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Onderwijsmanager  
 
Type functie 
 
Werkniveau  Hoger Beroepsonderwijs 
 
Werkervaring  2-5 jaar 
 
Opleidingsniveau Hoger Beroepsonderwijs 
 
Omvang (FTE)  1,0 
 
College/School/BC  Curio scala (vmbo) 
 
Standplaats  Teteringen (Breda) 
 
Salarisschaal  12 
 
Contractduur  Structureel 
 
 
Curio werkt aan de ontwikkeling van een teamgerichte organisatie waarin de onderwijseenheden 
centraal staan. Op die manier streeft Curio naar optimale kwaliteit in haar onderwijs, wendbaarheid 
van de organisatie en werkplezier van haar professionals. Collectiviteit is een sleutelbegrip; binnen 
een school, een sector (vmbo of mbo) en de organisatie als geheel. Uitgangspunt is dat iedereen 
verantwoordelijk is voor een bijdrage aan het geheel. 
 
Onderwijsmanagers hebben in deze teamgerichte organisatie een spilfunctie. Zij coachen de 
professionals binnen de verschillende onderwijseenheden in dit proces. Behalve dat zij leiding geven 
aan een aantal onderwijseenheden leveren ze een bijdrage aan sector- of organisatie brede thema’s in 
het tactisch collectief.  
 
Ben jij een ervaren professional die gelooft in een koers van gedeelde verantwoordelijkheid? Heb jij 
gevoel voor en/of ervaring in het leidinggeven aan een team in ontwikkeling? Wil jij als 
onderwijsmanager een bijdrage leveren aan deze koers? Dan zijn wij voor de locatie Curio scala op 
zoek naar jou! 
 
 
Wat ga je doen?  
Als onderwijsmanager Curio scala ben je integraal verantwoordelijk voor het functioneren en de resultaten van 
een aantal onderwijseenheden en de ontwikkeling van Curio scala als geheel. Bovendien draag je bij aan de 
ontwikkeling en operationalisatie van tactisch beleid op voor de sector relevante thema’s (examinering, 
formatieve evaluatie, doorlopende leerlijnen, ed). 
 
Specifieke aandachtspunten voor de komende drie tot vier jaar zijn: 

• Het vertalen van de beleidsuitgangspunten van een teamgerichte organisatie zoals Curio die voorstaat 

naar ambities naar de eigen school en afdeling. 

• Het meenemen en inspireren van de medewerkers in de organisatieontwikkelingen  

• Het bijdragen aan het versterken van de samenwerking Curio breed, bijvoorbeeld door het realiseren 

van doorlopende leerlijnen vmbo-mbo.  

• Het uitbouwen van een professionele cultuur waarbij het nemen van verantwoordelijkheid voor de 

eigen ontwikkeling, het elkaar kunnen en mogen aanspreken op resultaten en gedrag en het nemen 

van de collectieve verantwoordelijkheid voor de resultaten van de leerlingen centraal staan.  

• Het bijdragen aan continuïteit van een gezonde financiële bedrijfsvoering  

http://www.curio.nl/
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Wie ben jij ? 
Je hebt een visie op onderwijsinhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen, je bent in staat om de transitie 
naar de nieuwe organisatie mee vorm te geven en kunt de medewerkers hierin meenemen. Je bent 
communicatief sterk en beschikt over zowel coachende als sturende vaardigheden. Je beschikt over de juiste 
gespreksvaardigheden om ook lastige situaties die bij deze middenkaderfuncties horen goed op te lossen en 
er niet omheen te lopen. Want een beetje lef is voor een dergelijke functie altijd nodig. Je bent doortastend, 
doorziet een situatie snel en durft beslissingen te nemen. Dit vanuit onze kernwaarden nieuwsgierig, deskundig 
en zelfbewust.  
 
Verder beschik je over:  

- HBO+ werk- en denkniveau  

- Actuele kennis van vernieuwing in het onderwijs in het algemeen en het vmbo in het bijzonder  

- 2- 5 jaar leidinggevende ervaringen en/of kennis en expertise die je in je praktijk danwel via 

professionele scholing hebt vergaard over het leiding geven aan veranderprocessen. Als je geen 

aantoonbare leidinggevende ervaring bezit, dan kun je wel aantonen hoe jij jezelf in je eigen 

ontwikkeling hebt verrijkt met de bagage die wij belangrijk achten.  

 

Wat bieden wij? 
Wij bieden je een uitdagende baan, waarbij je een belangrijke rol vervult bij de verdere ontwikkeling van ons 
(voorbereidende) beroepsonderwijs. Curio is een organisatie volop in beweging. Ook onze medewerkers 
krijgen de mogelijkheid om te groeien in hun kwaliteiten. Wij maken dit mogelijk door te zorgen voor een cultuur 
waar’’ liefde voor leren” ruim baan krijgt.  
Daarnaast bieden wij: 

- Salaris maximaal € 5595,00 (conform schaal 12 cao mbo)  

- Eindejaarsuitkering 8,33% van het jaarsalaris 

- Mogelijkheden tot uitruil arbeidsvoorwaarden (bruto-netto voordeel) 

- Bijdragen in (aanvullende) ziektekostenverzekering 

- Goede pensioenopbouw bij ABP 

- Laptop en mobiele telefoon 

 
Wie zijn wij? 
Curio is één van de grootste beroepsonderwijsinstellingen (mbo, vmbo) in West-Brabant met meer dan 20.000 
studenten en leerlingen en 2.500 medewerkers, op meer dan 40 locaties. Onze ambitie is zorgen dat onze 
studenten en leerlingen kansrijk en wendbaar zijn op het moment dat ze klaar zijn met hun opleiding, zodat 
ze zijn voorbereid op de flexibele arbeidsmarkt van de toekomst. De werkzaamheden voor deze vacature 
worden uitgevoerd binnen Curio scala. Dit is een vmbo-school in Teteringen die de basisberoepsgerichte 
leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en de mavo (theoretische/ gemengde leerweg) aanbiedt. Van sport 
tot ondernemen, van kunst en vormgeven tot ICT en theater. Curio scala telt 732 leerlingen en 62 fte aan 
professionals. Het managementteam op Curio scala bestaat in totaal uit 2 onderwijsmanagers. Als 
onderwijsmanager leg je verantwoording af aan de onderwijsdirecteur sector vmbo. 
 
  

http://www.curio.nl/
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Toelichting op de sollicitatieprocedure en praktische punten van aandacht 
Indien je jezelf herkent in bovenstaand profiel, kun je tot uiterlijk 23 december 2020 solliciteren.  
LET OP: Solliciteren in deze procedure doe je via Pesant.  
Sollicitaties via de website van Curio kunnen helaas niet in behandeling worden genomen. 
 
Stuur je motivatiebrief en je CV via de sollicitatiebutton achter deze link.  
 
Meer informatie over de vacature, de functiebeschrijving en de ontwikkelingen in de organisatie vind je ook 
onder deze link. Heb je nog vragen over de vacature of de procedure? Neem dan contact op met Joanne 
Klumpers via jklumpers@pesant.nl . 
 
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid hebben interne 
kandidaten voorrang. 
 
Een persoonlijkheidsonderzoek op basis van Fitch en/ of een assessment kunnen deel uitmaken van de 
procedure. 
 
Nieuwe medewerkers moeten bij indiensttreding beschikken over een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag 
(VOG). De kosten hiervoor worden vergoed door Curio. 

http://www.curio.nl/
https://www.pesant.nl/vacatures/
mailto:jklumpers@pesant.nl

