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Sollicitatieprocedure 
 
Informatie 
Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met drs. Ben Kokhuis, 
voorzitter Centrale Directie, telefoon: 0546-535626. 
 
Website school: www.canisius.nl  
 
Sollicitatie 
Solliciteer door CV met motivatiebrief te uploaden via de website: 
www.carmel.nl/werken-bij/vacatures.  
 
Data 
zondag 16 februari                    sluiting reactietermijn 
vrijdag 28 februari                eerste gespreksronde  
dinsdag 10 maart                tweede gespreksronde  
dinsdag 17 en woensdag 18 maart           assessments 
 

http://www.canisius.nl/
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Schoolprofiel 
 
1. CANISIUS 
Scholengemeenschap Canisius telt twee locaties: Almelo en Tubbergen, 1698 leerlingen en 
185 medewerkers. Beide locaties worden geleid door een directeur en teamleiders. De 
locatie Almelo telt vier teams en de locatie Tubbergen telt drie teams. Deze teams 
bestaan uit 20 tot 25 docenten en (technisch) onderwijsassistenten en staan elk onder 
leiding van een teamleider. Elk team behartigt de belangen van de leerlingen die bij dat 
team horen. 
 
Missie en visie 
In onze missie hebben wij vastgelegd dat we voor onze leerlingen en medewerkers 
nastreven dat ze kunnen 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. 
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Onze kernwaarden  
Canisius is een katholieke school in Twente die de waarden en normen van deze streek 
waarborgt. We zijn een school die omzien naar elkaar hoog in het vaandel heeft staan. 
Onze ‘Twentse’ nuchterheid komt tot uiting in eerlijke, heldere communicatie en in het 
nastreven van reële doelen. Het geven van kwalitatief goed onderwijs is voor ons een 
basisgegeven. 
 
Speerpunten 
Onze onderwijsvisie wordt natuurlijk met name gerealiseerd in de lessen: in de didactiek, 
in de lesinhouden, in het samenspel tussen leerlingen en docenten. Daarnaast zijn er 
echter enkele vakoverstijgende speerpunten te noemen die bijdragen aan de realisering 
van onze missie en onderwijsvisie: ICT-rijk onderwijs, Tweetalig Onderwijs, ICT & 
Internationalisering, Olympiadeschool en de Canisius Classes. 
 

 
 

ICT-rijk onderwijs  
Alle leerlingen beschikken over een eigen laptop en hebben daarmee altijd de 
mogelijkheid digitaal te kunnen werken. De leermiddelen worden aangeboden volgens het 
LiFo model (licentie – folio). Dit betekent dat de leerlingen altijd over de laatste druk van 
de methode kunnen beschikken en dat ze toegang hebben tot het digitale materiaal van 
alle niveau’s. 
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Tweetalig Onderwijs 
In de eerste drie jaren van het vwo en havo bieden we leerlingen in Tubbergen de 
mogelijkheid de Engelse taal op een extra hoog niveau te leren beheersen: Tweetalig 
Onderwijs. Hierbij wordt ongeveer de helft van de vakken in het Nederlands aangeboden 
en de andere helft in het Engels. Leerlingen sluiten deze periode af met een erkend TTO-
juniorcertificaat van het Europees Platform. Op de locatie Almelo wordt in de bovenbouw 
havo en vwo Fast Lane English (FLE) aangeboden, waarbij leerlingen het Cambridge-
certificaat kunnen behalen.  
 
Maatwerktrajecten 
In alle afdelingen zijn we daarmee in 
ontwikkeling, bijvoorbeeld vakken op een hoger 
niveau volgen, examenprogramma versnellen, 
onder lestijd ruimte geven aan (sport)talenten en 
specifieke talentenprojecten als de Canisius 
Volleybal School, Anglia en Open Kunst Atelier. 
 
Canisius Classes 
Om talentontwikkeling te stimuleren bieden we 
leerlingen op alle niveaus in de onderbouw – naast 
het reguliere onderwijsaanbod – een 
keuzeprogramma aan genaamd Canisius Classes. 
Leerlingen hebben de mogelijkheid te kiezen uit: Sports & Lifestyle,  Arts & Music, Science 
& Technology en Economics & Business. Deze keuzeprogramma’s krijgen vorm in 2 lesuren 
per week (blokuur) in leerjaar 2 en 3. Doel hiervan is leerlingen op alle niveaus een 
structurele uitdaging te bieden. 
 
Internationalisering 
Het Canisius verstaat onder internationalisering het ontwikkelen van projecten, 
activiteiten en uitwisselingen met scholen in het buitenland, in eerste instantie Europa, 
maar ook daarbuiten, waarbij leerlingen en personeel in contact komen met de 
opvattingen, culturen en onderwijsstelsels van die partnerscholen in het buitenland met 
als expliciet doel de vergelijking van elkaars opinies, culturen en leefgewoontes, om tot 
een beter begrip en meer waardering te komen. Zo is Canisius Tubbergen geaccrediteerd 
als 10voorEuropa-school. Vier collega’s zijn senior European Ambassador en een tiental 
leerlingen Junior European Ambassador. Daarnaast worden er jaarlijks verscheidene 
projecten en activiteiten omtrent internationalisering georganiseerd. 
 
Een aantal projecten: 

- The world in a drop of water – samenwerkingsproject met scholen in Estland, 
Letland, Litouwen, Portugal en Turkije 

- Uitwisselingen met Malaga, Lingen, Norwich, China, Iserlohn en Zuid-Afrika 
- International Village in Slowakije 
- ORTA 
- Remembrance project 
- YOUCEE conferentie 
- 21e eeuwse vaardigheden in Europese context 
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Organogram scholengemeenschap Canisius 
 

 
 
 
2. LOCATIE ALMELO 
 
Op de locatie Almelo volgen 1026 leerlingen onderwijs. Het aanbod op deze locatie bestaat 
uit de opleidingen: mavo, havo en vwo. De 95 medewerkers van de locatie Almelo zijn 
verdeeld over vier teams die elk onder leiding staan van een teamleider. Het 
onderwijsondersteunend personeel staat onder leiding van de directeur. 
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3. INSTELLING PIUS CANISIUS 
 
Sinds 2005 werken de katholieke Scholengemeenschappen Pius X College en Canisius in 
Almelo samen onder de vlag van de Stichting Carmelcollege. Beide scholen vormen samen 
één onderwijsinstelling (Pius - Canisius) met vijf locaties die onderwijs verzorgt aan ruim 
3040 leerlingen. De Stichting Carmelcollege verbindt 12 VO-scholen in heel Nederland. 
 
De nauwe samenwerking tussen Pius en Canisius is met name gericht op gezamenlijke 
heroriëntatie 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 eveneens een belangrijk uitgangspunt in de samenwerking. 
 
We werken samen aan: 

• (ver)nieuw(end) onderwijs voor beide scholen; 
• optimalisering van de kwaliteit en het verder ontwikkelen van een 

kwaliteitszorgsysteem; 
• verdere versterking van de marktpositie in Almelo en omgeving; 
• netwerken om met andere onderwijsinstellingen in Almelo en omgeving 

onderwijsverbeteringen te realiseren. 
 
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 de inwoners van deze streek. 
 
De locaties worden geleid door locatiedirecteuren. De instelling Pius Canisius wordt geleid 
door de Centrale Directie, bestaande uit: de heren drs. Ben Kokhuis en  
drs. Peter Koopman MEM. 
 
 

Profielschets directeur   
 
In verband met het aanstaande vertrek van de huidige directeur (vanwege pensionering) 
ontstaat er met ingang van schooljaar 2020-2021 een vacature.  
 
Context 
Canisius is een van de vier scholen voor voortgezet onderwijs in de stad Almelo en heeft 
een sterke traditie. De meerderheid van de leerlingen beginnen hun schoolloopbaan op de 
locatie Tubbergen en stromen dan na het 2e leerjaar door naar de opleidingen in Almelo. 
Canisius staat in nauw contact met het Pius X College, andere Carmelscholen en het 
bedrijfsleven in de regio. Een groot aantal docenten is al vele jaren aan de school 
verbonden. Zij voelen een hoge mate van betrokkenheid bij de school, de leerlingen en 
elkaar. De leerlingen zijn vooral afkomstig van de basisscholen uit de gemeente 
Tubbergen, gemeente Dinkelland en de gemeente Almelo. De leerlingen omschrijven de 
school als veilig met een prettige sfeer. Van de nieuw aan te stellen directeur wordt 
verwacht dat deze Canisius krachtig en energiek neerzet en vertegenwoordigt 
(ambassadeurschap), effectief communiceert en samen met het team de school positief 
positioneert.  
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Van de directeur wordt gevraagd: 
We vragen een directeur met hart voor het onderwijs en een heldere onderwijsvisie. Je 
draagt deze visie niet alleen uit in woord, maar ook in voorbeeldgedrag en in je dagelijks 
handelen. Jouw rol als ambassadeur van de school in relevante netwerken is voor jou een 
tweede natuur. Daarnaast vragen we van jou dat je de kernwaarden van de school - zoals 
die hierboven zijn omschreven - onderschrijft en uitdraagt. Je hebt aantoonbaar gevoel 
voor strategische en bestuurlijke processen en een visie op onderwijs- en 
organisatieontwikkeling. Je draagt er zorg voor dat de medewerkers (gewild) eigenaar 
worden van een gezamenlijk gedeelde visie. Je stimuleert de medewerkers, inclusief de 
teamleiders, zich voortdurend te professionaliseren en kennis met elkaar te delen.  
 
Als directeur werk je altijd op het breukvlak van twee posities: enerzijds als directeur van 
de eigen locatie, anderzijds ben je mede verantwoordelijk voor het beleid van 
scholengemeenschap Canisius en de instelling Pius Canisius als geheel. Je vormt samen met 
de vier teamleiders de locatieleiding van de school en bent onderdeel van het afstemmend 
en beleidsvoorbereidend overleg van de instelling (de directieraad). Je draagt het 
bovenschool beleid uit, vertaalt het beleid naar de eigen school en draagt bij aan de 
vorming en uitvoering van beleid in samenwerking met Canisius locatie Tubbergen.  
 
De persoonlijkheid van de directeur 
Je bent een inspirerende en energieke persoonlijkheid, met oog voor (inbreng van) je 
collega’s in de locatieleiding en van je medewerkers. Zowel in het coachend leiden van de 
locatieleiding als binnen de schoolleiding van Canisius ben je een teamspeler die sterk is in 
binden en verbinden en gericht op relatie en samenwerking. Dit doe je door open en eerlijk 
te communiceren. Je persoonlijkheid past bij een warme, informele school; je staat tussen 
de mensen en spreekt niet over ze maar met ze. De bestaande openheid en transparantie 
weet je te bewaren door je authentieke persoonlijkheid.  
 
Opdracht voor de directeur  
De belangrijkste opdrachten die om jouw sturing, kennis en ervaring vragen zijn:  
• Je zet Canisius krachtig neer en positioneert de school positief in de regio. Als  
     ambassadeur van de school bouw je netwerken op en onderhoud je contacten die voor  
     Canisius relevant zijn. Jouw energieke persoonlijkheid komt hierbij goed van pas. 
• Je brengt onderwijskundige vernieuwingen aan vanuit een heldere visie op onderwijs.  
     Als koersvaste directeur breng je focus aan en durf je keuzes te maken. 
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• Je geeft een slinger aan het proces dat leidt tot een nog uitdagender leer- en  
     werkomgeving.  Je krijgt mensen in beweging door te inspireren en te stimuleren op  
     het juiste moment.   
• Je levert met jouw verbindingskracht en inlevingsvermogen een gerichte bijdrage aan      
     betrokkenheid en verbinding binnen de school.  
 
Werkzaamheden 
Je geeft leiding aan de locatie door: 

• het aansturen van onderwijs- en onderwijsondersteunende processen; 
• het vertalen van de strategie van de instelling naar het onderwijsbeleid van de   

school en de locatie; 
• het vertalen van de centrale beleidsplanning naar concrete (meerjaren) 

onderwijsprogrammering van de locatie; 
• het initiëren en stimuleren van vernieuwing van het onderwijsbeleid; 
• het zorg dragen voor de bedrijfsvoering binnen de locatie met behulp van 

jaarplannen, begroting e.d. 
• het vertegenwoordigen van de locatie en uitdragen van het onderwijsbeleid; 
• het opbouwen en onderhouden van voor de locatie relevante contacten en 

netwerken; 
 
Competenties en persoonskenmerken 
Wij zoeken een open en toegankelijke persoonlijkheid met ruime managementervaring in 
het (voortgezet) onderwijs. 
 
Opleiding 

• Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau. 
• Je beschikt over aantoonbare theoretische scholing op het gebied van leidinggeven 

en management; een master op het gebied van onderwijsmanagement strekt tot 
aanbeveling.   

Ervaring 
• Je hebt ervaring als leidinggevende, bij voorkeur binnen het (voortgezet) 

onderwijs.  
• Je hebt affiniteit met de leefwereld van jongeren in de leeftijd 12-18 jaar. 

Competenties  
• Je beschikt over onderwijskundig leiderschap en hebt een visie op onderwijs, die je 

kunt vertalen naar de praktijk. 
• Je beschikt over inlevingsvermogen en zowel groepsgericht als individueel gericht 

leiderschap. 
• Je bent ondernemend en treedt de omgeving tegemoet met open oog en oor, 

je ziet kansen. 
• Je beschikt over organisatievermogen en stimuleert groepen tot het bereiken van 

resultaten. Je stimuleert betrokkenheid. 
• Je bent representatief, beschikt over overtuigingskracht en goede communicatieve 

vaardigheden. 
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Arbeidsvoorwaarden 
 
Ingangsdatum: per 1 augustus 2020 
Taakomvang: 0,8 – 1,0 fte 
Salaris: schaal 14 (maximaal 6604 euro bruto per maand bij een volledige baan). De 
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VO en de secundaire voorwaarden van de 
Stichting Carmelcollege. 
Extra’s: eindejaarsuitkering, 8% vakantietoeslag, uitstekende pensioenregeling, 
reiskostenvergoeding, laptop, telefoonvergoeding, collectieve ziektekostenverzekering, 
opleidingsmogelijkheden. 
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BIJLAGE: FUNCTIEOMSCHRIJVING DIRECTEUR 
 
DIRECTEUR A 
 
Context 
De werkzaamheden worden verricht binnen een instelling van Stichting Carmelcollege. De 
locatie kan onderdeel zijn van een smalle of brede scholengemeenschap. 
Een instelling bestaat uit één of meerdere locaties. Een locatie bestaat uit één of 
meerdere teams. De locatieleiding bestaat uit de locatiedirecteur en/of de schoolleider en 
één of meer teamleiders. De locatie draagt de verantwoordelijkheid voor de organisatie, 
de ontwikkeling en de uitvoering van het primaire proces, namelijk het onderwijs, de 
realisatie van de onderwijsdoelen en de onderwijsprogrammering. 
De locatiedirecteur heeft uitvoerende taken en bevoegdheden gemandateerd gekregen van 
de schoolleider welke zijn vastgelegd in een directiestatuut. 
 
De locatiedirecteur A geeft leiding aan de locatie, levert voor minimaal 20% van de 
benoemings-omvang een bijdrage aan de (beleids)advisering aan de centrale directie over 
de ontwikkeling van de strategie en de te nemen strategische beslissingen waarvan het 
effect pas op langere termijn is in te schatten en profileert de locatie. 
 
Werkzaamheden 
1. Geeft leiding aan een locatie door: 
• het aansturen van onderwijs- en onderwijsondersteunende processen; 
• het vertalen van de strategie van de instelling naar het onderwijsbeleid van de locatie; 
• het vertalen van de centrale beleidsplanning naar concrete (meerjaren  
   onderwijsprogrammering voor de locatie; 
• het initiëren en stimuleren van vernieuwing van het onderwijsbeleid; 
• het geven van leiding aan een aantal teamleiders en ondersteunende medewerkers; 
• het zorgdragen voor de bedrijfsvoering binnen de locatie met behulp van jaarplannen,  
   begroting, jaarverslag e.d. 
 
2. Levert een substantiële en structurele (minimaal 20% van de benoemingsomvang) 
bijdrage aan de (beleids)advisering aan de centrale directie over de ontwikkeling van de 
strategie en de te nemen strategische beslissingen waarvan het effect pas op langere 
termijn is in te schatten door: 
• het richtinggevend beïnvloeden van de strategie van de instelling door middel van een  
   inhoudelijke portefeuille c.q. aandachtgebied zoals missie/visie, onderwijsbeleid,  
   personeelsbeleid, financieel beleid, en/of middelen en huisvesting en kwaliteitszorg; 
• het aandragen van ideeën, concepten en beleidsvoorstellen over de ontwikkeling en  
   vernieuwing van het onderwijs en de onderwijsvraag; 
• het bespreekbaar maken van controversieel liggende onderwerpen; 
• het ontwikkelen van strategische doelen; 
• het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van het onderwijsbeleid; 
• het adviseren van de centrale directie over het scheppen van de benodigde     
   randvoorwaarden. 
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3. Profileert de locatie door: 
• het vertegenwoordigen van de locatie en uitdragen van het onderwijsbeleid bij in- en  
   uitstroominstellingen, werkgevers(verbanden), landelijke netwerken, gemeenten e.d. 
• het opbouwen en onderhouden van voor de locatie relevante contacten en netwerken; 
• het (laten) uitvoeren van PR, voorlichting en marketingbeleid. 
 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
- de locatiedirecteur A neemt beslissingen op strategisch niveau bij het opstellen van  
  richtinggevende (meerjaren)plannen en taakstellingen, bij het richtinggevend   
  beïnvloeden van de strategie van de instelling door middel van een inhoudelijke  
  portefeuille c.q. aandachtgebied en bij het vertegenwoordigen van de Stichting waarbij  
  de gevolgen op lange termijn (enige jaren) in te schatten zijn; 
- de locatiedirecteur A verricht werkzaamheden binnen de door de schoolleider in  
  algemene termen geformuleerde strategische algemeen vastgestelde beleidslijnen en  
  randvoorwaarden, binnen de wet- en regelgeving (onderwijswet) en de kaders van de  
  overheid; 
- de locatiedirecteur A legt verantwoording af aan de schoolleider over de bruikbaarheid  
  van behaalde resultaten in overeenstemming met de afspraken (overdracht van  
  bevoegdheden) en de bijdrage aan de ontwikkeling van het strategische beleid van de  
  onderwijsinstelling als totaal. 
 
Kennis en vaardigheden 
De locatiedirecteur A heeft: 
- brede theoretische kennis van het voortgezet onderwijs; 
- kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot (een deel van) het  
  voortgezet onderwijs; 
- kennis van integraal leiderschap op het niveau van een wetenschappelijke master; 
- inzicht in politieke besluitvormingsprocessen; 
- inzicht in de ontwikkelingen op de scholings- en arbeidsmarkt; 
- vaardigheid in het aansturen van een onderwijsorganisatie; 
- vaardigheid in het aansturen van professionals; 
- vaardigheid in het hanteren van tegengestelde belangen en het genereren van draagvlak  
  voor nieuwe ideeën, onderwijsprogrammeringen etc. binnen de instelling en daarbuiten; 
- vaardigheid in het verkennen en beïnvloeden van de maatschappelijke en politiek  
   relevante omgeving. 
 
Contacten 
- met collega-directeuren over de strategie van de onderwijsinstelling om tot uitvoering  
  van vernieuwing van onderwijs te komen; 
- met vertegenwoordigers uit de maatschappelijk relevante omgeving om hun visie op de  
  ontwikkelingen in het onderwijs te beïnvloeden; 
- met vertegenwoordigers van scholen en universiteiten om zicht te houden op toevoer en  
  uitstroom van leerlingen; 
- met de schoolleider om afstemming te realiseren voor de ontwikkeling en implementatie   
  van het ter zake relevante beleid van de organisatie; 
- met de onderwijsinspectie over onderwijsaangelegenheden om verantwoording af te  
  leggen; 
- met derden zoals gemeenten, ministerie e.d. over financiën, personeel, onderwijsbeleid  
  en algehele organisatorische aspecten om informatie te verstrekken, afstemming en  
  draagvlak te realiseren en/of de belangen van de locatie/instelling te verdedigen waarbij  
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  er sprake kan zijn van tegengestelde belangen; 
- met medezeggenschapsraad, ouders en leerlingen om met hen te overleggen, af te  
  stemmen en draagvlak te realiseren over te kiezen oplossingsrichtingen waarbij sprake  
  kan zijn van tegengestelde belangen en om hen te informeren over de kwaliteit en  
  invulling van het onderwijs. 
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