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Directeur Bedrijfsvoering 

(S14 CAO-VO, ca. € 83.000,-) 
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Schijndel 

 

 

 

Sollicitatieprocedure 

Informatie: Neem zo spoedig mogelijk contact op met Jan de Boom, BeteoR, tel: 06-11 00 65 53.  

 

Sollicitatie: uitgebreide motivatiebrief en uitgebreid cv uiterlijk 14 maart 2013 (liefst eerder) naar             

sollicitaties@beteor.nl  

 

Data:     

26 maart: voorselectiegesprekken 

27 maart t/m 2 april 12.00 uur: eventueel online assessments (LeiderschapSelector) 

11 april: eerste sollicitatieronde 

15 april: eventueel aanvullend assessment 

22 april: tweede sollicitatieronde 

 



Inhoudsopgave 

 

1. Vooraf (doel van dit profiel) 

 

 

2. School en organisatieprofiel 

 

 

3. Functieprofiel 

 

 

Informatiepakket  

Naast dit profiel is een uitgebreid informatiepakket op te vragen via office@beteor.nl.  

Het informatiepakket bestaat uit de volgende documenten: 

• Functie waardering (Fuwa) 

• Strategisch dashboard 

• Bedrijfsvoeringsplan  

• Begroting 

• Jaarrekening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Vooraf 

Het school- en functieprofiel wordt door BeteoR opgesteld om een kandidaat / geïnteresseerde te 

informeren over de schoolorganisatie, de functie die vacant is en de context waarbinnen die functie 

moet worden uitgevoerd.  

 

Onderdeel van de BeteoR-aanpak bij search, werving en selectie zijn gesprekken waarin met diverse 

sleutelfunctionarissen uit de organisatie wordt gesproken. De opbrengst van deze gesprekken is 

verwerkt in bijgaand school- en functieprofiel.  

 



2. Schoolprofiel 

Het Elde College is een katholieke brede scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo, havo, 

atheneum, gymnasium en tweetalig vwo. De school telt ongeveer 2600 leerlingen en heeft ongeveer 

320 medewerkers. Het onderwijs wordt aangeboden in twee goed geoutilleerde gebouwen. Aan een 

van de gebouwen wordt een nieuw gedeelte gebouwd. 

Het Elde College werkt met de volgende kernwaarden: 

1) Inspirerend, uitdagend en passend onderwijs voor iedereen. De school biedt Tweetalig 

VWO (uniek in de omgeving), veel aandacht voor internationalisering, universumschool 

(beta) en huiskamerklassen. 

2) Goede begeleiding gedurende het gehele school-/studietraject. Het Elde College begeleidt 

leerlingen bij het maken van keuzes bij de overgang van PO naar VO (plaatsingsgegevens – 

welk type brugklas, bepalen van de leerroute om de opleiding in 1 keer af te kunnen maken 

zonder onderbrekingen); gedurende de tijd op het Elde (extra zorg/hulp om de opleiding af 

te kunnen ronden); bij overgang naar vervolgopleidingen (bv. keuze voor HBO of WO in 

Tilburg of Eindhoven en vervolgens aandacht voor het ‘succes’ van de leerling daar). 

3) Groot in klein blijven. Het Elde College biedt grote keuzevrijheid in opleidingen, maar toch 

een geborgen klimaat door middel van kernteams. Binnen de grote school met passend 

onderwijs zorgt deze constructie toch voor geborgenheid. Ouders weten dat er goed voor 

hun kinderen wordt gezorgd en worden bij de ‘Elde ervaring’ betrokken (‘ouders in de 

banken’).  

Eindverantwoordelijke voor de school is de voorzitter College van Bestuur. Samen met de twee 

directeuren van de onderwijssectoren vmbo/pro en havo/(t)vwo en de directeur bedrijfsvoering 

geeft hij leiding aan de school. 

De school kent drie ondersteunende diensten: Financiën, P&O en Facilitaire Zaken. Elke dienst kent 

een hoofd en medewerkers. Totaal tellen de ondersteunende diensten ongeveer 28 fte. De directeur 

bedrijfsvoering is eindverantwoordelijke voor de diensten en geeft leiding aan de hoofden. 

 



               

 

Figuur 1. Organogram 

 

 

Het beleid van de school is vastgelegd in het strategisch dashboard. Daarnaast is er een 

bedrijfsvoeringsplan "Samen gaan voor het onderwijs!". Deze beleidsstukken zijn opgenomen in het 

informatiepakket dat voor sollicitanten naar de functie van directeur bedrijfsvoering verkrijgbaar is. 

Voor verdere informatie w.o. de schoolgids: zie de website www.eldecollege.nl 

 

Kwaliteit en verantwoording 

Het Elde College heeft voor alle afdelingen het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs 

(basistoezicht; zie www.onderwijsinspectie.nl).  

De school verantwoordt zich o.a. via het VO-raadproject Vensters voor Verantwoording:  

http://schoolvo.nl/?p_schoolcode=30101-04GU-000  
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3. Functieprofiel  

De directeur bedrijfsvoering geeft leiding aan de hoofden van de ondersteunende afdelingen: 

Financiën, P&O en Facilitaire Zaken. Hij maakt samen met de voorzitter College van Bestuur en de 

twee sectordirecteuren onderwijs deel uit van het managementteam van de school. Daarnaast 

vervult de directeur bedrijfsvoering de rol van controller en is hij/zij verantwoordelijk voor de 

beleidsontwikkeling op de ondersteunende terreinen. Hij/zij is gespreks-/sparringpartner van de 

voorzitter College van Bestuur en levert, in relatie tot de bedrijfsvoering, een bijdrage aan de 

ontwikkeling van het strategisch en onderwijskundig beleid van de school. 

Functieniveau:                     S14 CAO-VO ( max. ca. 83.000 euro per jaar) 

Betrekkingsomvang:         1,0 fte 

Aanstelling:                       zo spoedig mogelijk 

 

Competentieprofiel 

Gegeven de specifieke opdracht en werkcontext voor komende jaren is voor de te werven directeur 

bedrijfsvoering onderstaand competentieprofiel van kracht (mede gebaseerd op Basiscompetenties 

Schoolleiders VO, ISISQ5, 2007, de competenties worden gekoppeld aan de BeteoR 

LeiderschapSelector).  

Opbouwen en onderhouden van relaties                

Is in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, stelt anderen op 

hun gemak, bevordert harmonie en consensus door diplomatiek optreden bij onenigheid en 

potentiele conflicten. 

Ondernemerschap                   

Is op de hoogte van financiële en zakelijke aangelegenheden, richt zich op kosten, winst, markten, 

nieuwe kansen op zakelijk gebied en op activiteiten waarmee het meeste rendement kan worden 

behaald. 

Empoweren                     

Delegeert verantwoordelijkheden naar de juiste medewerkers, geeft anderen vrijheid om initiatieven 

te tonen, geeft hen de mogelijkheden en bevoegdheden om taken effectief uit te kunnen voeren. 

Doelen stellen                        

Maakt gedetailleerde projectvoorstellen waarin doelstellingen duidelijk worden omschreven en de 

stappen die nodig zijn om de doelen te bereiken duidelijk zijn aangegeven 

Plannen en organiseren                          

Stelt duidelijke prioriteiten; maakt een planning van activiteiten om tijd en middelen optimaal te 

kunnen benutten; houdt toezicht op het halen van doelstellingen. 

Aandacht voor kwaliteit               

Zet zich in voor het bereiken en behouden van kwaliteit; stelt hoge eisen aan eigen prestaties en aan 

die van anderen. 

Oordeelsvorming                      

Neemt rationele, realistische en gegronde beslissingen, gebaseerd op het overwegen van alle 

beschikbare feiten en alternatieven. 



 

Functie-eisen: 

De directeur bedrijfsvoering 

- heeft een bedrijfskundige/financiële achtergrond 

- werkt planmatig en opbrengstgericht 

- is sociaal/communicatief vaardig en kan mensen (ver)binden 

- staat voor coachend leiderschap 

- kan de verbinding maken tussen de ondersteunende afdelingen onderling en tussen             

bedrijfsvoering en onderwijsbeleid op tactisch en strategisch niveau 

- heeft een goede schriftelijke taalvaardigheid 

 

Een FUWASYS-functieomschrijving en -waardering maakt deel uit van het informatiepakket dat voor 

sollicitanten naar de functie van directeur bedrijfsvoering beschikbaar is. 

 

 

Sollicitatieprocedure 

Informatie: Neem zo spoedig mogelijk contact op met Jan de Boom, BeteoR, tel: 06-11 00 65 53.  

 

Sollicitatie: uitgebreide motivatiebrief en uitgebreid cv uiterlijk 14 maart 2013 (liefst eerder) naar             

sollicitaties@beteor.nl  

 

Data:     

26 maart: voorselectiegesprekken 

27 maart t/m 2 april 12.00 uur: eventueel online assessments (LeiderschapSelector) 

11 april: eerste sollicitatieronde 

15 april: eventueel aanvullend assessment 

22 april: tweede sollicitatieronde 

 


