LMC Voortgezet Onderwijs
Wegens het vertrek van de huidige directeur zoekt het College van Bestuur van LMC Voortgezet
Onderwijs voor de Roncalli mavo een inspirerende en betrokken directeur.
LMC Voortgezet Onderwijs biedt interconfessioneel en algemeen bijzonder onderwijs aan en
verzorgt voortgezet onderwijs in (regio) Rotterdam. Binnen de 24 vestigingen met ruim 8.000
leerlingen en ruim 1.100 personeelsleden, zijn alle onderwijsniveaus vertegenwoordigd, van
praktijkonderwijs tot en met gymnasium. De LMC-vestigingen zijn kleinschalig, persoonlijk,
betrokken en beschikken alle over een nadere profilering. Achter de schermen werkt het LMCbestuur dagelijks aan de verbetering van het onderwijs en een optimale afstemming op de leerling.
LMC biedt de leerling het beste van twee kanten; een persoonlijke, veilige en vertrouwde
leeromgeving én goed, passend en innovatief onderwijs.
Roncalli mavo
De Roncalli mavo is een vmbo-tl school in Rotterdam Oost met ongeveer 650 leerlingen. De
kwaliteit van het onderwijs op de Roncalli mavo is door de inspectie als positief beoordeeld.
Daarnaast is de Roncalli mavo door de gemeente Rotterdam gecertificeerd met het predicaat
‘veilige school’ en is de zorgstructuur uitstekend opgezet. De school wordt gekenmerkt door
openheid, betrokkenheid en samenwerking. De sfeer is prettig en veilig. Door de ruimte voor
diversiteit voelen leerlingen en medewerkers zich snel thuis op de school.
De Roncalli mavo biedt goed onderwijs, dat erop gericht is dat elke leerling de kans krijgt een
optimale ontwikkeling door te maken. De Roncalli Mavo heeft al een aantal jaar kansklassen om de
doorstroom naar MAVO en HAVO te begeleiden. Leerlingen krijgen zo de kans te laten zien dat zij
capaciteiten hebben om op te stromen.
De Roncalli mavo wil haar leerlingen goed onderwijs bieden met aansluitend het behalen van het
examen. Maar een school is meer dan dat, vandaar ons motto: “Alle kinderen willen en kunnen
leren. Alle kinderen willen ook leuke dingen doen.” De Roncalli mavo biedt de volgende
keuzeprofielen: sport, Art & Fashion, International Class, PIT (programmeren en informatica),
Science, Schoolkrant en Muziek
Op de Roncalli mavo wordt lesgegeven met de iPad en krijgen de leerlingen les volgens het unieke
Roncalli-systeem. Binnen dit systeem, hebben de leerlingen tussen iedere les een pauze en wordt
het huiswerk op school gemaakt onder begeleiding van docenten. Dit zorgt voor structuur en
duidelijkheid voor de leerlingen.
Komend schooljaar start de school met RoncaTech. Het vak technologie bestaat uit techniek en
toegepaste IT en wordt gegeven m.b.v. praktische opdrachten en projecten. De leerlingen leren
niet alleen technologische vaardigheden als coderen, programmeren en 3D design, maar ook 21st
Century Skills als samenwerken, ontwerpen, presenteren en reflecteren. Tijdens de
technologiedagen wordt er gebruik gemaakt van de modernste leermiddelen als robots, Lego
Mindstorms, Little Bits, lasersnijders en 3D-printers.
Het team is enthousiast, professioneel en zelfsturend en krijgt graag voldoende ruimte voor
innoverende ideeën en initiatieven. Er is sprake van een open sfeer gericht op samenwerking.
Binnen LMC zijn scholen gegroepeerd in scholengroepen. De directeur Roncalli mavo valt op dit
moment rechtstreeks onder het College van Bestuur. Het managementteam van de Roncalli mavo
bestaat uit 2 teamleiders en een directeur. Daarnaast zijn er vier leerjaarcoördinatoren die de
leerjaarteams functioneel aansturen en is er een professioneel zorgteam. In totaal zijn er 72
medewerkers werkzaam op de Roncalli mavo. Het centrale stafbureau van LMC VO ondersteunt de
Roncalli mavo op het gebied van HRM, Onderwijs en Kwaliteit, Financiën, Huisvesting, Digitale
Zaken en PR.
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LMC VO vraagt van de nieuwe directeur:
Resultaatgebieden:
• De directeur geeft leiding aan de school en het managementteam en is intern en extern het
gezicht van de school.
• De directeur is belast met het voorbereiden, ontwikkelen, uitdragen en (mede) uitvoeren van
het onderwijskundig en organisatorisch beleid van de school, conform een planning en
control cyclus.
• De directeur levert een bijdrage aan de ontwikkeling van LMC en werkt daarbij samen met
her College van Bestuur, stafmedewerkers en collega-directeuren.
Profiel:
•
Je hebt ervaring met het leidinggeven aan onderwijsprocessen in een dynamische
omgeving.
•
Je hebt aantoonbare ervaring in het coachen van medewerkers.
•
Je hebt aantoonbare ervaring in het optimaliseren van de onderwijskwaliteit.
•
Je bent goed in staat om onze school op de kaart te zetten. Je hebt aantoonbare ervaring
in het opzetten en onderhouden van een netwerk binnen een concurrerende omgeving.
Kennis van de regio is een pre.
•
Je hebt een inspirerende visie en bent een voorbeeld voor de hele school. Je hebt een
duidelijke visie maar voert deze samen met het team uit.
•
Je hebt een innovatieve visie en biedt ruimte voor creativiteit, maar zorgt tegelijkertijd dat
er een stabiele situatie is waar onderwijskwaliteit voorop staat.
•
Je kunt draagvlak en verbinding aanbrengen op meerdere niveaus en weet mensen in hun
kracht te zetten en betrokken te houden.
•
Je bent flexibel en kunt je aanpassen in je communicatie. Dat houdt in dat je goed kunt
luisteren en integer omgaat met verschillende belangen.
•
Je streeft naar ontwikkeling en verbetering, reflecteert en evalueert tussentijds en
stimuleert dat ook op het gebied van onderwijsprocessen en bij medewerkers door daar
ruimte voor te bieden.
•
Je hebt ervaring met het voeren van een cyclus van planning en control op het gebied van
financieel, formatie- en onderwijsbeleid.
•
Je werkt op een positieve en constructieve manier aan de positionering van de school.
Competenties:
•
•
•
•
•

open en gericht op samenwerking
verbinding aanbrengen
inspirerend en ambitieus
koersbepaler en netwerker
daadkrachtig met draagvlak

Opdracht:
•
•
•

herijken en moderniseren van het (onderwijs)profiel
duurzame plek bepalen op de onderwijsmarkt van Rotterdam en omstreken
mogelijkheden voor groei exploreren
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LMC Voortgezet Onderwijs biedt jou:
•
•
•
•
•

een professionele organisatie waarin directeuren, staf en bestuur prettig samenwerken
een modern systeem van onderwijs
een enthousiast en betrokken team
een populaire buurt/regio school in Rotterdam Oost
een passend salaris en een voltijd dienstverband, in een tijdelijke benoeming voor 1 jaar
met uitzicht op vast

Meer informatie:
Ben je enthousiast geworden en herken je jezelf in bovengeschetst profiel dan nodigen we je uit je
CV plus motivatie vóór 26 juni te e-mailen t.a.v. de heer M. Kocken, Hoofd HRM mkocken@lmcvo.nl. De eerste gesprekken staan gepland op 29 en 30 juni. De tweede gespreksronde is 7 juli in
de middag. Tevens behoort een assessment tot de selectieprocedure.
Voor meer informatie over LMC VO of Roncalli mavo kun je een kijkje nemen op de website. Voor
meer informatie over de vacature en de procedure kun je ons bereiken op telefoonnummer 0104366766.
http://www.roncallimavo.nl/

http://www.lmc-vo.nl/
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