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1 De organisatie 
 

ROC Friese Poort biedt regulier middelbaar beroepsonderwijs voor ruim 15.000 studenten 

in de regio’s Fryslân en Noordelijk Flevoland. Het onderwijs wordt aangeboden vanuit vier 

vestigingen: Leeuwarden/Dokkum, Drachten, Sneek en Emmeloord/Urk. Persoonlijke 

aandacht, kleinschaligheid en regionale gebondenheid zijn belangrijke kenmerken van 

ROC Friese Poort. Vanuit de christelijke achtergrond wordt op een eigentijdse wijze 

invulling gegeven aan onderwijs en persoonsvorming. 

 
ROC Friese Poort staat bekend als een gedegen, solide en betrouwbare 

onderwijsorganisatie. Al jarenlang heeft de organisatie een uitstekende reputatie op het 

gebied van haar prestaties en in verschillende landelijke overzichten staat ROC Friese 

Poort bij de top. De kwaliteit van het onderwijs is van een hoog niveau, het aantal 

vroegtijdig schoolverlaters laag, de medewerkerstevredenheid scoort een ruime 

voldoende tot goed en de financiële positie is sterk. De vestigingsstructuur zorgt voor 

een sterke inbedding in de eigen regio en de mogelijkheid voor de vestigingen in te 

spelen op specifieke regionale behoeftes. Het onderwijs wordt hierdoor afgestemd met 

het regionale bedrijfsleven en op het toeleverend en afnemend onderwijs (VO en HBO). 

Zo kan goed worden aangesloten bij de wensen van (potentiële) studenten en bedrijven.  

 

Missie en waarden 

ROC Friese Poort is een christelijk ROC en voelt zich mede vanuit die traditie sterk 

betrokken bij de studenten en alle partners in de omgeving, alsmede bij volwassenen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze betrokkenheid wordt op een open, moderne 

en inclusieve wijze vormgegeven. Door voorop te lopen bij de ontwikkelingen in het 

werkveld en door de persoonsvorming van de studenten hoog in het vaandel te hebben. 

De samenleving verwacht én vraagt namelijk in de toekomst andere vaardigheden van 

(jonge) mensen. ROC Friese Poort ziet het als een maatschappelijke opdracht om, nog 

meer dan voorheen, studenten op te leiden tot wendbare, empathische, ondernemende 

mensen die waardenvast kunnen en durven handelen. 

 

Omzien naar elkaar en een respectvolle en zorgvuldige omgang met je medemens en je 

omgeving; dat geeft voor ROC Friese Poort in de kern haar grondslag weer. Daarom zijn 

de kernwaarden betrokken en betrouwbaar richtinggevend. Zij inspireren en 

ondersteunen de studenten op hun persoonlijke weg. Een weg die niet van tevoren kan 

worden uitgestippeld, maar die we alleen kunnen vinden door samen op weg te gaan. 

 

ROC Friese Poort is trots op de solide onderwijskwaliteit en de positieve beoordelingen 

door studenten, ouders, medewerkers en partners. Vanuit de stevige basis en 

kernwaarden geven drie perspectieven richting: 

• We zien dat het werkveld constant in beweging is en onderhevig aan sterke 

veranderingen. Onze studenten en medewerkers ontwikkelen zich tot betrokken en 

flexibele professionals, die in staat zijn met veranderingen mee te bewegen. 

• We zien in de maatschappij een groeiende behoefte aan zin- en betekenisgeving. 

Studeren gaat verder dan het leren van een vak en verder dan het vergaren van 

kennis. We stimuleren persoonlijke vorming, zodat studenten meer leren over 

zichzelf, de ander en de wereld. Studenten werken aan hun morele conditie om zich 

te ontwikkelen tot verantwoordelijke volwassenen die waardenvast kunnen en willen 

handelen. Zo verrijken ze de wereld met hun talenten en maatschappelijk 

verantwoordelijkheidsbesef. 

• We zien dat we toekomstbestendig onderwijs alleen samen met anderen kunnen 

vormgeven. Dat vraagt een open, nieuwsgierige en betrokken houding. We werken 

nauw samen met vele partners om ontwikkelingen de school binnen te halen en 

buiten de school een rol van betekenis te spelen. 
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Beloften 

Op basis van de bovenstaande perspectieven doet ROC Friese Poort haar studenten, 

medewerkers, ouders, decanen, bedrijven, instellingen en de regio vier beloften: 

1. Wij lopen voorop bij de ontwikkelingen in het werkveld. 

2. Wij garanderen dat studenten bij ons het beste uit zichzelf kunnen halen. 

3. Wij zijn het opleidingsinstituut waar iedereen zich een leven lang kan ontwikkelen. 

4. Wij verbinden ons aan de regio. 

 

Deze beloften bepalen de focus van de organisatie en staan beschreven in het 

visiedocument 'Wendbaar onderwijs, waardevolle mensen'1. Dit visiedocument is tot 

stand gekomen in samenspraak met de stakeholders van ROC Friese Poort, namelijk 

medewerkers, studenten, ouders, decanen, bedrijfsleven en Raad van Toezicht. Naast 

bovenstaande hecht ROC Friese Poort veel waarde aan twee pijlers, vakmanschap en 

brede vorming. Dit komt terug in haar onderwijsvisie, 'Wendbaar en waarde(n)vol 

onderwijs!'2. 

 

De structuur 

De bestuurlijke verantwoordelijkheid van ROC Friese Poort ligt bij het College van 

Bestuur. Het College van Bestuur bestuurt en is het bevoegd gezag van ROC Friese 

Poort. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de werkzaamheden van het College van 

Bestuur. Het College van Bestuur bestaat uit twee personen die als collegiaal bestuur 

gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor ROC Friese Poort. 

 

ROC Friese Poort heeft een structuur waarbij vanuit vestigingen het onderwijs wordt 

aangestuurd. De zeven vestigingsdirecteuren en de directeur Bedrijfsopleidingen vormen 

samen met het College van Bestuur de Directieraad. De vestigingen worden aangestuurd 

door een vestigingsdirectie die opleidingsmanagers en een decentrale staf aanstuurt. De 

opleidingsmanager is de onderwijskundig leider van het team. Een onderwijsteam is een 

groep onderwijspersoneel die gezamenlijk verantwoordelijk is voor de kwaliteit van een 

of meerdere opleidingen en zelf het werk organiseert en afstemt om te komen tot een 

afgesproken resultaat.  

 

Binnen de vestigingen wordt gewerkt in onderwijsteams, die worden aangestuurd door 

opleidingsmanagers. Ten behoeve van team- en vestigingsoverstijgende samenwerking 

en aansluiting bij het werkveld, zijn er domeinen ingericht. Elke vestigingsdirecteur is 

tevens regisseur van een of meer FP-breed domein(en). Directie en 

opleidingsmanagement binnen hetzelfde domein, maar van verschillende vestigingen, 

komen hierin samen onder leiding van een vestigingsdirecteur. De ondersteuning aan de 

onderwijsteams (door stafdiensten) is deels op instellingsniveau en deels binnen de 

vestigingen georganiseerd. 

 

Binnen ROC Friese Poort zijn een Ondernemingsraad (OR) en een studentenraad actief. 

 

De vestiging Leeuwarden/Dokkum 

In de vestiging Leeuwarden/Dokkum wordt vanuit vier hoofdlocaties en diverse sub 

locaties een breed pallet van opleidingen aangeboden in de techniek, bouw, zorg en 

welzijn, uiterlijke verzorging, pedagogiek en onderwijs, veiligheidsberoepen, IT, 

economie en ondernemen, Entree, Traject Advies en Begeleiding (TAB) en Educatie. Op 

deze locaties wordt onderwijs aan ca. 4450 BOL-studenten en ruim 1.000 BBL-studenten 

gegeven. Binnen het beroepsonderwijs is voor een aantal opleidingen sprake van 

samenwerking met verschillende (onderwijs)partners in de regio en landelijk. Naast het 

beroepsonderwijs is sprake van een aanbod volwasseneneducatie en entreeopleidingen. 

In totaal zijn circa 420 fte aan personeel werkzaam. De directie is tweehoofdig. Het team 

van opleidingsmanagers telt 23 leden. 

 

 
1 Zie https://www.rocfriesepoort.nl/sites/default/files/2018-10/visiedocument_definitief_0.pdf  
2 Zie https://www.rocfriesepoort.nl/sites/default/files/2018-10/onderwijsvisie.pdf  

https://www.rocfriesepoort.nl/sites/default/files/2018-10/visiedocument_definitief_0.pdf
https://www.rocfriesepoort.nl/sites/default/files/2018-10/onderwijsvisie.pdf
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2 Vestigingsdirecteur Leeuwarden/Dokkum 
 

ROC Friese Poort is op zoek naar een directeur met visie en ondernemerschap die de 

regionale opdracht voor het beroepsonderwijs – samen met de collega-directeur, 

onderwijsmanagers, teams en externe partners – invulling kan geven.  

VESTIGINGSDIRECTEUR 

LEEUWARDEN/DOKKUM 

Plaats in de organisatie 

ROC Friese Poort kent een structuur van vestigingen met elk een directie. De vestigingen 

bestaan uit meerdere locaties met een eigen karakter. Dit heeft te maken met het type 

opleidingen op de locaties maar ook met de geografische ligging. De openstaande 

vacature betreft de vestiging Leeuwarden/Dokkum. 

 

De directie bestaat uit twee collegiale directeuren die gezamenlijk verantwoording 

afleggen aan het College van Bestuur. Binnen de vestigingsdirectie zal de nieuw aan te 

stellen directeur verantwoordelijkheid gaan dragen voor de opleidingen in de techniek, 

bouw, uiterlijke verzorging, veiligheidsberoepen, IT, Entree en TAB.  

 

De directeur geeft rechtstreeks leiding aan een deel van de opleidingsmanagers en de 

decentrale staf op de vestiging. 

 

Formele functiebeschrijving 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een vestiging van ROC Friese Poort. ROC 

Friese Poort is een regionaal opleidingscentrum (ROC) voor beroepsonderwijs en 

educatie, dat werkt vanuit een viertal relatief zelfstandig opererende vestigingen. 

 

De vestigingen bieden in hun respectievelijke werkgebieden een eigen onderwijsaanbod 

aan in de vorm van opleidingen. De vestigingen vormen samen met de Centrale Diensten 

het ROC.  

 

ROC Friese Poort geeft de vestigingsdirectie, als lid van de directieraad, een herkenbare 

verantwoordelijkheid voor de ROC-brede strategische (meerjaren-)beleidsontwikkeling 

door het formuleren van strategische beleidsuitgangspunten en voorstellen op 

toegewezen beleidsgebieden die voor het gehele ROC van belang zijn (o.a. op het gebied 

van onderwijsontwikkeling, aansluiting op de arbeidsmarkt e.d.) alsmede een integrale 

verantwoordelijkheid voor het resultaat en de strategie van de vestiging.  

 

De vestigingsdirectie is onder eindverantwoordelijkheid van het College van Bestuur 

belast met de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het vestigingsbeleid en 

beheer binnen het werkgebied van de vestiging. Daaronder vallen: het onderwijs-, 

commercieel- financieel-, kwaliteits- en personeelsbeleid. Met betrekking tot het 

onderwijskundige beleid voert de vestigingsdirectie de regie over vestiging overstijgende/ 

instelling brede onderwijsontwikkelingen ten aanzien van een of meerdere  

toegewezen clusters van opleidingen (domeinen).  

 

De vestigingsdirecteur vormt met de overige vestigingsdirecteuren en het College van 

Bestuur de directieraad van ROC Friese Poort. 
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De directieraad ontwikkelt en voert overleg over de centrale beleidslijnen van ROC Friese 

Poort en stelt deze vast onder eindverantwoordelijkheid van het College van Bestuur. De 

vestigingen opereren binnen het ROC relatief autonoom. De vestigingsdirecteur is binnen 

de vastgestelde kaders van het ROC Friese Poort beleid eindverantwoordelijk voor de 

resultaten én de ontwikkeling van het strategisch beleid van de vestiging en stelt dit 

vast. Een vestiging kent een gedifferentieerd opleidingen aanbod. Tevens is de 

vestigingsdirecteur in samenwerking met ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen 

verantwoordelijk voor het genereren van inkomsten uit contractactiviteiten en de 

organisatie en uitvoering daarvan.  

 

Profiel en competenties 

De organisatieontwikkeling zal een belangrijk onderdeel zijn van het takenpakket van de 

directie. Daarom is het voor de gezochte directeur belangrijk dat hij/zij over de volgende 

competenties beschikt: 

• Onderwijskundige visie  

• Ondernemerschap 

• Verbinder, zowel intern als extern 

• Inspirator/ sparringpartner 

• Zeer goede communicatieve vaardigheden 

 

Functie-eisen 

• Academisch werk- en denkniveau; 

• Kennis van en ervaring met (MBO)onderwijs; 

• Leidinggevende ervaring met aanverwante persoonlijke eigenschappen, in het 

bijzonder analytisch en strategisch denkvermogen, uitstekende communicatieve en 

adviesvaardigheden, overtuigingskracht en bindend vermogen; 

• Ervaring hebben met het voeren van een cyclus van planning en control op het gebied 

van financieel, formatie- en onderwijsbeleid; 

• Ervaring met veranderingsprocessen die de gehele organisatie betreffen; 

• Visie en ambitie met betrekking tot de maatschappelijke opdracht van het 

beroepsonderwijs. 

 

Persoonsprofiel  

Uw drijfveer is om de strategische koers van ROC Friese Poort om te zetten naar een 

breed en kwalitatief aanbod middelbaar beroepsonderwijs en (volwassenen)educatie. U 

bent overtuigd van de noodzaak en maatschappelijke waarde van krachtige vestigingen 

waarin middelbaar beroepsonderwijs herkenbaar en aansprekend wordt aangeboden. 

Leidraad voor u is de aansluiting van de student bij de regionale arbeidsmarkt, dan wel 

het vervolgonderwijs. 

 

In dit licht bent u bereid en in staat de belangen van de ‘eigen’ vestiging in de context 

van ROC Friese Poort als geheel te beoordelen. U bent in staat over de grenzen van de 

eigen organisatie heen te kijken. U betrekt regionale partners bij de 

onderwijsontwikkeling en bent hierin betrouwbaar en enthousiasmerend. U ziet kansen 

om het onderwijs voor de studenten hiermee voortdurend op een hoger niveau te 

brengen. 

 

U bent in staat de ontwikkeling van opleidingsmanagers te stimuleren in hun 

ontwikkeling als leidinggevende. U bent in staat op basis van visie en eenduidige 

communicatie breed gedragen keuzes te maken en door te voeren. Hierbij zet u 

afwisselend uw kwaliteit als coach, stuurman én teamspeler in. U bent van-huis-uit in 

staat voorbeeldgedrag te tonen, waarbij het accent ligt op het ‘reflectief vermogen’ en 

‘zichtbaarheid’. In uw dagelijks handelen toont u het vermogen om te schakelen van 

strategisch naar tactisch naar operationeel niveau en vice versa. U laat anderen zien en 

ervaren wat beter kan en belegt verantwoordelijkheden in het managementteam binnen 

de vestiging. Alles staat in het teken van de breed gedragen koers van ROC Friese Poort 

en de betekenis en invulling hiervan voor de regio Leeuwarden en Dokkum. 
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ROC Friese Poort is een christelijk geïnspireerde en waardengedreven school waar 

studenten en collega’s van alle culturen en levensoriëntaties welkom zijn. Diversiteit 

inspireert en verrijkt en nodigt uit tot gesprekken over wat het leven waarde(n)vol 

maakt. ROC Friese Poort staat voor een inclusieve organisatie, respectvolle omgang met 

elkaar om op deze wijze studenten te stimuleren vorm te geven aan een betekenisvol 

leven. Dit vraagt van u als toekomstig directeur een voorbeeldfunctie. U bent in staat 

hieraan een actieve bijdrage te leveren en hierover het gesprek te willen voeren.  

 

Arbeidsvoorwaarden 

De functie wordt marktconform gehonoreerd. Een aanstelling vindt plaats conform schaal 

15, maximaal € 7.315,- bruto per maand, CAO MBO. De CAO voorziet in een 13e maand. 

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren o.a. collectieve regelingen en het 

keuzemodel arbeidsvoorwaarden De uiteindelijke inschaling vindt plaats op basis van uw 

ervaring en kwaliteiten. Aanstelling vindt in beginsel plaats voor de duur van een jaar 

waarna – bij geschiktheid – betrokkene voor onbepaalde tijd wordt aangesteld.   

 

3 Procedure 
 

De begeleiding van de wervings- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & 

Partners, in de persoon van mevrouw drs. Jos Engel. Zij voert gesprekken met in 

potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de curricula vitae van 

geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Op basis hiervan worden 

kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor de selectiegesprekken. 

 

De procedure wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld.  

 

Wij ontvangen uw reactie graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 21 januari 2021.  

 

Planning selectiegesprekken 

 

Voordracht van kandidaten   : donderdag 28 januari 2021 (in afwezigheid kandidaten) 

Eerste ronde selectiegesprekken  : maandag 8 februari 2021; tussen 10.30 – 16.00 uur 

Tweede ronde selectiegesprekken  : dinsdag 16 februari 2021; tussen 12.00 – 18.00 uur 

Eventueel assessment   : n.t.b. 

Afrondende gesprekken   : n.t.b. 

 

Aanvullende informatie 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rocfriesepoort.nl  

 

Solliciteren 

Wanneer u belangstelling heeft voor deze functie, nodigen wij u uit te solliciteren via 

onze website www.wesselopartners.nl.  

 

Contactgegevens 

Jos Engel 

partner 

 

 

Hanke Scheerder 

managementassistente 

Wesselo & Partners 

Pythagoraslaan 101 

3584 BB  UTRECHT 

 

telefoon: 030 275 84 43 

internet:  www.wesselopartners.nl 

 

http://www.rocfriesepoort.nl/
http://www.wesselopartners.nl/
http://www.wesselopartners.nl/

