
 

Manager Cursus & Training (C&T) 
 

Jouw plek binnen Zadkine: Zadkine Vakschool Schoonhoven, team Cursus en Training 

Jouw werklocatie:  Meester Kesperstraat, Schoonhoven 

Uren per week:   32 

 

Onze organisatie 

Werken bij regionaal opleidingencentrum Zadkine in Rotterdam-Rijnmond betekent dat je jezelf als professional blijft 

ontwikkelen in een baan van betekenis. Je werkt in een mensgerichte, dynamische en innovatieve omgeving waar kwaliteit 

voorop staat. We ondersteunen studenten om hun talenten maximaal te benutten. Met jouw expertise zorg je dat de 

processen rondom het onderwijs aan onze 16.000 studenten op rolletjes lopen en draag je bij aan een hoge kwaliteit van ons 

onderwijs.  

Specifiek bij Zadkine Vakschool Schoonhoven ontdek je de kracht van het ambacht: Goud- en zilversmeden, Uurwerktechniek 

en Juwelier. Mooie dingen en mooie momenten creëren die het leven verrijken. Dit vraagt om vakmanschap en creativiteit. 

Daarom stimuleren we studenten en cursisten om hun eigen talent te ontwikkelen en om kansen te verzilveren. HAPPINESS 

IS HANDMADE! We bieden, als enige in Nederland, in de Zilverstad Schoonhoven de studierichtingen: Goud- en 

zilversmeden, Uurwerktechniek en Juwelier. 

Door onze unieke expertise en branche-erkende opleidingen weten ook professionals en zij-instromers ons te vinden om hun 

kennis bij te schaven en carrière (verder) vorm te geven. Zo staan we in contact met het werkveld en blijft ons onderwijs 

vooruitstrevend en actueel. Niet voor niet niets zijn we al sinds 1895 (125 jaar!) een begrip. 

 

Jouw Functie 

Als manager C&T van het team Cursus en Training van Zadkine Vakschool Schoonhoven ben jij de dragende kracht om 

medewerkers op hun kwaliteiten in te zetten en hen continue te faciliteren en uit te dagen in hun professionaliteit. Je staat 

midden in de dagelijkse onderwijsuitvoering van volwassen educatie te weten: onderwijsplanning, roostering en het 

ontwikkelen van eigen cursus/les materiaal van het private aanbod cursussen en trainingen. Je bent commercieel ingesteld, 

doet acquisitie en je bent bekend met deze specialistische branche en netwerken zoals de Federatie Goud & Zilver 

(branchevereniging), Nederlandse Juweliers Club (NJC), het Nederlands Gilde Goudsmeden (NGG), Goud- en Zilversmidgilde 

Sint Eloy, VakVereniging Nederlandse Edelsteenkundigen (VVNE), Federation of European Education in Gemmology (FEEG) 

en het Gemmologisch Gilde Nederland (GGN) e.d. 

Je geeft direct leiding aan het onderwijsteam Cursus en Training en je werkt samen met de opleidingsmanagers van de 

Vakschool Schoonhoven, diverse adviseurs en ondersteunende diensten. Aan de hand van het teamjaarplan en kpi's breng je 

de kwaliteit van het onderwijs op een hoger plan. Student / cursist tevredenheid en het aangaan en onderhouden van goede 

relaties met partners uit het bedrijfsleven en de beroepspraktijk hebben daarbij je aandacht. Daarnaast behoort tot je 

functie dat je de directeur adviseert op het gebied van volwassen educatie (ontwikkelingen),  Leven Lang Ontwikkelen (LLO)  

en nieuw beleid en richtlijnen vertaalt naar toepasbare richtlijnen voor de teams en de docenten. Dit advies verlenen doe je 

samen met collega opleidingsmanagers. 

Als lid van het managementteam ben je medeverantwoordelijk voor de uit te zetten koers en het te ontwikkelen beleid van 

Zadkine Vakschool Schoonhoven. Dit vertaalt zich in een jaarlijks managementcontract met het College van Bestuur en in een 

meerjaren schoolplan. 

 



 
 

 

Leiderschap 

Jij staat voor kwaliteit. Vanuit een duidelijke visie op leidinggeven versterk je het functioneren van al je medewerkers. Zodat 

jullie met elkaar voor goed en vernieuwend onderwijs zorgen. Je verdeelt in overleg met je team de taken binnen de 

beschikbare financiële middelen. In de dagelijkse hectiek bewaak je de continuïteit en werk je resultaatgericht, reflectief en 

coachend. Je hanteert daarbij een evenwichtige balans tussen flexibiliteit waar mogelijk en standvastig waar nodig. 

 

Innovatief, inspirerend & resultaatgericht 

Naast dienend leiderschap en ondernemerschap weet je ook hoe je anderen inspireert en uitdaagt. Dat uit zich in het 

stimuleren van creatieve ideeën en het enthousiasmeren van je teamleden. Daarnaast zet je graag jouw expertise in om 

teamleden te ondersteunen en het onderwijs zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Rendement en resultaat horen hier 

voor jou heel vanzelfsprekend bij. 

 

Jouw profiel 

• Hbo diploma en/of aantoonbaar werk- en denkniveau; 

• Minimaal drie tot vijf jaar ervaring in het leidinggeven aan professionals is een pre; 

• Sterk in het inspireren van teams en het uitdragen van een gezamenlijke visie, zowel in- als extern; 

• Brede theoretische kennis van de (onderwijskundige) ontwikkelingen in het BVE; 

• Affiniteit met de vakgebieden: Goud- en Zilversmid, Uurwerktechniek, Juwelier en bekend met de Branche; 

• Kennis van het MBO onderwijs (Publiek) en ervaring met volwassen Educatie (Privaat); 

• Kennis van (onderwijs)vernieuwingsprocessen in het mbo en vaardig in het implementeren hiervan; 

• Goede netwerker, die de taal spreekt van het onderwijs en het werkveld en makkelijk kan schakelen tussen deze    

      verschillende gremia; 

• Ervaring met resultaatgericht werken; 

• Sterk in communicatieve vaardigheden, plannen, organiseren, knopen doorhakken, ondernemerschap, acquisitie en 

      integriteit; 

• Je beschikt in ruime mate over organisatiesensitiviteit, analytisch vermogen en je bent digitaal vaardig; 

• Cijfermatig inzicht, bindend vermogen, mensen aanspreken op verantwoordelijkheden en kunnen sturen op kwaliteit; 

• Inzicht in de inhoud en structuur van het toeleverend onderwijs en het vervolgonderwijs; 

• Ervaring in het verzorgen van onderwijs, affiniteit in het domein Cursus en Training en in het bezit van een  

      onderijsbevoegdheid is een pré. 

 

Ons aanbod 

Een zelfstandige functie met voldoende uitdaging en inhoud in een informele en prettige organisatie. Het salaris bedraagt 

minimaal € 3.810 en maximaal € 5.595 bruto per maand bij een volledige betrekking (carrièrepatroon schaal 12 van de CAO 

mbo). Daarnaast bieden we gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering, acht procent 

vakantietoeslag, een tegemoetkoming in je ziektekostenverzekering, betaald en onbetaald ouderschapsverlof en dertig 

vakantiedagen. 

 

 



 
 

 

Meer informatie & solliciteren 

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met: 

Karin Voskamp, Directeur Vakschool Schoonhoven 

M 06 82 32 77 38 

We zien jouw sollicitatie graag uiterlijk 4 juni 2021 digitaal tegemoet via onderstaande button. 

Deze vacature is vacant per 1 december 2021. 

De werving voor deze vacature vindt tegelijkertijd in- en extern plaats. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 

Bij geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Een 

referentiecheck kan gedurende de selectieprocedure plaatsvinden, evenals een onderzoek op social media. Voor benoeming 

is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. 


