
VACATURE 

28 mei 2020 

Het Da Vinci College is per 1 november 2020 op zoek naar een: 

Locatiedirecteur 

Locatie Gorinchem (1,0 fte) 
 

Wordt u het gezicht van onze locatie in Gorinchem? 
 

Wie zijn wij 

Het Da Vinci College is een regionaal opleidingencentrum voor middelbaar beroepsonderwijs. Wij 

bieden diverse mbo-opleidingen aan in uiteenlopende branches en verzorgen bedrijfsopleidingen 

en trainingen voor volwassenen. Daarnaast bieden we vavo, educatie- en inburgeringsopleidingen 

aan. Het Da Vinci College heeft twee hoofdvestigingen: het Leerpark in Dordrecht en de locatie 

aan de Mollenburgseweg in Gorinchem.   

 

In verband met pensionering van de huidige locatiedirecteur is het Da Vinci College op zoek naar 

een nieuwe enthousiaste locatiedirecteur. Gezien de ontwikkelingen in de regio wordt van de 

nieuwe locatiedirecteur verwacht, dat hij/zij in staat is om in een complexe werkomgeving kansen 

te grijpen en met durf en realisme (groei)mogelijkheden ziet en uitvoert. U bent een verbindend 

en grensdoorbrekend denker en doener en legt verbindingen tussen de 3 O’s (Onderwijs, 

Ondernemers en Overheid). Dit vraagt een netwerker en een bruggenbouwer, die de regio 

uitstekend kent, oog heeft voor de verschillende belangen van de 3 O’s en in staat is om 

verbindingen te leggen. Kennis hebben van de regionale arbeidsmarkt en goed op de hoogte zijn 

van het onderwijsaanbod en de onderwijskundige ontwikkelingen in de regio zijn daarbij absolute 

voorwaarden. 

 

Ontwikkelingen in de regio Gorinchem 

Een belangrijk ontwikkelpunt is het creëren van doorlopende leerlijnen met lokale en regionale 

vmbo’s voor de verschillende profielen: Economie, Techniek en Zorg & Welzijn. Daarnaast staan 

de gemeente Gorinchem, de Gorinchemse onderwijsorganisaties en het regionale bedrijfsleven 

aan de vooravond van het inrichten van een Regionale Beroepen- en Innovatiecampus.  
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Dit wordt dé plek waar leerlingen en studenten van vo, mbo en mogelijk in de toekomst het hbo, 

kennis maken met de meest innovatieve ontwikkelingen van het regionale bedrijfsleven. Dit biedt 

kansen voor kruisbestuiving en crossovers om leerlingen en studenten de ontwikkeling te bieden 

die past bij hun toekomst.  

 

Omdat de locatiedirecteur de verbinding legt tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt in de regio 

is het de wens van het college van bestuur van het Da Vinci College en van het dagelijks bestuur 

van School & Bedrijf, dat de vacature van locatiedirecteur van het Da Vinci College i.c.m. de 

vacature van directeur van de Stichting School & Bedrijf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, 

gevestigd op het Da Vinci College in Gorinchem, wordt vervuld. School & Bedrijf is het loket voor 

onderwijs en ondernemers in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en aangrenzende regio’s om 

initiatieven rondom arbeidsmarkt en onderwijs uit te voeren en te versterken. In de regio is het de 

enige onafhankelijke instantie ter bevordering van een optimale aansluiting en 

informatieoverdracht over nieuwe ontwikkelingen tussen onderwijs en arbeidsmarkt.  

  

Voor meer informatie over School & Bedrijf zie www.schoolenbedrijf.nl. De nieuwe 

locatiedirecteur krijgt een aanstelling van 1,0 fte bij het Da Vinci College en wordt van daaruit voor 

0,4 fte naar School & Bedrijf gedetacheerd. 

 

Wat gaat u doen 

In deze functie bent u verantwoordelijk voor:  

 Het werken binnen de kaders van het Da Vinci College. 

 Met toeleverende scholen werken aan samenwerkingsverbanden en doorlopende leerlijnen. 

 Samen met andere onderwijsorganisaties en de gemeente vorm en inhoud geven aan de 

realisatie van de Regionale Beroepen- en Innovatiecampus. 

 Het realiseren van de missie van School & Bedrijf: ‘Jongeren op alle niveaus goed 

voorbereiden op de arbeidsmarkt’ door o.a. het coördineren van techniekpromotie op de  

basisscholen en de organisatie van de tweejaarlijkse techniekmanifestatie ‘Game On’.  

 Het aansturen van de interne organisatie van de locatie.  

 

Wanneer komt u in aanmerking 

 U beschikt over academisch werk- en denkniveau en relevante werkervaring in het onderwijs. 

 U beschikt over leidinggevende en managementkwaliteiten. 

 U kent de positie, aard en inhoud van het mbo en onderkent het grote belang van deze 

onderwijssector. 

 U bent een verbinder en ontwikkelaar in hart en nieren en beschikt over een groot netwerk in 

de regio Gorinchem. 

 

http://www.schoolenbedrijf.nl/
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 U hebt een duidelijke visie en bent daadkrachtig. 

 U bent innovatief, creatief en ondernemend. 

 U hebt organisatiesensitiviteit en gevoel voor politieke en maatschappelijke belangen. 

 U bent een professional met een relatiegerichte aanpak en “afspraak is afspraak” bij u. 

Het opvragen van een digitale kopie van uw diploma(’s) bij DUO maakt onderdeel uit van de 

aanstellingsprocedure. 

 

Wat bieden wij 

Wij bieden u een uitdagende baan met ruimte voor innovatie en ondernemerschap. Dat doet u in 

een enthousiast team van betrokken mensen die continu streven naar een optimale samenwerking 

tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Het betreft een fulltime vacature voor 1,0 fte. De cao 

mbo is op u van toepassing en dat betekent onder meer dat u start met een tijdelijke aanstelling 

met uitzicht op verlenging, salariëring in schaal 14 (max. € 6.446 bruto per maand), een 13e maand, 

werkkostenregeling en tegemoetkoming in de premie voor ziektekosten. Daarnaast bieden we de 

mogelijkheid om u te blijven ontwikkelen op uw vakgebied en gebruik te maken van de faciliteiten 

die de interne scholingsacademie Connessione biedt.  

 

Meer informatie 

Bent u geïnteresseerd en wilt u graag iemand spreken die u nog meer kan vertellen over het Da 

Vinci College of uw mogelijke nieuwe baan? Neem dan contact op met Ton den Breejen, 

locatiedirecteur Gorinchem, op telefoonnummer 06 - 51145447. 

 

Ja, ik wil deze baan! 

Wij horen graag waarom u bij het Da Vinci College wilt werken en waarom u geschikt bent voor 

deze baan. Uw motivatiebrief met cv, kunt u onder vermelding van het vacaturenummer 20-36  tot 

en met 17 juni 2020 sturen naar: 

 

ROC Da Vinci College  

Dienst HRM 

T.a.v. Marleen van der Werff (HR-adviseur) 

werkenbij@davinci.nl  

 

De eerste gespreksronde zal plaatsvinden in week van 22 juni 2020. 

 

 Reactietermijn betreft 10 werkdagen na publicatie tenzij anders aangegeven in de tekst; 

 DVC geeft uitvoering aan de Participatiewet en mensen uit deze doelgroep worden nadrukkelijk verzocht te solliciteren; 

 Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:werkenbij@davinci.nl

