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PROFIELSCHETS TWEE TEAMLEIDERS C.T. STORKCOLLEGE 
 

 
 

- Een teamleider voor de afdeling Zorg en Welzijn 

- Een teamleider voor de afdeling Economie en Ondernemen 

 
 

Het C.T. Stork College 

Het C.T. Stork College is een nieuwe school die sinds 1 september 2018 is ontstaan uit het initiatief van 

de Scholengroep Carmel Hengelo en de Openbare Scholengemeenschap Hengelo (OSG) om in 

gezamenlijkheid het VMBO onderwijs in Hengelo vorm te geven. 

 
Het C.T. Stork College verzorgt het VMBO onderwijs van de profielen: 

- Produceren, Instaleren en Energie 
- Bouw, Wonen en Interieur 
- Economie en Ondernemen 
- Zorg en Welzijn 
- Dienstverlening en Producten 

op de niveaus Basis Beroepsgerichte Leerweg BBL, Kader Beroepsgerichte Leerweg KBL en 
Theoretisch Gemengde Leerweg TGL. 

 

De school heeft ongeveer 1050 leerlingen en 130 personeelsleden. De afdeling Zorg en Welzijn omvat 
ongeveer 300 leerlingen en 25 teamleden. 

 

 
Onze uitgangspunten 

 
Binnen het C.T. Stork College willen we de volgende punten centraal zetten: 

 
1. Leren, activeren en motiveren: Leerlingen van het C.T. Stork College worden uitgedaagd steeds 

meer eigen verantwoordelijkheid te nemen en hun eigen leerproces zoveel mogelijk zelf te sturen en 

vorm te geven. Het toekomstperspectief en duidelijkheid wordt hierbij altijd geborgd. De school biedt 

een diversiteit in didactische werkvormen en oriëntatie op de mogelijkheden in de praktijk en toekomst. 

Leerlingen nemen actief deel aan het hele proces. 

 
2. Gekend en gezien worden: Elke leerling voelt zich gekend en gezien en heeft het gevoel dat de 

docent er voor hem en haar is. Het onderwijs vindt plaats in een vertrouwde kleinschalige setting, waarin 

leerlingen in kleine groepen aan de slag zijn, zich veilig voelen en persoonlijke aandacht krijgen. 

 
3. Maatwerk: Om talenten en vaardigheden van leerlingen te versterken en uit te breiden, besteedt het 

C.T. Stork College in haar aanbod aandacht aan verbreden en/of verdiepen van de vaardigheden in het 

programma. 

 
4. Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding: Vanuit een veilige thuisbasis slaan leerlingen hun vleugels 

uit om hun blikveld te verruimen en grenzen te verleggen. Leerlingen ontdekken hun eigen talenten. 

Ook als zij al precies weten wat zij willen, ontdekken zij soms verrassende andere talenten en 

interesses. Leerlingen werken aan hun mensbeeld en maken binnen en buiten school kennis met de 

maatschappij. 

 
5. Samen: Een bijdrage leveren aan de toekomst van de leerling gebeurt samen. Docenten werken 

samen, leerling en docent maken kennis met elkaars belevingswerelden en groeien naar elkaar toe en 

de school biedt ruimte aan interactieve vormen van ouderbetrokkenheid. 
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Het C.T. Stork College heeft sterke verbindingen met het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen 

en verenigingen in de regio. De school is regiogericht, zodat de beroepsbeoefenaar in Hengelo (en 

omstreken) aan het werk kan. Daarbij speelt zij actief in op ontwikkelingen in de maatschappij. 

 
Waarden van waarde 

 
Binnen C.T. Stork College willen we gezamenlijk werken vanuit drie ons zelf gestelde opdrachten 

(Biesta): 

 
- Het diploma speelt nog steeds een belangrijke rol. We dienen onze leerlingen toe te rusten 

met kennis, vaardigheden en houdingen die relevant zijn voor de arbeidsmarkt. De doelen 

die daarbij gesteld worden en de resultaten die we als school dienen te behalen, worden 

door de maatschappij bepaald en gemeten door de inspectie. Wij willen hier goed op 

scoren. Dit is onze ‘kwalificerende’ opdracht. 

 
- We voelen het ook als onze opdracht de leerlingen te helpen zich te ontwikkelen tot 

volwassen en verantwoordelijke mensen. Met een goed ontwikkeld moreel kompas; die 

zelfstandig hun weg vinden in de wereld en daar hun bijdragen aan leveren. Onze 

Scholengroep wil bijdragen aan de vorming en het geluk van iedere leerling. Dit is onze 

‘subjectiverende’ opdracht. 

 
- We willen daarbij stevig tegenwicht bieden aan de individualisering van onze maatschappij. 

Dat gaan we doen door normen en waarden in onze relatie met de leerling en in ons 

onderwijs centraal te stellen. Door leerlingen te leren volwaardig lid te zijn van onze 

schoolgemeenschap leren we hen volwaardig lid te zijn van onze maatschappij: betrokken, 

betrouwbaar, respectvol en zorg hebbend voor elkaar. Met deze ‘socialiserende’ opdracht 

willen we onderscheidend zijn. 

 
Leven en leren op school doen we samen. 

 
Context 

C.T. Stork College maakt naast de andere locaties, zoals Lyceum de Grundel, Twickel College Hengelo, 

Twickel College Borne, Twickel College Delden en Avila College onderdeel uit van Scholengroep 

Carmel Hengelo. De centrale dienst en de directie zijn gehuisvest in het gebouw de Arcade. 

Scholengroep Carmel Hengelo is verankerd in de traditie van Stichting Carmelcollege (SCC). In deze 

traditie staat de zorg voor de mens centraal. 

 
Scholengroep Carmel Hengelo heeft de laatste jaren veel ingrijpende ontwikkelingen gekend. Als gevolg 

van een nieuw huisvestingsplan van de gemeente Borne en Hengelo zijn drie nieuwbouwprojecten 

afgerond: 1 daarvan is de beroepsgerichte vmbo-locatie C.T. Stork College. De veranderingen rond 

passend onderwijs en een stevige vereveningsoperatie binnen ons Samenwerkingsverband vragen 

aandacht van Scholengroep Carmel Hengelo. Daarnaast dienen we te anticiperen op een krimp van het 

leerlingenaantal in de komende jaren. 

 
De teamleiders vallen rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de directeur onderwijs vmbo en 

onderbouwlocaties binnen Scholengroep Carmel Hengelo. Scholengroep Carmel Hengelo wordt 

aangestuurd door een rector en twee directeuren onderwijs, nl.: een directeur onderwijs vmbo en 

onderbouwlocaties en een directeur onderwijs mavo, havo, vwo. Samen met de 13 teamleiders op de 

zes schoollocaties werken zij nauw samen met elkaar om de ambities van het meerjarenbeleidsplan 

van Scholengroep Carmel Hengelo vorm en inhoud te geven. 

 
In Hengelo wordt het nieuwe vmbo vormgegeven door OSG en Scholengroep Carmel Hengelo sinds 1 
september 2018. Dat betekent voor de functies dat de teamleiders samen met de collega’s het nieuwe 
vmbo binnen 
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Hengelo kleur kunnen geven. Dat maakt de functies extra aantrekkelijk. Dat vraagt nl. 
ondernemendheid, creativiteit, oplossingsgerichtheid en teamwork. Bovendien werk je als teamleider 
ook samen met collega teamleiders aan schooloverstijgende zaken. Je hebt daarmee als teamleider 
binnen deze context een bredere rol dan enkel de rol van teamleider op een locatie. Tenslotte bestaat 
binnen deze functies ook de mogelijkheid om collega teamleiders van andere Carmelscholen, die 
onder Stichting Carmelcollege vallen, te ontmoeten tijdens studiedagen/netwerkdagen enz. 

 
De opdracht voor de teamleiders 

 
- Onderwijskundig leiderschap bieden aan het team waaraan je leiding geeft (Zorg en 

Welzijn  of Economie en Ondernemen) binnen het C.T. Stork College. Dit betekent werken 

aan een professionele en dynamische cultuur binnen je team en binnen het C.T. Stork 

College. 

- Vanuit het onderwijskundig leiderschap de onderwijskundige ontwikkeling binnen de teams 

inspirerend neerzetten en de daarbij horende procesgang vormgeven. 

- Personeelsontwikkeling nauwkeurig begeleiden: professionele ontwikkeling van 

medewerkers stimuleren en een belangrijke bijdrage leveren in de totstandkoming van het 

hr-beleid binnen het C.T. Stork College. 

- Samen met teamleiders en teams zorgen voor een sfeer waarin leerlingen centraal staan 

en medewerkers vanuit een positieve houding en eigenaarschap werkzaamheden 

verrichten 

- Een positieve bijdrage leveren aan een goed georganiseerd vmbo. 

 
De te verwachten ervaring 

 
Van de teamleiders wordt verwacht dat hij/zij aantoonbare ervaring hebben met: 

 
- Begeleiden van veranderingsprocessen (onderwijsinhoudelijk en 

personeel/professionalisering). 

- Het opbouwen en benutten van relevante netwerken, die bijdragen aan 

onderwijsvernieuwing en -uitvoering. 

- Verbeteren van de samenwerking binnen primaire en secundaire processen. 

- Modern formatie-, taak- en financieel beleid. 

 
Het persoonlijke profiel voor beide teamleiders 

 
Je bent een echte teamspeler en in staat verschillen juist productief te maken. Leiding kunnen geven 

aan veranderingsprocessen en het samenwerken aan kwaliteitsverbetering zijn uitdagingen. 

Je geeft verantwoordelijkheid, spreekt aan en neemt besluiten. 

Je coacht, inspireert, stimuleert en geeft ruimte. Je weet de kwaliteiten van jouw teamleden te benutten 

en maakt bespreekbaar wat ontwikkeld dient te worden. 

Je bent niet bang om te confronteren als dit nodig is en durft daarin ook consequent te (blijven) handelen. 

Je zet in op gedeelde verantwoordelijkheid en stimuleert eigenaarschap. 

 
Je hebt oog voor de menselijke maat. Dat betekent dat je empathisch en omgevingssensitief kunt zijn. 

Ook stimuleer je de samenwerking tussen collega’s en ben je in staat om ook zaken aan de 

medewerkers 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. 

 
Je participeert actief in het ontwikkelen van onderwijs. Je staat open voor feedback, maar bent ook 

bereid deze collegiaal te geven. Je draagt actief bij aan de profilering en positionering van het vmbo- 
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onderwijs, zowel binnen het C.T. Stork College als daarbuiten. Verder onderhoud je op een 

professionele wijze contacten met kennisnetwerken o.a. met het ROC. 

 
Het C.T Stork College vraagt van de nieuwe teamleiders een flexibele en inspirerende rol in de 

samenwerking binnen de schoolleiding om de nieuwe school tot een krachtig VMBO in de regio te 

maken. 

 
Samengevat zoeken wij teamleiders die goed kunnen organiseren, die daardoor rust creëeren voor 

docenten en leerlingen; teamleiders die het fantastisch vinden om medewerkers te coachen in hun 

dagelijkse werk en in hun professionele ontwikkeling en die als onderwijskundige leiders inspireren en 

processen zo vorm kunnen geven dat het medewerkers motiveert om onderwijsontwikkeling vorm te 

geven. 

 
Selectie-eisen en -wensen 

 
- Je hebt leidinggevende ervaring, opgedaan in een leidinggevende rol, bij voorkeur in het 

voortgezet onderwijs. 

- Je hebt affiniteit met en kennis van de volle breedte van het vmbo. 

- Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau. 

- Je hebt een relevante managementopleiding (minimaal een professionele master) 

afgerond of bent bereid deze te volgen. 

 
Wij bieden 

 
Wij bieden veelzijdige functies in een collegiale, dynamische werkomgeving. Bovendien bieden wij 

aantrekkelijke opleidingsmogelijkheden. De omvang voor beide vacatures bedraagt 0.8 FTE - 1 FTE. 

De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO VO.  

Salarisindicatie: schaal 12. 

 
Sollicitatieprocedure 

 
De sollicitatieprocedure voor deze twee teamleiders bestaat uit een kennismakingsgesprek/ 

selectiegesprek met de selectiecommissie, bestaande uit de directeur onderwijs, de rector en de P&O-

adviseur van Stichting Carmelcollege. Een aantal kandidaten wordt doorgeleid naar de 

Benoemingsadviescommissie (BAC).  

 

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de selectieprocedure. 

 
Contactgegevens 

 

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de directeur onderwijs van C.T. Stork 

College, de heer W. Kerkhofs via 06 - 814 791 91. 


