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Onderwijsgroep Amersfoort zoekt per 1 augustus 2022 voor het Axia College een  

 

afdelingsleider bovenbouw vmbo-t/havo 
1,0 fte 

 
 

Ben jij een inspirerende leider die structuur kan bieden? Ben je daadkrachtig en heb je oog voor talent binnen een 

team? Lees dan verder en solliciteer! 

 
 
Wie zijn wij? 
Het Axia College is een school met drie locaties voor voortgezet speciaal onderwijs voor vmbo b/k, mavo, havo en 

vwo. Op onze school werken leerlingen toe naar een doel dat bij hen past. Veel leerlingen blijven tot en met het 

eindexamen bij ons op school. Die mogelijkheid bieden we voor vmbo-basis en kader, mavo en havo. Als mogelijk 

switchen leerlingen tussentijds naar het reguliere onderwijs. 

Op onze school staan de kwaliteiten van de leerlingen centraal, niet de belemmeringen die we eventueel 

tegenkomen. Onze leerlingen zijn tot veel in staat en op school gaan ze dat ontdekken en verder uitbouwen. 

Het Axia College vormt samen met vijf reguliere VO-scholen de Onderwijsgroep Amersfoort, die openbaar 

voortgezet (speciaal)onderwijs in de volle breedte aanbiedt. De Onderwijsgroep Amersfoort staat onder leiding van 

een college van bestuur. Meer informatie over het Axia College vind je hier. 

 
 
Wie zoeken wij? 
Je bent een ervaren afdelingsleider die ons team op een benaderbare en zichtbare manier weet te motiveren en te 

stimuleren. Als afdelingsleider van een van de drie locaties van het Axia College, heb je de dagelijkse leiding en de 

eindverantwoordelijkheid over de bovenbouwlocatie mavo/havo van de Liendertseweg. Je bent direct 

leidinggevende van zowel het OP als het OOP en vervult een sterke leidinggevende rol. Met zicht op de verhuizing 

naar een nieuwe locatie voor het gehele Axia College over enkele jaren, werk je samen met het team aan het verder 

ontwikkelen van de ingezette koers. Als afdelingsleider heb je oog voor “de basis op orde” en het realiseren van een 

duidelijke organisatiestructuur die bijdraagt aan rust en regelmaat in de school. Je werkt nauw samen met de collega 

afdelingsleiders van de andere Axia locaties aan de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs en organisatie van 

het toekomstige Axia College. Samen met de twee afdelingsleiders en de directeur vorm je het MT van het Axia 

College. 

 

 

Wat vragen wij? 
Wij zoeken een afdelingsleider die het belangrijk vindt dat medewerkers nauw samenwerken, zodat zij zich op een 

professionele manier kunnen ontwikkelen. Jouw visie op voortgezet speciaal onderwijs inspireert mensen om vanuit 

gezamenlijkheid de school verder te ontwikkelen. Je weet draagvlak te creëren voor verandering door weerstanden 

weg te nemen. Je geeft ruimte waar het kan en geeft richting waar het moet, terwijl je zicht houdt op de belangen 

van alle betrokkenen en de organisatie als geheel. Je weet als geen ander de visie te vertalen naar de praktijk. Je 

bent resultaatgericht, organisatorisch sterk en je communiceert makkelijk en duidelijk. Kennis van het VSO is een 

pre.

https://www.axiacollege.nl/informatie/algemene-informatie/
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Wat bieden wij? 
Wanneer je als afdelingsleider bij ons start, staat er een enthousiast team klaar van onder andere vakdocenten, 

pedagogische coaches, orthopedagogen en een zorgcoördinator. Wij willen graag van elkaar leren en als 

afdelingsleider speel je een belangrijke rol het team nog meer met elkaar te verbinden. Het Axia College heeft een 

duidelijke stip aan de horizon; wij gaan binnen een paar jaar onder een dak verder in een prachtig nieuw gebouw met 

alle moderne faciliteiten. 

Als Axia College maken we deel uit van een grote stichting met professionele ondersteuning en uitgebreide 

ontwikkelmogelijkheden. 

 

 

Praktische informatie en procedure 
Herken je jezelf goed in dit profiel en heb je een academisch werk- en denkniveau? Dan horen wij graag van je. Wij 

bieden je een functie van 1,0 fte in schaal 13 CAO-PO. 

 

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Walter van der Hoeven, directeur Axia College: 06-

12142684. 

 

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk op 15 mei 2022 via vbent.org 

onder vermelding van kenmerk 20220192. Voor vragen kun je terecht bij Carmen Piscopo via 088-2051600. 

 

Belangrijke data: 

Het voorselectiegesprek vindt plaats op 20 mei en de gespreksrondes op 24 mei 2022. Een assessment kan 

onderdeel uitmaken van de procedure. 

Het arbeidsvoorwaardengesprek vindt uiterlijk 31 mei 2022 plaats. 

https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/teamleider-axia-college-onderwijsgroep-amersfoort/

