Accent Amersfoort is per 1 augustus 2017 op zoek naar een

locatiedirecteur praktijkonderwijs
verbindend en inspirerend

Functieomvang: 1 fte
Salarisschaal: 13 (cao VO)
De locatiedirecteur Accent Amersfoort zal vanaf augustus 2018 verantwoordelijk zijn voor de
samengevoegde scholen Accent Amersfoort en Praktijkonderwijs Trivium College.

De organisatie
Accent Amersfoort is een zelfstandige school voor praktijkonderwijs en gehuisvest in een
goed geoutilleerd gebouw samen met praktijkonderwijs Trivium College. Accent Amersfoort
is een leer- en leefgemeenschap waarin moeilijk lerenden met beperkingen als anders
lerenden met kansen gezien worden. Kansen die voor deze leerlingen in het onderwijs
worden gezien en zoveel mogelijk worden gerealiseerd. De talenten van leerlingen en
medewerkers worden gezien en benut.
Een enthousiast en sterk team van 28 medewerkers verzorgt onderwijs aan 145 jongeren
van 12 tot 18 jaar.
Vanuit de christelijke identiteit komt de inspiratie en bezieling voort die in het onderwijs en
de ondersteuning wordt vormgegeven en zijn vervat in de kernwaarden pro samen, pro
kansen, pro ontwikkeling. Leerlingen volgen geen onderwijs maar het onderwijs volgt de
leerling in een omgeving waar maatwerk de standaard is.
Accent Amersfoort vormt met Accent Nijkerk de divisie praktijkonderwijs binnen de
Meerwegen Scholengroep.
Praktijkonderwijs Trivium College biedt onderwijs aan zo’n 115 leerlingen verzorgd door
een sterk team van 18 medewerkers. Praktijkonderwijs Trivium College is een onderdeel van
Onderwijsgroep Amersfoort en staat voor openbaar onderwijs. De openbare school houdt
rekening met en gaat uit van wederzijds respect voor de levensbeschouwing of godsdienst
van alle leerlingen, ouders en personeelsleden. Het realiseert zijn missie door systematisch
en doelgericht individuele leertrajecten in te zetten, die passen bij het ontwikkelingsniveau
van de leerling én de competenties die maatschappelijk gevraagd worden. Wij gaan uit van
de individuele mogelijkheden en talenten van de leerling om vervolgens het maximale uit de
leerling te halen. Praktijkonderwijs Trivium College vormt samen met vmbo en mavo Trivium
College het Trivium College.

Beide scholen hebben een herkenbare positie in de lokale en regionale samenleving en een
helder profiel naar onderwijs, gemeente en het bedrijfsleven. Het zijn dynamische en
innovatieve scholen met een breed aanbod. Samenwerking met verschillende partners en
diverse projecten brengen extra energie in de school.

De opdracht voor de locatiedirecteur
Beide scholen zijn onderwijskundig en organisatorisch op orde en in het komende schooljaar
zal de vormgeving van het samen opgaan in een nieuwe organisatie veel aandacht en zorg
vergen. Het samenvoegen van twee teams en werken aan de ontwikkeling van een
gezamenlijke cultuur en leerklimaat staan daarbij centraal. Op 1 augustus 2018 zal er op de
Wiekslag in Amersfoort één school staan voor zo’n 250 leerlingen. Er is geen sprake van een
bestuurlijke fusie.
De locatiedirecteur zal op inspirerende en verbindende wijze leiding geven aan Accent
Amersfoort in relatie met praktijkonderwijs Trivium College en vanaf augustus 2018 integraal
verantwoordelijk zijn voor de nieuwe school.
De locatiedirecteur en twee afdelingsleiders (één afkomstig van Accent en één van
Praktijkonderwijs Trivium College) vormen vervolgens met elkaar het managementteam.
De locatiedirecteur legt verantwoording af aan de directeur van de divisie praktijkonderwijs
van de Meerwegen scholengroep en aan de directeur van het Trivium College.
Persoonlijk profiel
U geeft vanuit een gezamenlijk te ontwikkelen missie en visie, samen met de directie en de
teams van beide scholen, vorm en inhoud aan de cultuur en structuur van de nieuwe school.
U heeft ervaring met de doelgroep van het (praktijk)onderwijs. U schept de voorwaarden en
omstandigheden waarbinnen de teams flexibel en passend kunnen inspelen op de
verschillende onderwijsbehoeften.
U bent: leerling- en mensgericht, innovatief, besluitvaardig, creatief, resultaatgericht,
communicatief sterk en staat voor en naast uw medewerkers en de leerlingen. U bent een
uitstekend netwerker en in staat de school op professionele en heldere wijze te positioneren
en te profileren.
Functie eisen:
Uit uw cv/formulier en brief blijkt dat u beschikt over:
• leidinggevende ervaring (in het onderwijs)
• ervaring met veranderprocessen en/of cultuurveranderingen
• ervaring met de doelgroep leerlingen in het (praktijk)onderwijs
• ervaring in het opzetten en onderhouden van netwerken
Ervaring in het samenwerken met het bedrijfsleven is een pre
Uit gesprekken met u blijkt dat u leiding geeft vanuit een positieve levensovertuiging die
ruimte biedt aan zowel de christelijke als de openbare identiteit en dat u beschikt over de
volgende competenties:
Verbindend leiderschap: het samenvoegen van twee organisaties is een ingrijpend traject
voor alle betrokkenen. U bent gericht op samenwerking en overleg, u zet mensen in op hun

talenten en organiseert organisatorische en onderwijskundige afstemming. U verliest daarbij
de doelstellingen van de nieuwe organisatie en het belang van de leerlingen, niet uit het oog
Oplossingsgerichtheid: u bent creatief en ondernemend en hebt het lef om te kiezen voor
ongewone oplossingen. U betrekt medewerkers bij uw overwegingen, geeft ruimte en
neemt verantwoordelijkheid voor keuzes en lastige beslissingen
Organiserend vermogen: u bent in staat onderwijsvragen organisatorisch vorm te geven
met efficiënte inzet van middelen. U houdt het overzicht in complexe trajecten en hebt
inzicht in alle processen op een school
Communicatieve vaardigheden: u communiceert helder en tijdig naar alle betrokkenen over
de ontwikkelingen op school. U bent makkelijk toegankelijk. U zorgt met uw positieve
instelling voor een sterk gevoel van welbevinden en saamhorigheid in de scholen. U bent
prima in staat de school te vertegenwoordigen en een uitstekende netwerker.

Informatie over de procedure
Voor meer informatie over de organisaties: zie www.triviumcollege.nl en
www.accentamersfoort.nl of vraag aanvullende informatie aan via www.parcours.nl. De
procedure wordt begeleid door Ellen van den Tol (e.vandentol@parcours.nl).

Overweegt u om te solliciteren?
U kunt tot uiterlijk 9 juni 9.00 uur uw sollicitatie met cv indienen. U kunt alleen solliciteren
met het sollicitatieformulier. Zie www.parcours.nl
Voorrondegesprekken zijn gepland op 20 juni. De eerste gespreksronde vindt plaats op 23
juni en de tweede ronde is gepland op 27 juni.
Een assessment of psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de procedure.

