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HOGESCHOOL INHOLLAND  
 
INLEIDING 
Hogeschool Inholland biedt onderwijs aan studenten, professionals en praktijkgericht onderzoek 
voor de beroepspraktijk. Op diverse locaties verspreid over de Randstad biedt Inholland brede, en 
voor het regionale werkveld herkenbare bacheloropleidingen aan. Op diverse interessegebieden: 
van gezondheidszorg tot economie en van techniek tot onderwijs. Inholland onderscheidt zich op 
de thema’s ‘Werken aan duurzame oplossingen’, ‘De gezonde samenleving’ en ‘Creative future’ en 
werkt op deze gebieden samen met het beroepenveld, overheden en maatschappelijke 
partners. De thema’s zijn gebaseerd op belangrijke ontwikkelingen in de maatschappij en zijn 
richtinggevend voor het onderwijs en onderzoek.  
 
Met rond de 25.000 studenten en 2.200 medewerkers verbindt Inholland onderwijs, onderzoek en 
werkveld (in de Randstad, van de kop van Noord-Holland tot de Drechtsteden). Het onderwijs en 
onderzoek is georganiseerd in 6 domeinen, te weten Agri, Food & Life Sciences (AFL), Creative 
Business (CRB), Gezondheid, Sport en Welzijn (GSW), Onderwijs & Innovatie (O&I), Techniek, 
Ontwerpen & Informatie (TOI) en Business, Finance & Law (BFL). Elk domein wordt 
vertegenwoordigd door een eindverantwoordelijke domeindirecteur. Elke domeindirecteur is 
tevens verantwoordelijk voor een vestiging(slocatie). 
 
AANPAK 
Inholland is een ambitieuze organisatie met continue aandacht voor de verbetering van kwaliteit, 
studiesucces en studenttevredenheid, versterking van het profiel, onderzoek en de verbinding met 
het werkveld. Studenten worden bij Inholland ook uitgedaagd om te durven leren. Inholland biedt 
een leeromgeving waarin zij de ruimte krijgen om te experimenteren en oefenen in een 
onderwijsgemeenschap die midden in de maatschappij staat. Studenten werken aan actuele 
vraagstukken uit de praktijk samen met ondernemers, overheden, non-profitorganisaties en 
onderwijs- en onderzoeksinstellingen uit de regio. De kenmerkende aanpak van Inholland is 
‘persoonlijk en dichtbij’, vanuit de overtuiging dat voor docenten én studenten zowel het succes 
als tegenslag de sleutel zijn tot ontwikkeling als professional en als mens. Hierbij wordt niet alleen 
aandacht besteed aan cognitieve vaardigheden, maar ook aan 21e eeuwse vaardigheden. 
‘Bildung’ vormt een wezenlijk onderdeel van het onderwijs. Inholland besteedt op verschillende 
manieren aandacht aan internationalisering als cruciaal onderdeel bij de vorming van studenten. 
 
DIVERSITEIT EN INCLUSIE 
Inholland vindt een inclusieve organisatie erg belangrijk en heeft nadrukkelijk aandacht voor 
vraagstukken op het vlak van diversiteit en inclusie. Recent heeft Inholland het Charter Diversiteit 
getekend. De kracht van diversiteit is voor Inholland het uitgangspunt, met als kernopdracht het 
bieden van goed inclusief onderwijs. De studentenpopulatie is het afgelopen decennium 
aanzienlijk diverser geworden. Daarbij wil Inholland studenten afleveren die als professional 
competent omgaan met een superdiverse samenleving en voor medewerkers en studenten een 
organisatie zijn waar zij zich thuis voelen en hun talenten kunnen ontwikkelen. Inholland zet 
daarvoor onder andere in op meer docenten met een migratie achtergrond voor de klas, op het 
aanreiken van handvatten voor docenten om goed te kunnen omgaan met een divers 
samengestelde klas, en op het ondersteunen van rolmodellen en experts op het thema Diversiteit. 
Ook is het lectoraat Diversiteitsvraagstukken in het leven geroepen. Het lectoraat heeft de 
opdracht een bijdrage te leveren aan de wijze waarop het hoger onderwijs toekomstige 
professionals klaarstoomt voor de diverse samenleving in een inclusieve onderwijscultuur met 
gelijke kansen voor iedereen. Diversiteit is een thema dat alle geledingen en opleidingen van de 
hogeschool raakt. Het lectoraat is ondergebracht bij het domein Business, Finance & Law. 
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De directeur van het domein Business, Finance & Law heeft recent een andere functie elders 
geaccepteerd. Hiermee is de positie van domeindirecteur Business, Finance & Law met 
vestigingsverantwoordelijkheid Rotterdam vacant. 
 
 
HET DOMEIN BUSINESS, FINANCE & LAW  
 
Het domein Business, Finance & Law (BFL) biedt vanuit 5 locaties (Alkmaar, Haarlem, Diemen, 
Den Haag en Rotterdam) bachelor opleidingen aan en 3 Associate Degrees,  op het werkveld van 
Business, Finance, Recht & Veiligheid. Een recente portfolioherziening heeft geleid tot een aanbod 
van 6 robuuste opleidingen, te weten Accountancy, Finance & Control, Business Studies, HBO-
rechten, Sociaal Juridische Dienstverlening, Integrale Veiligheidskunde, en de AD’s Sociaal 
Financiële Dienstverlening, Bedrijfseconomie en Logistiek. Voor de AD’s wordt nauw 
samengewerkt met ROC’s. 
 
BFL kent twee onderzoeksgroepen, Business Research Centre en Recht & Veiligheid, die vorm en 
inhoud krijgen door meerdere lectoraten. Het Business Research Centre omvat de lectoraten 
Leren & Ontwikkelen, HRM & Persoonlijk Ondernemerschap, Logistiek & Complexiteit, Innovatie & 
Ondernemen en Finance & Accountancy. De onderzoeksgroep Recht & Veiligheid omvat de 
lectoraten Publiek Vertrouwen in Veiligheid, Toegankelijkheid van het Recht en 
Diversiteitsvraagstukken. Het onderzoek draagt bij aan een constante actualisering van de inhoud 
en het kennisniveau van de opleidingen en de lectoren fungeren hierbij als aanjager voor innovatie 
in de curricula. Met het onderzoek beoogt Inholland wezenlijke maatschappelijke impact. 
 
Het domein Business, Finance & Law kan gekenschetst worden als een ‘zakelijk’ domein. Het 
nieuwe portfolio leidt studenten breed op. Op dit moment telt het domein bijna 5500 studenten en 
225 fte medewerkers. De totale omzet betreft € 23 mln. Business, Finance & Law is één van de 
grotere domeinen van Inholland. 
 
Business, Finance & Law kent een zeer heterogene studentenpopulatie. De studenten verschillen 
in talen en interesses, in sociale, religieuze, culturele en persoonlijke achtergrond. De komende 
jaren wordt door Inholland ingezet op een afspiegeling van deze diversiteit bij de eigen 
medewerkers. 
 
 
DE VESTIGING ROTTERDAM  
 
Elke domeindirecteur heeft bij Inholland ook een vestigingsverantwoordelijkheid. De 
domeindirecteur Business, Finance & Law is óók verantwoordelijk voor de vestiging Rotterdam, 
en vooralsnog ook voor de vestiging Dordrecht. De directeur kan vanuit deze rol de positie en het 
profiel van de vestiging in de stad en de regio versterken en draagt zorg voor een veilig en sociaal 
vestigingsklimaat. Hierbij wordt de directeur ondersteund door een ervaren locatiemanager, een 
manager externe betrekkingen en een ondersteunend professioneel team. 
 
De vestiging Rotterdam biedt een groot scala aan opleidingen aan, verdeeld over de verschillende 
domeinen. Van Inholland Rotterdam kan gezegd worden dat het bruist. Het gebouw staat op een 
mooie locatie aan de Rijnhaven ‘op Zuid’, vlakbij de Erasmusbrug en biedt ruimte aan studenten, 
startende bedrijven en ondernemerschap. Kenmerkend voor Rotterdam is dat de vestiging een 
zeer heterogene studentenpopulatie heeft.  
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DE OPDRACHT/DE UITDAGING EN DE INKLEURING 
 
BOUWER 
Na een periode van consolidatie en herijking staat de komende fase voor Inholland weer in het 
teken van bouwen. Het domein Business, Finance & Law heeft na een recente heroriëntering haar 
portfolio herzien. Zo zijn (relatief smalle) opleidingen afgebouwd en is een brede bachelor 
Business Studies hiervoor in de plaats gekomen, is een nieuwe opleiding als Integrale 
Veiligheidskunde ontwikkeld en is de ambitie om in 2022 het portfolio AD’s substantieel te hebben 
uitgebreid. Hiermee staat een solide basis van een kwalitatief goed opleidingsaanbod dat is 
toegesneden op de vraag van studenten en de arbeidsmarkt en lijkt het nieuwe portfolio ook de 
gewenste aantrekkingskracht te hebben. Voor de komende periode is het zaak om de ambities 
van het opleidingsaanbod verder en continu te blijven ontwikkelen en deze ook op meerdere 
locaties uit te rollen. De komende jaren is ook de landelijke trend van flexibilisering 
(gepersonaliseerde en flexibele leerwegen) bij Inholland en BFL een belangrijke ontwikkeling die 
verder vorm gegeven moet worden.  
De nieuwe directeur is daarom een bouwer. Hij/zij heeft een visie op maatschappelijke 
ontwikkelingen en het economische werkveld en kan de vertaalslag maken naar wat dit betekent 
voor de strategie en ontwikkeling van het domein Business, Finance & Law. Hij/zij heeft hiervoor 
een visie op het hoger beroepsonderwijs, heeft een netwerk met sparringpartners waarin 
werkgevers en maatschappelijke partijen betrokken zijn of weet dit snel te organiseren. De nieuwe 
directeur heeft oog voor innovatie(s), en denkt creatief mee met studenten, docenten, lectoren en 
werkveld inzake vernieuwing, om de ambities als toonaangevend onderwijsinstituut met 
maatschappelijke impact te realiseren. Hij/zij kan hierbij bogen op de lectoren, die met hun 
(onderzoeks)werk aanjager van de innovaties van het curriculum zijn.  
 
MARKTVERANKERING 
De onderwijsmarkt is sterk concurrerend. Inholland is één van de grote spelers in de Randstad, 
maar lokaal een kleinere speler. De organisatievorm via de verschillende locaties is een kracht, 
door de kleinschaligheid op locatie is Inholland in staat om haar onderwijs ‘persoonlijk en dichtbij’ 
te organiseren. En studenten waarderen de persoonlijke aanpak en de manier waarop zij 
betrokken worden bij het onderwijs, zo bleek uit de Nationale Studenten Enquête. Als enige 
hogeschool in Nederland is de waardering van studenten voor Inholland dit jaar voor het vierde 
jaar op rij gestegen. 
Tegelijkertijd betekent de lokale kleinschaligheid ook een zekere kwetsbaarheid. Voor de nieuwe 
directeur ligt hier de opgave om Inholland (vanuit zijn/haar vestigingsverantwoordelijkheid) én 
BFL met haar nieuwe portfolio nóg steviger in de markt te verankeren.  
De directeur is het gezicht van Business, Finance & Law. Vanuit deze rol is hij/zij zichtbaar in 
landelijke netwerken, bijvoorbeeld rondom de positionering van het economisch onderwijs in 
Nederland, weet hij/zij BFL krachtig te vertegenwoordigen en een verdere aanzuigende werking 
van studenten en belangrijke partners te creëren. Hij/zij is tevens boegbeeld van de vestiging 
Rotterdam. Vanuit die rol weet hij/zij hogeschool Inholland als instituut op de kaart te zetten en 
vorm en inhoud te geven aan de regionale profilering en verankering van de vestiging. Hij/zij 
beweegt zich makkelijk in het netwerk en onderhoudt soepel contact met partners als MKB 
Rotterdam, VNO-NCW Rotterdam, andere onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en gemeenten. 
Hij/zij entameert samenwerking rondom evenementen als het International Filmfestival 
Rotterdam, Wereldhavendagen en de Marathon Rotterdam, kent de toeleverende 
onderwijsinstellingen als het VO en ROC’s, opent deuren voor samenwerking in onderzoeken en 
stages bij bedrijfsleven en maatschappelijke partners, en is bijvoorbeeld gesprekspartner voor de 
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gemeente Rotterdam waarvoor de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt speerpunt in haar beleid 
is. Hij/zij overziet het veld van concurrenten, partners en stakeholders en jaagt de marketing 
vanuit zijn/haar eigen organisatie aan. De directeur is een netwerker, weet partijen te betrekken en 
allianties aan te gaan. Is een soepel communicator, weet te enthousiasmeren en te inspireren. 
Heeft flair, lef en durft te ondernemen. Zijn/haar no-nonsense stijl past bij Rotterdam, waar je doet 
wat je belooft, een woord een woord is. 
 
MANAGERIAL 
De domeindirecteur is eindverantwoordelijk voor strategie en profilering, ontwikkeling en 
innovatie, kwaliteitsmanagement, hrm beleid en een gezonde financiële huishouding van het 
domein Business, Finance & Law. Hij/zij werkt hiervoor samen met het managementteam 
bestaande uit 5 locatiemanagers, een controller, een manager bedrijfsvoering en een 
onderwijskundig staflid.  
Het domein heeft financiële uitdagingen. Eén van de taken van de nieuwe directeur is om het 
domein financieel verder op orde te brengen. Gezien de hevige concurrentie en een dynamische 
arbeidsmarkt die voortdurend veranderende eisen stelt aan werknemers en hiermee aan 
opleidingen, behoeft de bedrijfsvoering continu scherpe aandacht. Wendbaarheid is hierbij van 
belang. Het managementteam bestaat uit ervaren en nieuwe managers met passie voor het 
onderwijs. De continue aanpassing aan een veranderende omgeving en de wendbaarheid die 
gevraagd wordt van onderwijsinstellingen betekent ook een aanpassing voor de medewerkers. 
Hierbij komt dat het leidende principe van een ‘control driven’ organisatie is verschoven naar een 
organisatie van ‘high trust’. Het uitgangspunt hierbij is om meer vanuit vertrouwen te handelen. 
Ruimte voor de professional, die eigen verantwoordelijkheid of eigenaarschap neemt. Met een 
duidelijke richting vanuit de leiding. Heldere afspraken over te behalen resultaten, waarover 
vervolgens verantwoording kan worden afgelegd. Men spreekt in dit kader over leiderschap dat 
richting geeft en ruimte biedt. Om deze cultuurverandering verder te verankeren wordt een 
directeur gezocht die zijn/haar team meeneemt, spiegelt, uitdaagt zich professioneel te stretchen 
en te ontwikkelen, eigenaarschap stimuleert en die tegelijkertijd rust en stabiliteit kan creëren. De 
nieuwe directeur is iemand die de dynamiek van veranderingen in organisaties begrijpt en eerder 
succesvol een cultuurverandering heeft vormgegeven. 
 
De domeindirecteur is samen met zijn/haar collega-directeuren lid van het Directieteam. Het 
Directieteam wordt gevormd door het College van Bestuur, de domeindirecteuren en de 
stafhoofden van de centraal ondersteunende diensten (HRM & Communicatie, Finance & Control, 
Facilitaire Zaken, Bestuursondersteuning, Informatievoorziening & Technologie en 
Onderwijsbeleid & Juridische Zaken). In het Directieteam wordt in onderlinge samenwerking ook 
verantwoordelijkheid genomen voor strategische en domein- en vestigingsoverschrijdende 
onderwerpen. De directeur rapporteert aan het College van Bestuur.  
 
 
KANDIDAATPROFIEL 
Algemeen kan gezegd worden dat de functie van directeur bij Hogeschool Inholland een zeer 
veelzijdige functie is in een complexe en dynamische omgeving. Een omgeving die gekenmerkt 
wordt door een veelvoud aan interne en externe stakeholders en waar op veel vlakken geschakeld 
moet worden. In een tijdsgewricht waar ontwikkelingen zich snel opvolgen en waar wendbaar op 
ingespeeld moet kunnen worden. Zoals een student-lid van de decentrale medezeggenschap 
treffend formuleerde, het gaat hier om contextueel leiderschap. Per saldo hebben we het over een 
moderne en aansprekende hogeschool met ambities die met trots uitgedragen mogen worden.  
Om de ambities en uitdagingen van vestiging, domein en hogeschool te kunnen realiseren wordt 
gezocht naar een snelle denker die van complexiteit houdt en tegelijkertijd zijn/haar omgeving 
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goed aangesloten houdt. Naar een netwerker en verbinder die samenwerkingsgericht is en 
oprechte aandacht voor de mensen in zijn/haar omgeving combineert met een professioneel 
zakelijke insteek. Een sterke en besluitvaardige persoonlijkheid die enthousiasmeert en inspireert, 
soepel communiceert en benaderbaar is, ‘persoonlijk en dichtbij’ omarmt. 
 
Een uitdaging voor een manager met ruime ervaring in een (eindverantwoordelijke) strategische 
positie binnen een grotere en complexe organisatie. De directeur hoeft niet per definitie uit de 
onderwijswereld te komen, maar is vooral een brede generalist met aantoonbare affiniteit met het 
(hoger) onderwijs. En die tevens de dynamiek en cultuur van het onderwijs begrijpt. Hij/zij kent het 
domein van Business, Finance & Law. De ideale kandidaat kan bijvoorbeeld ervaring hebben in het 
bedrijfsleven, zoals de bancaire sector, gecombineerd met een aantoonbare binding met het 
onderwijs. 
 
 
FUNCTIE-EISEN EN COMPETENTIES 
 
- Succesvol afgeronde Master-opleiding; 
- Ruime ervaring in een (eindverantwoordelijke) strategische positie in een grote(re) en complexe 
 organisatie;  
- Bewezen succesvol in het toekomstgericht doorontwikkelen van een organisatie(onderdeel); 
- Bewezen affiniteit met het onderwijs en een visie op onderwijsinnovatie; 
- Affiniteit met het inhoudelijke werkveld van het domein; 
- Brede maatschappelijke interesse; 
- Uitstekende communicatieve en netwerkvaardigheden. 
 
De ideale kandidaat combineert ruime management ervaring in een zakelijke omgeving met 
maatschappelijke en onderwijs betrokkenheid. 
 
Persoonskenmerken: verbindend, ontwikkelgericht, pro-actief en ondernemend, gericht op 
innovatie, creatief, flair, lef, open samenwerker, netwerker, communicatief sterk, resultaatgericht, 
inspirerend, energiek, coachend, faciliterend, stimulerend, benaderbaar, durft aan te spreken, 
mensgericht en zakelijk. 
 
 
Hogeschool Inholland kent een zeer diverse studentenpopulatie. Zowel het domein als de vestiging 
Rotterdam zijn bij uitstek onderdelen waarvoor dit geldt. Een meer divers personeelsbestand wordt 
actief nagestreefd. In dit kader is het wenselijk dat de nieuwe directeur een bi-culturele achtergrond 
heeft. Kandidaten met een bi-culturele achtergrond worden met nadruk uitgenodigd om te 
solliciteren. Bij gelijke geschiktheid hebben zij de voorkeur. 
 
 
WAT BIEDT INHOLLAND 
 
Hogeschool Inholland biedt een uitdagende en veelzijdige functie in een complexe organisatie die 
midden in de dynamiek van een veranderende samenleving staat. 

 
De functie is gewaardeerd in schaal 16 CAO HBO. Per 1 april 2019 betekent dit, afhankelijk van 
achtergrond en ervaring, een maximum bruto jaarsalaris van € 111.725,04 (inclusief vakantiegeld 
en eindejaarsuitkering) op basis van een fulltime dienstverband.  
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Inholland kent een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder minimaal 
40 vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband, een ABP pensioen en uitgebreide 
opleidings- en ontwikkelmogelijkheden. 
 
 
DE PROCEDURE 
 
Hogeschool Inholland wordt in deze procedure begeleid door Merwede Executive Search. Uw 
sollicitatiebrief, voorzien van motivatie en curriculum vitae, kunt u tot zondag 27 januari 2019 
sturen naar danielle.bogie@merwedeexecutivesearch.nl. Voor meer informatie over de vacature 
kunt u contact opnemen met drs. Danielle Bogie op telefoonnummer 06 24788503. 
Spoedig na het verstrijken van de sluitingstermijn worden kandidaten uitgenodigd voor een eerste 
selectiegesprek. Na een voorselectie door Merwede Executive Search worden kandidaten 
voorgedragen aan de opdrachtgever. De eerste gesprekken bij hogeschool Inholland vinden 
plaats op vrijdag 15 februari 2019. Een eventueel vervolggesprek op woensdag 6 maart.   
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