
 

 

 

 

Het Axia College in Amersfoort is een school met drie locaties voor voortgezet speciaal onderwijs 

voor vmbo b/k, mavo, havo en vwo. De locatie aan de Vondellaan is de afdeling voor leerlingen 

die werken op vmbo-basis/kader niveau. 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. 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. 

 

Voor onze afdeling zijn wij op zoek naar een: 

Afdelingsleider | 0.8 – 1.0 fte 

‘energieke verbinder met oog voor de ander’ 

 

Als onze nieuwe afdelingsleider houd jij je bezig met de team- en onderwijsontwikkeling op de 

locatie Vondellaan. Je ziet de kracht van het hechte team, dat iedere dag bereid is kansen te 

geven, maar daarin zelf ook zorg en richting nodig heeft. Vanuit jouw onderwijskundig leiderschap 

en ondernemerschap zie jij mogelijkheden om het onderwijs voor onze doelgroep verder te 

ontwikkelen, door bijvoorbeeld het aangaan van samenwerking met (ROC’s) andere (v)mbo’s en 

het bedrijfsleven in de regio. Je hebt oog voor talent en geeft teamleden professionele ruimte en 

eigenaarschap. In 2024 hopen de drie locaties samengevoegd te worden op een nieuwe locatie 

in Amersfoort. Ook in dit proces weet je de belangen van onze locatie goed te vertegenwoordigen. 

Dit alles doe je met energie, drive en humor! 

 

Onze nieuwe afdelingsleider:  

• communiceert helder en transparant met alle betrokkenen en kan goed luisteren; 

• brengt visie en inspiratie en is tegelijkertijd koersvast en duidelijk; 

• heeft een relevante opleiding genoten en heeft ervaring met leidinggeven in het onderwijs; 

• heeft affiniteit met de doelgroep;  

• herkent de kwaliteiten van het team, waardeert deze en laat het team verder tot bloei 

komen;  

• is betrokken, toegankelijk en weet te reflecteren op eigen handelen. 

 

Wij bieden:  

• fijne samenwerking met een professioneel, hardwerkend en ambitieus team;  

• het werken in een veilige school waar veel ruimte is voor eigen ontwikkeling; 

• een organisatie die wil ontwikkelen en vernieuwen;  

• een professioneel stafbureau en collega’s die graag jouw sparringpartner zijn;  

• arbeidsvoorwaarden conform cao po, salariëring volgens schaal 13.  

 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.  

 

Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Heb je naar aanleiding van deze  

vacature interesse of heb je vragen, bel dan vrijblijvend met Lianne Buist op 06 23800671. Je 

sollicitatie ontvangen wij graag voor 2 april 2023 via de sollicitatiebutton. De eerste gesprekken met 

Het Onderwijsbureau BV zijn gepland in week 15, vervolggesprekken met de 

benoemingsadviescommissie zijn gepland in week 16 en 17.  
 

 

 

https://www.axiacollege.nl/informatie/algemene-informatie/

