
Stichting Acis 
Openbaar Voortgezet Onderwijs  

Hoeksche Waard  
 

      
 

Stichting Acis heeft 20 basisscholen,  
1 school voor speciaal basisonderwijs en  

2 scholen voor voortgezet onderwijs: 
- Het Actief College (vmbo b, k, g) 

- Het Hoeksch Lyceum (mavo, havo, vwo) 
 

 
 

Het Actief College is een openbare school 
voor vmbo basis, kader, gemengd 

theoretische leerweg, vak-mavo en 
leerwerktrajecten. 

De school heeft ruim 500 leerlingen en is 
gevestigd in Oud-Beijerland 

In 2020 betrekken wij een nieuw gebouw. 
 

 
 

In de bovenbouw bieden wij vijf 
opleidingsrichtingen aan: 

Zorg en Welzijn 
Economie en Ondernemen 
Bouw, Wonen en Interieur 

Mobiliteit en Transport 
Produceren, Installeren en Energie 

 

 
 

Ons motto: ‘Vakkundig in actief leren’. 

 

 
 

          Wij zijn op zoek naar 
 

een inspirerende, ambitieuze 

teamleider bovenbouw vmbo 
 (werktijdfactor 0,8 - 1,0) 

 

 
 

Voor de functie geldt: 

 u bent lid van het managementteam en ontwikkelt mede het schoolbeleid 

 u geeft leiding aan een team van 15 tot 20 personen en bent verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling en kwaliteit van het onderwijs, de organisatie en het 
personeelsbeleid in de bovenbouw van onze school 

 u voert functionerings- en beoordelingsgesprekken en bewaakt daarbij de 
afspraken die op docentniveau en teamniveau zijn gemaakt. U coacht en 
begeleidt de teamleden in hun professionele ontwikkeling  

 samen met het team werkt u aan de inhoudelijke borging en verbetering van het 
onderwijs, waarbij ontwikkeling van doorgaande leerlijnen voorop staat. 

 u stuurt op samenwerking en resultaat en bent goed in het motiveren en 
verbinden van docenten, leerlingen en ouders 

 u heeft de ambitie leerlingen een bij hun talenten passend vmbo diploma te 
laten behalen in een van onze vijf opleidingsrichtingen 

 u bent verantwoordelijk voor de leerlingen en de leeropbrengsten in uw leerweg 

 u verricht tevens enkele lesgevende taken per week 

 
 

U brengt mee: 

 een academisch werk- en denkniveau 

 aantoonbaar leidinggevende capaciteiten  

 meervoudige loyaliteit, zowel collegiaal als hiërarchisch 

 een heldere visie op voortgezet onderwijs, kwaliteitszorg en opvoeding  

 het vermogen uw visie naar de praktijk te vertalen  

 sterke communicatieve en sociale vaardigheden (leerlingen, ouders, docenten)  

 een ondernemende instelling en gevoel voor klanttevredenheid 

 een onderwijsbevoegdheid en leservaring in het vmbo 

 een afgeronde schoolleidersopleiding of bereidheid zich alsnog te kwalificeren 

 
 

Wij bieden: 

 een leidinggevende functie op een prettige school  

 goede begeleiding en diverse ontplooiingsmogelijkheden 

 een salaris conform de cao-vo (schaal 12) 

 
 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:  

 mevrouw A. Koole, directeur Actief College, 
telefoon: 0186 – 612130  e-mail: r.koole@actiefcollege.nl  

 de heer L.J. van Heeren, voorzitter college van bestuur, 
       telefoon 078 6295999, e-mail: vanheeren@acishw.nl   

 
 

De sollicitatie: 

 stuur uw sollicitatie met cv voor 21 juni 2018 naar Bestuurskantoor Stichting 
Acis OVO HW, Biezenvijver 5, 3297GK Puttershoek t.a.v. de heer L.J. van Heeren;  
of mail naar: vanheeren@acishw.nl   

 eerste gespreksronde op woensdag 27 juni 2018 tussen 16 en 22 uur 

 tweede gespreksronde/bezoek Actief College op maandag 2 juli 2018 

 derde ronde/bezoek aan uw school in overleg 

 vierde ronde/assessment: moment nader te bepalen 
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