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Nova College 
Nova College is een MBO-instelling, die actief is in de regio IJmond, 
de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer en Amstelveen en de 
Duin- en Bollenstreek. Het verzorgingsgebied van Nova College 
grenst aan dat van ROC van Amsterdam, Horizon College, Regio 
College en mboRijnland. Nova College verzorgt met ongeveer 1.200 
medewerkers dagelijks onderwijs aan ruim 12.500 studenten vanaf 
16 jaar. Nova College biedt ruim 130 beroepsopleidingen verdeeld 
over de richtingen Autotechniek, Bouw en Infra, CIOS, Dans en 
Theater, Entree, Handel en Commercie, Horeca en Facility, ICT, Lab, 
Logistiek, Scheepvaart, Marketing en Media, My Tec, Orde en 
Veiligheid, Recreatie, Techniek, Uiterlijke Verzorging, Welzijn, 
Zakelijk en Zorg. Daarnaast heeft Nova College opleidingen en 
cursussen voor volwassenen. Dit aanbod loopt uiteen van 
basiseducatie en Nederlands voor anderstaligen tot en met vmbo-t, 
havo en vwo in het VAVO. 
 
De belofte van Nova College is: ‘bij Nova groei je als mens’. Dit geldt 
voor studenten en medewerkers. Nova College ziet het als zijn missie 
om de studenten méér te leren dan een vak. De bedoeling is dat 
deze studenten vol vertrouwen en op eigen kracht een passende 
vervolgopleiding kiezen of vorderingen maken in hun loopbaan. 
Nova College wil studenten helpen te ontdekken wie ze zijn, wat hun 
kracht is en welke talenten ze hebben, zodat ze groeien als mens. 

 Bij de uitvoering van de missie laat Nova College zich leiden  
 door de identiteit van zijn organisatie: Nova College biedt  
 een plek waar iedereen zich thuis voelt, waar het veilig is, waar  
 je aandacht krijgt en waar duidelijke regels gelden. Deze  
 kernwaarden vormen het kompas. Nova College hecht voorts  
 aan betrokkenheid, bij zijn studenten en medewerkers en bij de  
 bedrijven en instellingen waarmee wordt samengewerkt.  

 
Nova College heeft de ambitie een van de beste te zijn in zijn 
categorie. In de afgelopen jaren heeft Nova College daartoe een 
goede uitgangspositie bereikt; kwalitatief, inhoudelijk en financieel. 
Nova College zet met het Strategisch Beleidsplan 2019 – 2022 
verder in op deze koers, met een focus op studenttevredenheid, 
werkzekerheid en basiskwaliteit. Daarnaast zijn in dit plan twee 
nieuwe speerpunten gedefinieerd: Nova College wil haar bijdrage 
vergroten aan een ‘leven lang ontwikkelen’ en de organisatie 
wendbaarder maken. 
Rondom Nova College ontwikkelt zich de Metropoolregio Amsterdam, 
een afgebakend en volgebouwd netwerk van steden. De uitdaging ligt 
in het volgen van, en anticiperen op, de economische ontwikkelingen 
in de regio en het bijdragen aan de vraag naar goedopgeleide 
vakmensen. 
 
In juridisch opzicht is Nova College een stichting met de statutaire 
naam: Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs, gevestigd in 
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Haarlem. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door het 
College van Bestuur dat ook het bestuur vormt van de Stichting Nova 
Contract. Onder deze stichting heeft Nova College al zijn private 
activiteiten ondergebracht, zoals de maritieme bedrijfsopleidingen.  

 
Het onderwijs is georganiseerd over zeventien vestigingen en 
dependances, verdeeld over zeven clusters die elk worden 
aangestuurd door een vestigingsdirecteur. Elke vestigingsdirecteur 
heeft de verantwoordelijkheid voor een of meer vestigingen en een 
domein.  
De Novabrede ondersteuning is georganiseerd over vijf 
stafafdelingen, die elk onder leiding van een manager staan. 

 
De bovenstaande structuur is het resultaat van de transitie van 
unitstructuur naar vestigingssturing, waarbij meer bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden bij de vestigingsdirectie zijn gelegd. Met deze 
beweging is ruimte gemaakt voor het streven van Nova College om 
zijn strategische ambities te bereiken, met onderwijskwaliteit voor de 
studenten als hoogste doel, en met de menselijke maat als 
uitgangspunt. Studenten en medewerkers (onderwijs en 
ondersteuning) kennen elkaar en voelen zich bij elkaar betrokken.  
De onderwijsteams hebben meer invloed op de kwaliteit van het 
onderwijs en de ondersteunende processen rond het onderwijs zijn 
dichter bij het onderwijsproces gekomen. 

   
Nova College hecht veel waarde aan de samenwerking met de 
Studentenraad en de Ondernemingsraad. Deze samenwerking laat 
zich kenmerken als betrokken en constructief, met onderwijskwaliteit 
als vast uitgangspunt.  

 
Zie voor meer informatie over Nova College de website: 
https://www.novacollege.nl  
 

 
Vacature 
Nova College kent een tweehoofdig College van Bestuur.  
Begin 2021 gaat de voorzitter College van Bestuur met pensioen en 
komt diens positie vacant.  
 
De werving start op 11 april 2020. 
 
Van de nieuwe voorzitter College van Bestuur wordt verwacht dat 
zij/hij in goede samenwerking met de collega bestuurder Nova 
College richting geeft in de volgende fase van ontwikkeling, met 
sturing op verbinding en resultaten. Een fase waarin Nova College 
zijn profiel verder zal versterken, uitbouwen en vernieuwen, met 
behoud van zijn solide basis.  
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functiebeschrijving 
 

De functie 
Het College van Bestuur draagt gezamenlijk eindverantwoordelijkheid 
voor de realisatie van de doelstellingen van Nova College en Nova 
Contract, de strategie, de financiering en het beleid. Het College van 
Bestuur is verantwoordelijk voor het naleven van alle relevante wet- 
en regelgeving, het nakomen van afspraken met ministeries en 
andere partners, en voor een verantwoorde besteding van de 
middelen, zoals bijvoorbeeld vastgelegd in onderwijswetgeving als de 
Wet Educatie en Beroepsonderwijs, de statuten, het bestuurs-
reglement, de code goed bestuur in het MBO en het Bestuursakkoord 
MBO 2018-2022. 

 
Besluitvorming binnen het College van Bestuur vindt plaats op basis 
van consensus. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan 
de Raad van Toezicht. 

 
Het College van Bestuur richt zich als team op verdere ontwikkeling 
van de organisatie en op de profilering en positionering van Nova 
College, waarbij in onderling overleg de externe en interne rollen bij 
de collegeleden zullen worden belegd.  

 
Van de nieuw te werven voorzitter College van Bestuur wordt onder 
meer verwacht dat zij/hij in synergie met de collega-bestuurder 
• een nieuwe kijk ontwikkelt op het (beroeps)onderwijs van 

de toekomst, waarin ook betrokkenheid van het voor het 
ROC relevante werkveld van belang is 

• de organisatie meeneemt en faciliteert in het maken van de  
passende vertaalslag tussen de vragen uit de maatschappij, de 
beroepsomgevingen en de interne organisatie van Nova 
College 

• binnen de visie op Nova College als geheel focus aanbrengt en 
strategische keuzes maakt om de organisatie beter wendbaar 
te maken ten behoeve van onderwijsvernieuwing 

• de organisatie begeleidt en richt naar een slagvaardige, 
professionele organisatiecultuur waarin besluitvaardigheid en 
het in samenwerking en verbondenheid bereiken van resultaten 
een automatisme is, en een open, lerende houding 
vanzelfsprekendheden zijn 

• de interactie tussen maatschappij, student en school stimuleert 
• van de samenwerking tussen Nova College en het werkveld 

een drempelloze partnerschap maakt om tijdig en efficiënt om 
te kunnen gaan met de snelheid van veranderingen (zowel 
betreffende infrastructuur als het delen van nieuwe kennis) 

• nieuwe mogelijkheden van bekostiging onderzoekt om andere 
businessmodellen te onderbouwen en te ontwikkelen  

• toekomstgericht vakmanschap toont door bijvoorbeeld 
innovatieve digitale ontwikkelingen te entameren en te 
faciliteren 
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• de bedrijfsvoering optimaliseert in lijn met de organisatorische 
veranderingen 

• de strategische HRM-visie ontwikkelt, met het oog op de 
ambities van Nova College om een eigentijdse, aantrekkelijke, 
wendbare én solide MBO instelling te zijn 

• met behoud van het eigene van Nova, en binnen heldere 
kaders, de mogelijkheden en kansen ziet en benut om 
organisatie en studenten te stimuleren en ruimte te geven voor 
initiatief, vernieuwing en ondernemerschap  
 

 
kandidaatprofiel 
 

Relevante ervaring en achtergrond 
• academisch opleidings-, werk- en denkniveau 
• bestuurlijke ervaring in een eindverantwoordelijke positie in een 

(onderwijs-) organisatie, bij voorkeur kennis en ervaring 
opgedaan in het beroepsonderwijs 

• ervaring met organisatie- en cultuurveranderingen  
• ervaring en feeling met bedrijfsvoering en moderne technologie 
• ervaring met publieke en private samenwerkingsvormen 
• toekomstvisie op beroepsonderwijs, in de constant 

veranderende maatschappelijke context 
• gevoel voor effectieve communicatie en beeldvorming 
• affiniteit met het ontwikkelen van nieuwe scholingstrajecten 

voor bedrijven en instellingen  
• inzicht in en passie voor sociaal-maatschappelijke 

vraagstukken 
 

 
Persoonlijk profiel  
• is een authentiek leider en een collegiaal teamlid  
• maakt verbinding in en buiten de organisatie; neemt (natuurlijk) 

gezaghebbend positie in de regio 
• is een netwerker op strategisch niveau en weet voor de 

strategie en het beleid bij alle betrokken belanghouders 
draagvlak te verwerven en samenwerkingsrelaties te 
ontwikkelen 

• geeft vanuit visie op beroepsonderwijs dynamisch leiding aan 
de organisatie; heeft daad- en implementatiekracht 

• kijkt strategisch naar de toekomst van het onderwijs en dat wat 
nodig is voor Nova College 

• vertaalt externe mogelijkheden naar praktische uitvoering door 
de interne organisatie 

• maakt heldere keuzes, is besluitvaardig, koersvast en 
consistent 

• is teamgericht en organisatiesensitief 
• is transparant in houding en gedrag 
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• heeft aandacht en interesse voor studenten en is toegankelijk 

voor hen 
• heeft oog voor diversiteit in brede zin 
• gáát voor Nova College, is intrinsiek gemotiveerd  
• heeft een professionele, zakelijke benadering, is innovatief, 

toont lef 
• heeft energie, humor en vermogen tot zelfreflectie 

 
 
aanbod 
 

Nova College biedt een aansprekende en veelzijdige 
bestuurderspositie in een sector met een grote maatschappelijke 
opgave. Waardering van de functie is overeenkomstig de Regeling 
bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren. 
 

 
sollicitatieprocedure 
 

Nova College wordt in deze procedure begeleid door Threes Klop 
van Holland Consulting Group. Voor nadere informatie kunt u haar 
telefonisch bereiken via kantoor: 020 – 5733410 of  
mobiel: 06-51986009.  
 
Belangstelling voor deze vacature kunt u tot 28 april 2020 kenbaar 
maken per email: werving.klop@hcg.net  

 
 
selectieprocedure 
 

• het eerste gesprek is bij Holland Consulting Group 
• de cv bespreking met de Wervingscommissie is op 9 juni 2020 
• de eerste ronde selectiegesprekken met Nova College is op 

vrijdag 19 juni 2020 (10.00 – 16.00 uur), bestaande uit een 
gesprek met de Wervingscommissie in aanwezigheid van 
Holland Consulting Group 

• de tweede ronde selectiegesprekken bij Nova College is op 
woensdag 1 juli 2020 (13.00 – 18.00 uur), bestaande uit een 
gesprek met de Sollicitatiecommissies (Wervingscommissie en 
vertegenwoordiging Ondernemingsraad en Studentenraad) 

• eventueel assessment 
• referentiecheck 
• voornemen tot benoeming 
• arbeidsvoorwaardengesprek 
• benoeming 

 
 


