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Twickel College Borne   

Het Twickel College Borne  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 Twickel College Borne  biedt vmbo onderwijs voor de onderbouw (leerjaar 1 en 2) aan.  Het 
Twickel College Borne heeft ca. 335  leerlingen en ongeveer 45 medewerkers.  Samen met het 
Twickel College Delden bereidt Twickel College Borne zich voor op een onderwijskundig concept 
waarbij  persoonlijke aandacht, maatwerk en betekenisvol onderwijs centraal staat. Het Twickel 
College Borne 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.  

Maatwerk en projecten, zelfstandig werken en de drie doeldomeinen van onderwijs volgens Biesta 
(kwalificatie, socialisatie en subjectificatie) zijn voor het Twickel College Borne een belangrijke 
leidraad. 

We willen ons nadrukkelijk richten op de subjectificerende en socialiserende functies van onderwijs. 
We willen dus meer zijn dan een leerfabriek; persoonlijke ontwikkeling en sfeer in de school spelen  
naast kwalificatie een belangrijke rol in ons onderwijs.   

Daarbij werken we vanuit de volgende leerlingbelofte: 

Een prettige schooltijd op een fijne school. 
Waar wij jou kennen, maar jij jezelf ook leert kennen. 
Waar ruimte is voor de dingen die jij belangrijk vindt. 
Waar je sneller leert als je dat kunt 
En waar je hulp krijgt als je dat nodig hebt. 
Je leert bij ons overal. 
In de klas, door de school en daarbuiten. 
Dat is jouw Twickel College Borne 
 

Het Twickel College Borne kent  1 teamleider. Hij heeft de integrale verantwoordelijkheid binnen de 
locatie waarbij hij verantwoordelijkheden en eigenaarschap belegt bij collega’s.  De teamleider van het 
Twickel College in Delden is een directe sparringspartner. Samen met de directeur onderwijs vormt de 
teamleider de schoolleiding van het Twickel College Borne. 

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 Twickel 
College Borne. Dit betekent dat je vanuit gedeeld leiderschap met het team werkt aan een 
professionele en dynamische cultuur. Je geeft sturing aan de doorontwikkeling  en 
implementatie van het onderwijsconcept  en de uitvoering van de  visie van 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. 

• Je zorgt 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 onderbouw locatie en  
vertaal je de strategie van Scholengroep Carmel Hengelo naar specifiek beleid voor de locatie 
Twickel College Borne waardoor je actief bijdraagt aan de beleidsvorming binnen 
Scholengroep Carmel Hengelo. 

• Je stimuleert de samenwerking binnen de schoollocatie en tussen de andere schoollocaties 
van de Scholengroep Carmel Hengelo. Hierbij valt te denken aan  doorlopende leerlijnen en 
het uitwisselen van kennis. 

 
Te verwachten ervaring/affiniteit  

Van de teamleider wordt verwacht dat hij/zij aantoonbare ervaring en/of affiniteit heeft met: 

• het (dagelijks) leidinggeven aan een onderwijsteam en het delen van verantwoordelijkheden; 
• efficiënt en effectief 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  
• vertalen van de strategie van Scholengroep Carmel Hengelo naar specifiek beleid voor locatie 

Twickel College Borne; 
• een actieve bijdrage leveren aan de beleidsvorming binnen Scholengroep Carmel Hengelo.  

 
Het persoonlijke profiel  

Je bent een echte teamspeler en in staat verschillen juist productief te maken. Draadkracht en 
draagvlak gaan bij jou hand in hand.  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 laat je zien dat je strategisch 
kunt denken en handelen  en kunt werken op tactisch/operationeel niveau.   

Je coacht, inspireert, stimuleert en geeft ruimte. Je durft verantwoordelijkheden en eigenaarschap 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 en feedback geven 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 zowel binnen het Twickel College Borne als binnen de 
Scholengroep Carmel Hengelo en daarbuiten. Verder onderhoud je op een professionele wijze 
contacten met kennisnetwerken en maatschappelijke (publiek en private) organisaties.   

Samengevat zoeken wij iemand die kan verdiepen en borgen, die het onderwijsconcept kan door- 
ontwikkelen en implementeren en daardoor duidelijkheid en continuïteit 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 zijn team en 
de directeur onderwijs onderwijsontwikkeling vorm kan geven en de dagelijkse praktijk van een 
schoollocatie kan organiseren. Daarnaast verwachten wij dat deze nieuwe teamleider ook een 
belangrijke bijdrage levert aan school overstijgende beleidszaken t.b.v. de gehele Scholengroep. We 
zijn op zoek naar een echte teamplayer en doorpakker.  

 
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 voortgezet onderwijs. 
• Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau.  
• Je hebt een relevante managementopleiding (minimaal een professionele master) afgerond of je 

staat 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 FTE. De 
arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO VO.   

Salarisindicatie: schaal 13 of 12. 


