
     
  

     Advertentietekst CVO Accent Algemeen Directeur 
 
 
CVO Accent -onderdeel van het grotere bestuur CVO te Rotterdam e.o.- heeft drie scholen 
voor praktijkonderwijs in Rotterdam, een school in Capelle aan den IJssel en verzorgt op vier 
locaties avondonderwijs. Drie van de vier scholen van CVO Accent is het predicaat 
excellente School toegekend. Accent scholen voor Praktijkonderwijs zijn kleinschalige 
scholen met veel persoonlijke aandacht voor de circa 180 – 240 leerlingen (afhankelijk van 
de locatie) . Het onderwijs is gericht op toeleiding naar arbeid of een vervolgopleiding op het 
Middelbaar Beroepsonderwijs. Per 1 januari 2019 zullen twee Rotterdamse scholen voor 
Voortgezet Speciaal Onderwijs in CVO Accent worden geïntegreerd. Een belangrijk 
onderdeel van CVO Accent is Accent Onderwijsondersteuning, een expertisecentrum voor 
advies en (diagnostisch) onderzoek. Sinds het vertrek van de Algemeen Directeur op 1 juni 
2018 is die positie ad interim ingevuld. Om de vacature vast in te vullen is CVO Accent op 
zoek naar een gedreven 
 

Algemeen Directeur 
met passie voor Praktijkonderwijs en Speciaal Onderwijs 

 
 
Als Algemeen Directeur van CVO Accent ben je samen met het tweede lid van de 
Algemene Directie integraal verantwoordelijk voor de gehele scholengroep op het gebied van 
onderwijs, kwaliteit en bedrijfsvoering. Je wordt hierbij ondersteund door de leden van het 
Managementteam en een efficiënt ingericht directiesecretariaat. De Algemene Directie 
bestaat uit twee leden, waarvan het zittende lid de portefeuille bedrijfsvoering beheert. Naast 
het aansturen en doorontwikkelen van de organisatie zal je veel energie gaan steken in de 
invlechting (onderwijsinhoud, rechtspositie en meer) van de twee VSO scholen in de CVO 
Accent-organisatie. Zichtbaarheid en aanwezigheid in de scholen horen daar uiteraard bij. 
Een belangrijke taak van de Algemeen Directeur is verder het vertegenwoordigen van CVO 
Accent binnen de grotere CVO organisatie (je maakt deel uit van het Directieoverleg van 
CVO) en zeker ook daarbuiten. Het is van groot belang dat CVO Accent bij de 
respectievelijke Gemeenten maar ook bijvoorbeeld bij het Samenwerkingsverband, 
bedrijfsleven en in landelijke netwerken goed op de kaart wordt gezet. In deze functie 
rapporteer je aan de Raad van Bestuur van CVO. 
 
CVO Accent vraagt een Algemeen Directeur met (management)ervaring in 
Praktijkonderwijs en bij voorkeur ook Speciaal Onderwijs. Je hebt visie op de positionering 
en profilering van beide typen onderwijs. Je beschikt over enig bedrijfskundig inzicht maar 
bent vooral een onderwijskundig leider die richting biedt, kaders stelt en het overleg aangaat. 
Je bent een verbinder die gericht is op samenwerking van alle onderdelen en mensen van de 
organisatie om de organisatie zo verder te ontwikkelen. Je weet CVO Accent met kennis van 
zaken op een krachtige manier te positioneren. 
 
CVO Accent biedt een prachtige en uitdagende functie op een positie waar je het verschil 
kunt maken. Een maatschappelijk zeer relevante baan in een dynamische organisatie onder 
de paraplu van één van de grotere VO schoolbesturen van Nederland. De functie wordt 
gehonoreerd in schaal 15 van de CAO-VO. 
 



Ben jij de gedreven nieuwe Algemeen Directeur van CVO Accent?  Stuur dan uiterlijk 11 
januari 2019 je CV en motivatie naar Kees Kalkman (kees@kalkmanadvies.nl) die deze 
procedure voor ons begeleidt. De eerste ronde sollicitatiegesprekken (op uitnodiging) staat 
gepland voor woensdag 23 januari in de middag. Een assessment zal deel uitmaken van de 
procedure. Voor meer informatie over de functie kun je via de mail contact opnemen met Jan 
van Dijk (lid algemene Directie, j.vandijk@cvoaccent.nl) of Kees Kalkman. Op de vacature 
kan zowel door interne als externe kandidaten worden gesolliciteerd. 
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