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 PROFIELSCHETS TEAMLEIDER AVILA COLLEGE – SCHOLENGROEP CARMEL HENGELO 
 
 
Het Avila College  
 
Het Avila College maakt, naast vijf andere schoollocaties, onderdeel uit van de Scholengroep 
Carmel Hengelo. Binnen de Scholengroep Carmel Hengelo bundelen wij de krachten om 
gezamenlijk te werken aan krachtig en motiverend onderwijs op al onze schoollocaties. 
Scholengroep Carmel Hengelo is verankerd in de traditie van de Stichting Carmelcollege 
(SCC). In deze traditie staat de zorg voor heel de mens en alle mensen centraal. 
 
Het Avila College biedt onderwijs voor mavo en onderbouw  havo.  
Het Avila College heeft 600 leerlingen en ongeveer 55 medewerkers. De school is in 2014 
ontstaan  uit een samenvoeging van drie leerlingenpopulaties en evenzoveel 
docententeams.  
In vijf jaar tijd is de school erin geslaagd een stevig en innovatief onderwijsconcept te 
realiseren. Er heerst een uitstekende leer- en werksfeer op alle niveaus: een leergerichte 
attitude die zorgt voor optimale ontplooiing van alle leerlingen. Het Avila College kiest voor 
een persoonlijke benadering: kennen en gekend worden. Leerlingen worden uitgedaagd om 
actief te zijn en hun uiterste best te doen. Kritisch, creatief en zelfstandig denken door 
leerlingen wordt gestimuleerd. Uiteraard geldt hetzelfde voor medewerkers en 
leidinggevenden. 
 
Op het Avila College zoeken we samen met leerlingen en ouders naar de juiste weg op de 
mavo of de havo. Het Avila College is specifiek ingericht op de brede instroom van leerlingen 
met een T- of H-advies. Een leerling die op het Avila College start, heeft drie jaar de tijd om 
te ontdekken welke leerroute (mavo of havo) bij hem/haar past. We zoeken dan ook samen 
met docenten, leerlingen en ouders naar de juiste leerweg voor de leerling op de mavo (T) of 
de havo (H).  
 
De drie doeldomeinen van onderwijs volgens Biesta (kwalificatie, socialisatie en 
subjectificatie) zijn voor het Avila College een belangrijke leidraad, waarbij deze drieslag niet 
een doel is, maar een middel om op een andere wijze over onderwijs te praten en daaraan 
invulling te geven. We willen ons nadrukkelijk niet alleen richten op kwalificerende aspecten, 
maar ook aandacht geven aan subjectificerende en socialiserende functies van onderwijs. 
We willen dus meer zijn dan een leerfabriek; persoonlijke ontwikkeling en sfeer in de school 
spelen een belangrijke rol in ons onderwijs.  
 
We vinden het belangrijk dat elk kind zich maximaal kan ontplooien. Dit realiseren we o.a. 
middels het zogenaamde flexrooster, waarmee we nu al weer voor het derde jaar uniek zijn 
in het oosten van het land. Met dit flexibele rooster hebben leerlingen meer  
keuzemogelijkheden en daarmee meer de regie over hun eigen leren. Kern van het 
flexrooster is dat er drie reguliere vakken op een dag worden gegeven. Deze lessen duren 
80 minuten en worden steeds gevolgd door een pauze. Ze hebben een vaste plek in het 
rooster. De flexuren kunnen ’s ochtends voor de reguliere lessen of ’s middags na de vaste 
lessen worden gevolgd. Leerlingen mogen zelf de flexuren kiezen, als ze er maar minimaal 
vijf per week volgen. 
 
Naast het flexrooster zijn we ver gevorderd met het gebruik van RTTI als instrument voor 
determinatie en differentiatie. Door minder te toetsen dan gebruikelijk op een middelbare 
school, maar meer informatie uit de toetsgegevens te halen, kunnen we beter kijken naar “de 
leerling achter het cijfer”. Samen met de bij RTTI behorende vormingsindicatoren wordt 
zowel op cognitie als op gedrag zichtbaar wat de meest kansrijke interventies tot leren zijn.   
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De teamleider valt rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van een van de twee 
directeuren onderwijs binnen Scholengroep Carmel Hengelo. De nieuwe teamleider werkt 
nauw samen met de andere teamleider binnen de schoollocatie. De twee teamleiders 
vormen samen met de directeur onderwijs de schoolleiding van het Avila College.  
 
Scholengroep Carmel Hengelo wordt aangestuurd door een rector en twee directeuren, te 
weten een directeur onderwijs vmbo en onderbouwlocaties en een directeur onderwijs mavo, 
havo, vwo. Samen met de dertien teamleiders op de zes schoollocaties en een teamleider 
Bedrijfsvoering & Ondersteuning (B&O) werken wij nauw samen om de ambities van het 
meerjarenbeleidsplan van Scholengroep Carmel Hengelo vorm en inhoud te geven. Zo 
werken wij aan het versterken van de Scholengroep. Er wordt gewerkt vanuit de 
besturingsfilosofie “Teams aan de basis” 
 
 
De opdracht voor de teamleider 
 
Persoonlijk en Onderwijskundig leiderschap bieden aan een onderwijsteam van het Avila 
College. Dit betekent dat je samen met de (andere) teamleider en de teams werkt aan een 
professionele en dynamische cultuur waarin iedereen leert: ‘hier leren en creëren wij samen’. 
Daarin weet je als teamleider de vernieuwende onderwijskundige visie, te weten het 
flexrooster, de 80- en 40-minuten lessen, RTTI, en de havo-component, verder te 
ontwikkelen en verdiepen, te verbinden met wetenschappelijke inzichten en deze te vertalen 
naar de dagelijkse werkpraktijk. Samen met de andere teamleider en het personeel geef je 
sturing aan de visie van de school: Meer dan onderwijs – Uitdagen – Ontdekken - Verbinden 
én aan de socialiserende, subjectificerende en kwalificerende opdracht, zodat deze nog 
zichtbaarder wordt in de school.  
Personeelsontwikkeling volg en begeleid je nauwkeurig: ontwikkelgesprekken voeren, 
professionele ontwikkeling van medewerkers stimuleren en een belangrijke bijdrage leveren 
aan het HR-beleid en de uitvoering daarvan binnen Scholengroep Carmel Hengelo. 
Samen met de andere teamleider en het gehele personeel zorg je voor een sfeer waarin 
leerlingen centraal staan en medewerkers vanuit een positieve houding en eigenaarschap 
hun werkzaamheden verrichten. 
Verder lever je een positieve bijdrage aan een goed georganiseerde mavo/havo-locatie en  
vertaal je de strategie van Scholengroep Carmel Hengelo naar specifiek beleid voor de 
locatie Avila College, waardoor je een actief bijdraagt aan de beleidsvorming binnen 
Scholengroep Carmel Hengelo.  
 
 
Te verwachten ervaring/affiniteit 
 
Van de teamleider wordt verwacht dat hij/zij aantoonbare ervaring en/of affiniteit heeft met 
het: 

• dagelijkse leidinggeven aan een onderwijsteam; 
• kort en bondig vormgeven van de dagelijkse schoolorganisatie 
• initiëren, stimuleren, verdiepen, borgen en begeleiden van ingezette 

veranderingsprocessen (onderwijskundig en op het gebied van personeel en 
professionalisering);   

• formatie-, taak- en financieel beleid en roosterzaken; 
• opbouwen en benutten van relevante netwerken die bijdragen aan 

onderwijsvernieuwing en -uitvoering. 
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Het persoonlijke profiel 
 
Je bent een echte teamspeler en in staat verschillen juist productief te maken. Leiding 
kunnen geven aan veranderingsprocessen en het samenwerken aan kwaliteitsverbetering 
zijn onderdeel van je competenties, evenals vernieuwingen in het onderwijs durven 
aanbrengen of deze verdiepen en borgen. Daarbij heb je operationeel en tactisch vermogen 
en laat je zien dat je goed kunt organiseren en door durft te pakken. Met de andere 
teamleider ben je gesprekspartner op strategisch niveau.  
 
Je coacht, inspireert, stimuleert en geeft ruimte. Je durft verantwoordelijkheden laag in de 
organisatie te leggen. Vertrouwen en verantwoordelijkheid geven en verantwoording laten 
afleggen zijn kwaliteiten die je niet meer hoeft te leren, maar die al in je DNA zitten. Daarmee 
heb je oog voor je medewerkers. Je bent een echte verbinder. Dit uit zich in het verbinden 
van mensen, zaken en ideeën.  
 
Je zet in op gedeelde verantwoordelijkheid en stimuleert eigenaarschap. Je stimuleert 
medewerkers creatief mee te denken en daarbij zet je je communicatieve vaardigheden in. 
Je geeft verantwoordelijkheid aan je team, spreekt medewerkers aan en neemt besluiten. Je 
bent transparant en niet bang om te confronteren als dit nodig is en durft daarin ook 
consequent te (blijven) handelen. 
 
Je hebt oog voor de menselijke maat. Dat betekent dat je empathisch en omgevingssensitief 
kunt zijn. Ook stimuleer je de samenwerking tussen medewerkers en ben je in staat om 
zaken aan hen te delegeren. Je bent integer, betrouwbaar en geloofwaardig en je hebt een 
voorbeeldfunctie. Je weet mensen aan je te binden en wederzijds vertrouwen op te bouwen 
door kennis van zaken, voorspelbaarheid en consistentie te tonen. Je hebt niet altijd het 
antwoord klaar, maar durft vragen te stellen. Je bent nieuwsgierig naar de mening van 
anderen. Daarnaast beschik je over een gezonde dosis relativeringsvermogen en humor. 
 
Je geeft leiding aan en participeert actief in het ontwikkelen van onderwijs. Je staat open 
voor feedback, en geeft collegiale feedback. Je draagt structureel actief bij aan de profilering 
en positionering van het voortgezet onderwijs, met name het mavo/havo-onderwijs, zowel 
binnen het Avila College als binnen de Scholengroep Carmel Hengelo en daarbuiten. Verder 
onderhoud je op een professionele wijze contacten met kennisnetwerken en 
maatschappelijke (publiek en private) organisaties.  
 
Het Avila College vraagt van de nieuwe teamleider een flexibele en inspirerende rol in de 
samenwerking binnen de schoolleiding om de school door te ontwikkelen en daarbij ook 
krachtig samen te werken binnen Scholengroep Carmel Hengelo.  
 
Samengevat zoeken wij iemand die kan verdiepen en borgen, die langdurig en intensief 
onderwijsinnovaties durft te continueren en daardoor rust creëert voor medewerkers, 
docenten en leerlingen; iemand die het fantastisch vindt om medewerkers te coachen in hun 
dagelijkse werk en in hun professionele ontwikkeling en daarbij oog heeft voor zowel de 
ontwikkeling van de organisatie als van de individuele medewerker. Iemand die in 
samenwerking met de andere teamleider en de directeur onderwijs onderwijsontwikkeling 
vorm kan geven en de dagelijkse praktijk van een schoollocatie kan organiseren. We zijn op 
zoek naar een echte teamplayer en doorpakker. 
 
 
Selectie-eisen en/of –wensen 
 

• Je hebt leidinggevende ervaring, bij voorkeur in het (voortgezet) onderwijs. 
• Je hebt affiniteit met en kennis van voortgezet onderwijs.  
• Je beschikt over een hbo/academisch werk- en denkniveau. 
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• Je hebt een relevante managementopleiding (minimaal een professionele master) 
afgerond of je staat ervoor open deze te volgen. 

• Je bent in staat om een strategische bijdrage te leveren aan de samenwerking tussen 
de verschillende scholen van Scholengroep Carmel Hengelo. 

 
 
Wij bieden 
 
Wij bieden een veelzijdige functie in een collegiale, dynamische en uitdagende 
werkomgeving. Bovendien bieden wij aantrekkelijke opleidingsmogelijkheden. De omvang 
bedraagt 1,0 FTE. De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO-VO.  
 
Salarisindicatie: schaal 12.  
 
 
Sollicitatieprocedure 
 
De sollicitatieprocedure bestaat uit een kennismakingsgesprek met de selectiecommissie, 
bestaande uit een teamleider onderwijs, de directeur onderwijs, de rector en de P&O-
adviseur van Stichting Carmelcollege. Een aantal kandidaten wordt doorgeleid naar de 
Benoemingsadviescommissie (BAC), bestaande uit twee docenten, een oop’er uit een 
onderwijsteam een ouder, een leerling en een onafhankelijke voorzitter.  
 
Jouw motivatiebrief en cv ontvangen we graag uiterlijk 24 november via het 
sollicitatieformulier op www.carmel.nl. De kandidaten ontvangen op 28 november 2019 
bericht of zij wel/niet worden uitgenodigd voor een eerste kennismakingsgesprek met de 
selectiecommissie op 4 december 2019. De vervolggesprekken met de selectiecommissie en 
het gesprek met de BAC vinden plaats op 13 december 2019.  
 
Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure. Het assessment zal 
plaatsvinden op 17 december of 18 december 2019.  
 
 
Contactgegevens 
 
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met  de directeur onderwijs van 
Scholengroep Carmel Hengelo, de heer dr. M.R.M. Gellevij  via 06 - 515 357 92. 
 
 

http://www.carmel.nl/
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