Luzac stelt Carolien van Bergen aan als rector locatie Breda
Hilversum, 25 september 2019 – Particulier opleidingsinstituut Luzac trapt het
schooljaar af met de aanstelling van Carolien van Bergen (52) als rector van locatie
Breda. Per 12 augustus is Van Bergen verantwoordelijk voor de vestiging, met een
team bestaande uit ruim veertig docenten, leerlingbegeleiders en front- en backoffice
medewerkers.
Van Bergen heeft een bedrijfseconomische achtergrond. Bij verschillende retailers
vervulde ze commerciële en financiële rollen. Daarna maakte ze de overstap naar
het onderwijs; eerst als docent Economie en Management en organisatie, later
werkte ze als lerarenopleider bij de Fontys Lerarenopleiding. Hier zet Van Bergen
zich als onderwijsdeskundige op de kaart.
Van Bergen over haar aanstelling: “Mijn expertise uit het bedrijfsleven, hands-on
mentaliteit en visie op het onderwijs komen samen in mijn functie als rector bij Luzac.
In onze maatschappij ligt de nadruk op cognitie, maar sociale-emotionele en morele
ontwikkeling zijn minstens zo belangrijk. Leerlingen moeten kritisch en analytisch
leren denken, hun identiteit ontdekken en de maatschappij leren begrijpen. Mijn doel
is om dit in te bedden in het onderwijs, zodat de leerlingen écht klaar zijn voor de
toekomst.”
Math van Loo, directeur bij Luzac: “Carolien onderscheidt zich door haar unieke
kijkwijze op het onderwijs. Ze streeft wendbaarheid na, zodat het onderwijs mee kan
bewegen met de ontwikkelingen in de markt. Door de kleinschaligheid van Luzac
zitten we kort op de bal en daar sluit het dynamische en ambitieuze karakter van
Carolien naadloos op aan.”
Van Bergen: “De kerncompetenties van Luzac spreken me aan; hoge betrokkenheid,
professionaliteit en deskundigheid zijn in de organisatie verweven. De
kleinschaligheid zorgt dat er veel aandacht is voor iedere leerling en zijn of haar
unieke situatie. Het team bestaat uit mensen met een hart voor onderwijs en dat heb
ik ook.”
---Over Luzac
Luzac is een particulier opleidingsinstituut voor voortgezet onderwijs en hoger beroepsonderwijs. Ruim
dertig jaar geleden werd de organisatie opgericht met de missie om het onderwijs in Nederland te
verbeteren, inhoudelijk en organisatorisch. Luzac gelooft dat ieder kind op zijn of haar manier
opvallend en talentvol is en zorgt er met haar unieke onderwijsmethode voor dat leerlingen onderwijs
op maat krijgen. De kleine klassen en persoonlijke aandacht staan garant voor maximaal resultaat.
Luzac heeft 19 vestigingen, onder andere in Amsterdam, Breda, Den Haag en Utrecht. Meer
informatie vind je op https://www.luzac.nl/
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