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1. CARMELINSTELLING PIUS/CANISIUS 
 
Het Pius X College en Scholengemeenschap Canisius vormen sinds 2005 een katholieke 
onderwijsinstelling met vijf locaties die een breed onderwijsaanbod verzorgen in Almelo, 
Rijssen en Tubbergen. Pius en Canisius zijn hechte leer- en leefomgevingen met een eigen 
identiteit en geven actief vorm aan hun verbondenheid met leerlingen, medewerkers en de 
omgeving. Beide scholen hebben een sterk regionale functie en zijn nauw verbonden met 
de streek Twente en haar inwoners. De instelling telt ruim 3045 leerlingen en ruim 395 
medewerkers. Pius - Canisius is één van de twaalf instellingen van de Stichting 
Carmelcollege. De Stichting Carmelcollege verbindt 13 VO-scholen verspreid over heel 
Nederland. Op ruim 50 schoollocaties wordt een breed onderwijsaanbod verzorgd. In totaal 
worden ruim 35.000 leerlingen in hun leerproces begeleid door meer dan 4.100 
medewerkers. De scholen beschikken over een grote mate van autonomie en 
zelfstandigheid, maar vormen samen een solidair verbond van kennis en ervaring op het 
gebied van voortgezet onderwijs. Onderwijskundige keuzes en de zorg voor de 
onderwijskwaliteit worden op de scholen zelf gerealiseerd. De rector legt periodiek 
verantwoording af aan het College van Bestuur van de Stichting Carmelcollege, het 
bevoegd gezag.  
 
De nauwe samenwerking tussen Pius en Canisius is met name gericht op de inrichting van 
het onderwijs op beide scholen. Het onderwijs staat centraal. Daarnaast wordt gewerkt 
aan een optimalisering van de kwaliteit; handhaving van de kleinschaligheid is daarbij een 
belangrijk uitgangspunt. 
 
Bij de bepaling van de koers voor de komende jaren houdt de instelling rekening met een 
aantal belangrijke actuele en toekomstige ontwikkelingen in samenleving en onderwijs: 

• leerlingen vragen gedifferentieerd en gepersonaliseerd onderwijs met aandacht 
voor talentontwikkeling; dit vraagt o.a. een grotere rol voor ICT in het onderwijs; 

• vervolgonderwijs, samenleving en bedrijfsleven vragen ‘21e -eeuwse vaardigheden’ 
(kritisch denken, samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid, communiceren, 
probleemoplossend vermogen, culturele vaardigheden), die een centrale(re) plek in 
het onderwijs verdienen; 

• scholen moeten lerende organisaties zijn, met een professionele leercultuur op alle 
niveaus; 

• scholen willen kwaliteit – en opbrengstgericht werken en meer gebruik maken van 
data; 

• toekomstbestendige en inspirerende huisvesting. 
 
 
De instelling Pius/Canisius kent drie managementlagen, gekenmerkt door integrale 
verantwoordelijkheid en integraal leiderschap. De instelling staat onder leiding van de 
rector. De vijf locaties worden geleid door locatiedirecteuren. De rector en de 
locatiedirecteuren vormen samen de directieraad, het beleidsbepalend orgaan. Binnen de 
locaties staan de onderwijsteams onder leiding van een teamleider.  
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2. SCHOLEN EN ONDERWIJSAANBOD  
 
Pius X College 
Het Pius X College telt drie locaties: twee in Almelo en een in Rijssen. De locaties 
Aalderinkshoek, Van Renneslaan en Rijssen worden geleid door een directeur en 
teamleiders. De teams bestaan uit 20 tot 25 docenten en (technisch) onderwijsassistenten 
en staan elk onder leiding van een teamleider. Elk team behartigt de belangen van zijn 
leerlingen die onder dat team vallen. 
 
Missie en visie 
In onze missie is vastgelegd wat we voor onze leerlingen en medewerkers nastreven. Deze 
kan in vijf oneliners samengevat worden: 

1. Het gaat om jou; 
2. Leren doe je overal; 
3. Ook hier ben je thuis; 
4. School zijn we samen; 
5. Onderwijs voor deze tijd 

  
De leerlingen en het leren zijn het uitgangspunt van het leerproces. Als school willen wij 
onze leerlingen uitdagen om zich actief te blijven ontwikkelen, met het doel hen verder te 
vormen tot verantwoordelijke jonge mensen. 
 
Organogram Pius X College 
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Locatie Aalderinkshoek 
Op deze locatie in Almelo volgen ongeveer 545 leerlingen onderwijs. Het aanbod bestaat 
uit: vmbo-t/havo (tot en met leerjaar 2), havo, atheneum en gymnasium. Binnen havo en  
vwo bestaat een aparte stroom voor tweetalig onderwijs (TTO).  
 
Locatie Van Renneslaan 
Op deze locatie in Almelo volgen ongeveer 410 leerlingen onderwijs. Het aanbod bestaat 
uit: vmbo-basisberoepsgericht, vmbo-kaderberoepsgericht, vmbo-gemengd en vmbo-
theoretisch. 
 
Locatie Rijssen 
Op deze locatie volgen ongeveer 392 leerlingen onderwijs. Het aanbod bestaat uit:  
vmbo-theoretisch, havo (t/m leerjaar 3), atheneum en gymnasium(tot en met leerjaar 3).  
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Scholengemeenschap Canisius 
Scholengemeenschap Canisius telt twee locaties: Almelo en Tubbergen. Beide locaties 
worden geleid door een directeur en teamleiders. De teams bestaan uit 20 tot 30 docenten 
en (technisch) onderwijsassistenten en staan elk onder leiding van een teamleider. Elk 
team behartigt de belangen van de leerlingen die bij het team horen. Daarnaast kennen 
beide locaties een OOP-team dat onder de locatiedirecteur valt.  
 
Missie en visie 
In onze missie hebben wij vastgelegd dat we voor onze leerlingen en medewerkers 
nastreven: groeien in een veilige, overzichtelijke, uitdagende en sociale leer- en 
werkomgeving.  
 
De bovengenoemde missie hebben wij vertaald naar een aantal beleidsterreinen. Voor ons 
onderwijs heeft dat o.a. de volgende doelen opgeleverd:  

• modern, up-to-date onderwijs;  
• een uitdagende leer- en werkomgeving die de leerling verleidt tot actief leren;  
• inzetten op ieders ontwikkeling tot een breed georiënteerde en zelfstandige 

persoonlijkheid;  
• rekening houden met verschillen tussen leerlingen: qua lesinhoud en didactiek, qua 

programma-aanbod en qua begeleiding;  
• leren samenwerken met anderen. 
 

 
Organogram scholengemeenschap Canisius  
 
 

 
 
Locatie Almelo 
Op de locatie Almelo volgen ongeveer 1026 leerlingen onderwijs. Het aanbod op deze 
locatie bestaat uit: vmbo-theoretisch, havo en vwo.  
 
Locatie Tubbergen 
Op de locatie Tubbergen volgen ongeveer 672 leerlingen onderwijs. Het aanbod op deze 
locatie bestaat uit: vmbo-basisberoepsgericht, vmbo-kaderberoepsgericht, vmbo-
gemengd/theoretisch, havo (t/m leerjaar 2) en vwo (tot en met leerjaar 2). Binnen havo 
en vwo bestaat een aparte stroom voor tweetalig onderwijs (TTO); leerlingen in deze 
stroom blijven tot en met leerjaar 3 in Tubbergen.  
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3. PROFIEL TEAMLEIDER BEDRIJFSVOERING 
 
Functieomgeving 
De teamleider bedrijfsvoering is werkzaam op het kantoor van de centrale dienst. Hij/zij 
adviseert en ondersteunt de rector, directieraad en de schoolleidingen op het terrein van 
de bedrijfsvoering in de brede zin van het woord.  
 
De werkzaamheden van de teamleider bedrijfsvoering worden uitgevoerd voor de drie 
locaties van het Pius X College, de twee locaties van scholengemeenschap Canisius en de 
centrale dienst. 
 
De centrale dienst is gevestigd in een modern kantoor aan de César Franckstraat 6 in Almelo. 
De rector wordt ondersteund door een vijftal stafmedewerkers, te weten: een 
beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg, een beleidsmedewerker financiën en 
personeel, een beleidsondersteunend medewerker personeelszaken, een communicatie 
adviseur, een directiesecretaresse en de nieuw te benoemen teamleider bedrijfsvoering. 
  
 

 
 

Context 
De werkzaamheden worden verricht binnen de centrale dienst van Carmelinstelling 
Pius/Canisius. 
De centrale dienst heeft tot taak het zorgdragen voor financiën en beheer, P&O, ICT, 
facilitaire diensten en/of ondersteunende diensten. 
De teamleider bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor het uitbrengen van adviezen 
aan de schoolleider omtrent het te voeren beleid op het terrein van bedrijfsvoering. 
Hij/zij adviseert over het beleid rond bedrijfsvoering binnen de instelling, draagt 
zorg voor de bedrijfsvoering binnen de instelling, profileert de instelling, coördineert 
de dagelijkse gang van zaken en het beheer en geeft leiding aan één of meerdere 
beleids(ondersteunende) medewerkers.  
Hij/zij heeft volop aandacht voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Dit vraagt 
om secundaire processen die optimaal en professioneel zijn ingericht. Een 
bedrijfsvoering waarin continu oog is voor kennisontwikkeling, focus op 
procesoptimalisatie met gebruik van de digitale mogelijkheden en schoolbrede 
processen/procedures. 
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Werkzaamheden 
Stuurt de financiële administratie, P&C, ICT, centrale inkoop en HR (formatief) aan. 
Adviseert de directie over het te voeren beleid op het terrein van de bedrijfsvoering, 
coördineert de uitvoering van de werkzaamheden, geeft leiding aan een interdisciplinair 
team van medewerkers en draagt mede zorg voor de afstemming van de ondersteuning 
binnen de locaties. Hierbij wordt ingespeeld op onverwachte omstandigheden of 
verschuivingen in het (onderwijs) beleid. 

1. Adviseert de directie over het te voeren beleid op het terrein van de 
bedrijfsvoering waarbij ingespeeld wordt op nog niet eerder voorgekomen 
situaties door: 
• het aan de directie en de overige schoolleiding adviseren over aan de orde 

zijnde vraagstukken en over de gevolgen van voorgenomen of gewijzigd 
beleid voor (aspecten van) het beleidsterrein; 

• het analyseren van de consequenties van nieuw beleid en (voorgenomen) 
wijzigingen in bestaand beleid op het eigen beleidsterrein en het aan de 
hand daarvan opstellen van een beleidsnota met beslispunten; 

• het zorgdragen voor de nodige afstemming van de eigen 
(beleids)voorbereidende werkzaamheden op het beleid van de instelling en 
het decentrale beleid; 

• het aangeven van de financiële, organisatorische, personele en 
materiële consequenties van voorgenomen ontwikkelingsprojecten; 

 

2. Draagt zorg voor de bedrijfsvoering binnen de instelling door: 
• het (doen) opstellen van het (meerjaren)beleidsjaarplan en taakstelling 

voor de centrale dienst, de (meerjaren)begroting, het 
(meerjaren)formatieplan en het jaarverslag; 

• het ondersteunen en mede voorbereiden van richtinggevende 
(meerjaren) beleidsplannen en taakstellingen voor de locaties; 

• het (laten) uitvoeren van het personeels- en organisatiebeleid; 
• het overleggen met locatiedirecteuren over de verdeling en inzet van de 

formatie; 
• het ondersteunen bij de formulering van een onderhoudsprogramma 

voor gebouwen (inclusief arbozaken) en terreinen. 
 

3. Geeft leiding aan een interdisciplinair team van medewerkers door: 
• het stimuleren en coachen van de medewerkers; 
• het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken en het adviseren 

over eventuele rechts- positionele consequenties; 
• het adviseren over de deskundigheidsbevordering van de medewerkers; 
• het mede zorgdragen voor de werving en selectie van teamleden; 
• het toezien op de naleving van de teamafspraken. 

 
4. Draagt mede zorg voor de afstemming van de ondersteuning tussen de locaties 

door: 
• het opstellen van tussentijdse verantwoordingen over de uitvoering van de 

teamwerkzaamheden; 
• het analyseren van de uitvoering van het beleid en het ondernemen van 

actie naar aanleiding daarvan (voorstellen tot beleidsaanpassing, 
inschakelen van externe expertise); 

• het informeren en adviseren van de directie over het te voeren beleid 
en het participeren in de meningsvorming; 

• het deelnemen aan teamoverstijgende overlegvormen gericht op afstemming 
en aansluiting van de ondersteunende onderwijsprocessen. 
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5. Verricht op verzoek incidenteel overige werkzaamheden van een vergelijkbaar 
niveau. 

 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 

• de teamleider bedrijfsvoering neemt beslissingen bij het analyseren van de 
consequenties van nieuw beleid en (voorgenomen) wijzigingen in bestaand beleid, 
het (doen) opstellen van het (meerjaren)beleidsjaarplan, bij het voeren van 
functionerings- en beoordelingsgesprekken en bij het analyseren van de uitvoering 
van het beleid. Beslissingen vinden op tactisch niveau plaats van de opleiding of 
instelling en zijn gericht op de inhoud van de werkzaamheden, waarbij ook 
beslissingen worden genomen over aanverwante disciplines, taken, organisatie en 
dergelijke; 

• de teamleider bedrijfsvoering werkt binnen in algemene termen geformuleerde, 
strategische beleidslijnen of modellen die als uitgangspunten voorhanden zijn; 

• de teamleider bedrijfsvoering is verantwoording schuldig aan de rector voor 
wat betreft de bruikbaarheid van adviezen, plannen of nieuwe producten op 
bruikbaarheid of op afstemming op andere beleids-/onderwijsterreinen 
(bruikbaarheid en/of innovatie). 

 
1.1.1 Kennis en vaardigheden 

De teamleider bedrijfsvoering heeft: 
• brede theoretische kennis van bedrijfsvoering, bij voorkeur in het 

onderwijs, waarbij inzicht in sociale, financieel-economische, technische, 
juridische of politiek-bestuurlijke of onderwijskundige aangelegenheden 
in bredere context dan alleen het eigen werkterrein wordt vereist; 

• kennis van en inzicht in de organisatie, de werkwijze en de inrichting van 
de Stichting en de aangesloten instellingen; 

• kennis van ontwikkelingen op het terrein van de bedrijfsvoering; 
• kennis van relevante wet- en regelgeving op het terrein van de bedrijfsvoering; 
• vaardigheid in het inspelen op bestuurlijke ontwikkelingen; 
• vaardigheid in het opstellen van discussienota's en beleidsvoorstellen; 
• vaardigheid in het begeleiden van veranderingsprocessen en kunnen omgaan met 

tegengestelde belangen; 
• leidinggevende vaardigheden (coachen, functioneringsgesprekken, aansturen, 

e.d.). 
 
1.1.2 Contacten 

• met rector, directieraad, schoolleidingen en beleidsmedewerkers om hen te 
adviseren, met hen te overleggen en af te stemmen over de uitvoering van 
beleid; 

• met de schoolleiding over beleid om tot beleidsafspraken te komen; 
• met de schoolleiding en medewerkers van de instelling bij tegengestelde 

belangen over de uitvoering van het beleid; 
• met andere instellingen of instituten om samenwerking te bewerkstelligen 

en gegevens uit te wisselen; 
• met de medezeggenschapsraad om met hen te overleggen en hen te 

informeren over de begroting en de jaarrekening 
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Arbeidsvoorwaarden 
 
Functie: Leidinggevende A (teamleider bedrijfsvoering) 
Ingangsdatum: per 1 augustus 2020 
1e jaar een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast dienstverband in 2021.  
Taakomvang: 0,8 – 1,0 fte.  
Salaris: schaal 12 (maximaal 5546 Euro bruto bij een volledige baan).  
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VO en de secundaire voorwaarden van de 
Stichting Carmelcollege.  
Extra’s: laptop, telefoonvergoeding, opleidingsmogelijkheden, personal benefits zoals 
collectieve ziektekostenverzekering en bedrijfsfitness. 
 
 
 
4. PROCEDURE 
 

• 1e ronde gesprekken:  dinsdag 14 april 2020 
• 2e ronde gesprekken: maandag 20 april 2020 
• Een assessment maakt deel uit van de procedure en wordt gepland op woensdag 22 

of donderdag 23 april 2020. 
 
Meer weten? 
Meer informatie over de inhoud van de functie is te verkrijgen bij: 
dhr. drs. Peter Koopman MEM, lid centrale directie Pius/Canisius, telefoon: 0546 - 535 626. 
 
Solliciteren 
Wanneer je belangstelling hebt voor deze functie, nodigen wij je uit te solliciteren via 
onze website: www.carmel.nl/vacatures. Wij ontvangen jouw sollicitatie graag 
uiterlijk 5 april 2020. 
 

http://www.carmel.nl/vacatures
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