-2021. Daarnaast biedt Terra een goed 
pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Definitieve inschaling vindt plaats op basis van aanwezige 
kennis en ervaring. Het betreft een full-time functie met in eerste instantie een tijdelijke aanstelling 
voor een jaar. Bij goed functioneren wordt dit daarna omgezet in een vaste aanstelling. 
 
De vacature wordt tegelijkertijd zowel intern als extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid gaat de 
voorkeur uit naar een interne kandidaat.  
 

 
 CONTACT 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met: 
 
Nienke Rooda 
06-2915 9797 


