
 
 
 

 

 

 

School- en functieprofiel 

Sectordirecteur Scholen voor Praktijkonderwijs 

Parkstad Limburg Heerlen 

 
 

 
 

13 september 2012 

Sollicitatieprocedure 

Informatie: Loes Lauteslager, BeteoR, loes.lauteslager@beteor.nl, tel: 06-26 39 60 08. 

 

Sollicitatie: korte motivatiebrief en uitgebreid cv uiterlijk 1 oktober(en liefst eerder) naar: 

sollicitaties@beteor.nl, t.a.v. Loes Lauteslager en o.v.v. sectordirecteur PPL Heerlen.  

 

Data: 

10 of 11 okt.    voorselectiegesprekken 

13 okt./23 okt. (tot 12 uur)  gelegenheid voor maken van het online assessment 

9 nov.     1
e
 sollicitatieronde 

12 of 13 nov.    aanvullend assessment 

26 nov.     2
e
 sollicitatieronde 
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Een informatiepakket kan per mail aangevraagd worden bij het Beroepscollege, bij mevrouw B. 

Heijnens: bj.heijnens-boumans@bcpl.nl o.v.v. vacature sectordirecteur Praktijkschool. 



 

 

 

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 is een dag waarop met 

diverse sleutelfunctionarissen uit de organisatie wordt gesproken. In het kader van het 

zoeken, werven en selecteren van een sectordirecteur voor Scholen voor Praktijkonderwijs 

Parkstad Limburg te Heerlen is op 10 september 2012 gesproken met directieleden, 

teamleiders, leden van het OOP, groepscoaches, leden van de MR en leden van het 

zorgteam. De opbrengst van deze gesprekken is verwerkt in bijgaand beknopt school-en 

functieprofiel. 

 

 

Organisatieprofiel 

Scholen voor Praktijkonderwijs Parkstad Limburg (PPL) maken deel uit van de Stichting 

Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL) en daarbinnen is de school onderdeel van 

het Beroepscollege Parkstad Limburg. In het Beroepscollege heeft SVO|PL zijn 

beroepsvoorbereidende opleidingen en het praktijkonderwijs onder centrale aansturing 

gebracht van de directeur van het Beroepscollege Parkstad Limburg. Het Beroepscollege 

bestaat uit vijf vestigingen, waarin aan de hand van centraal vastgelegde pedagogische en 

didactische uitgangspunten wordt gewerkt aan de realisatie van een aantal ambitieuze leer- 

en vormingsdoelen. De vijf locaties die samen het Beroepscollege Parkstad Limburg vormen 

zijn: 

 

Het Herlecollege  breed aanbod aan vmbo opleidingen te Heerlen 

Praktijkscholen PL katholieke en openbare school voor praktijkonderwijs te 

Heerlen 

Thermen zorglocatie met aanbod leerjaar 1 en 2 te Heerlen 

Campus breed aanbod aan vmbo opleidingen te Kerkrade 

Brandenberg breed aanbod aan vmbo opleidingen te Landgraaf 

 

Naast bovenstaande scholen maken ook de volgende scholen deel uit van SVO|PL: het 

Bernardinuscollege, het Charlemagne College en het Sintermeertencollege deel uitmaken.  

 

  



Schoolprofiel 

De Katholieke en Openbare Scholen voor Praktijkonderwijs verzorgen voor ongeveer 440 

leerlingen uit de regio Parkstad Limburg het voortgezet onderwijs. Het betreft leerlingen in 

de leeftijd van 12-20 jaar met beperkte capaciteiten, maar met veel mogelijkheden. Het 

praktijkonderwijs bereidt deze kwetsbare jongeren voor op de praktijk van het leven om ze 

een zo volwaardig mogelijke plek te helpen vinden in de maatschappij. Centrale begrippen 

zijn hierbij wonen, werken, zinvolle vrijetijdsbesteding en goed burgerschap. Leerlingen 

verlaten de school wanneer ze een passende werkplek op de arbeidsmarkt hebben 

gevonden. PPL werkt hierbij intensief samen met het bedrijfsleven en instanties om dit 

mogelijk te maken en maakt daarbij vooral gebruik van langdurige stages. De school wordt 

bestuurd door de algemeen directeur van het Beroepscollege Parkstad Limburg en de 

sectordirecteur Scholen voor Praktijkonderwijs Parkstad Limburg (de gevraagde functie). Een 

onafhankelijke Raad van Toezicht (RvT) ziet toe op een adequaat besturen van de school. 

Daarnaast zijn er een oudervereniging en leerlingadviesraad, zodat ouders en leerlingen 

input kunnen geven aan de vormgeving van het onderwijs.  

 

 

Identiteit 

PPL is ontstaan uit een fusie van twee katholieke scholen en een openbare school. Doordat 

deze fusie recent heeft plaatsgevonden zijn er nog kleine cultuurverschillen tussen de drie 

groepen werknemers. De identiteit krijgt vooral vorm door de visie van PPL.  

 

 

Missie 

De missie van de organisatie is om voor alle jonge mensen binnen de regio Parkstad Limburg 

een volledig onderwijsaanbod voor het voortgezet onderwijs te realiseren en in stand te 

houden. De verschillende scholen moeten leeromgevingen creëren waarin de leerling in 

toenemende mate zelf zijn leerproces vorm geeft. Op deze manier beoogt de SVO|PL dat de 

leerling zichzelf toerust voor een zinvol functioneren in de maatschappij. De werkwijze van 

de SVO|PL is daarbij mede geïnspireerd door het Franciscaanse gedachtegoed.  

 

Het Beroepscollege kent de volgende acht ankerpunten voor het beleid. 

 

• Doorstroom in de vijf leerwegen 

• Samenwerking met het mbo 

• Diploma en/of baangarantie 

• Visie op leerling en leren 

• Optimale zorgstructuur 

• Betrokkenheid van ouders/medewerkers/leerlingen 

• Een school midden in de maatschappij 

• Een cruciale rol voor de nieuwe media en mediageletterdheid 

 

Deze acht ankerpunten zijn verder geconcretiseerd in het Basisboek Beroepscollege (meer 

informatie op www.BcpL.nl) 

 

  



Visie 

PPL gaat ervan uit dat ieder mens wil leren. Daarom zijn de vragen, behoeften en 

mogelijkheden van leerlingen belangrijk. Het is de bedoeling maatwerk te bieden en 

leerlingen leren keuzes te maken. De leerlingen werken vooral praktisch en komen dan 

problemen tegen. Ze worden dan begeleid om hun eigen oplossingen te zoeken. De 

docenten kijken en luisteren goed naar de leerlingen en niet alleen in de lessen of op school. 

Door samen te werken met andere instanties en bedrijven lukt het ons ze ook buiten de 

school op het goede spoor te zetten. Vier belangrijke punten die kenmerkend zijn voor het 

PPL zijn: 

 

1. We geloven in respect voor ieders persoonlijke capaciteiten en overtuigingen. 

2. We geloven ook in personen. Daarom wordt er voor iedere leerling een individueel 

plan met schoolvakken, vakgericht onderwijs en arbeidstraining gemaakt.  

3. We denken dat onze leerlingen overzicht nodig hebben. Dus horen onze leerlingen bij 

een vaste groep met vaste coach. Als het even niet lukt op school door gedrag of 

leerproblemen, worden leerlingen geholpen weer het juiste spoor te vinden in een 

rebound voorziening die dicht bij school staat. 

4. We willen graag samenwerken. Met elkaar maar ook met instanties zoals het 

regionaal samenwerkingsverband voortgezet onderwijs, gemeenten MEE, alcander, 

het bedrijfsleven etc. Ook samenwerking met andere praktijkscholen vinden we 

belangrijk, we zijn lid van de vereniging landelijk werkverband praktijk onderwijs. 

 

 

Kwaliteit en verantwoording 

De algemene tevredenheid van leerlingen en ouders met Scholen voor Praktijkonderwijs 

Parkstad Limburg, is fors hoger dan het landelijk gemiddelde (zie ook: 

http://schoolvo.nl/?p_schoolcode=99048-26KZ-100. PPL geniet het vertrouwen van de 

onderwijsinspectie, de Katholieke en Openbare school staan allebei onder basistoezicht van 

de onderwijsinspectie (zie ook: www.onderwijsinspectie.nl). 

 

 

  



Functieprofiel 

 

Sectordirecteur PPL: innovatief en standvastig 

 

Functie 

Functie niveau:  S13 CAO-VO   

Betrekkingsomvang:   1,0 fte (minimaal 0,8 fte) 

Aanstelling:   Contract op jaarbasis, met uitzicht op een vast dienstverband 

Indiensttreding:  met ingang van 1 januari 2013 of zo spoedig mogelijk daarna 

 

 

Opdracht 

De functie van de sectordirecteur in algemene zin staat beschreven in de bij dit profiel 

geleverde Functiebeschrijving.  

 

De sectordirecteur legt verantwoording af aan de directeur van het Beroepscollege Parkstad 

Limburg.  

 

Voor de komende jaren gelden voor de sectordirecteur specifiek de onderstaande resultaat- 

en aandachtsgebieden. 

 

• De pedagogische en didactische uitgangspunten zoals door het Beroepscollege 

geformuleerd, zijn ambitieus en vernieuwend. Het gaat om het concreet vormgeven 

van nieuwe onderwijsconcepten en onderwijsomgevingen binnen de verschillende 

locaties binnen het Beroepscollege. Het realiseren van deze ambitieuze en 

uitdagende opdracht vraagt van de leidinggevende een grote drive en de wil om 

ervoor te gaan.  

 

• Behouden van de positie van Scholen voor Praktijkonderwijs Parkstad Limburg 

binnen de organisatie Beroepscollege PL. Praktijkonderwijs is een specifieke vorm 

van onderwijs met een specifieke doelgroep. Het onderwijs in de Praktijkscholen 

heeft daardoor haar eigen karakter en inrichting.  

 

• Voortbouwen op de visie van de school: natuurlijk leren en zelfsturing zijn twee 

belangrijke begrippen binnen de visie van het PPL. Hoewel er de laatste jaren 

vooruitgang is geboekt deze visie te realiseren, is er nog ruimte voor verbetering. De 

sectordirecteur moet ervoor zorgen dat de - voor een deel - nog theoretische visie in 

de praktijk gaat functioneren. Hier ligt een belangrijke taak voor de nieuwe 

sectordirecteur: hij zal de ambitieuze pedagogische en didactische doelen nog verder 

handen en voeten moeten geven binnen de context van het praktijkonderwijs. Het is 

van belang dat de sectordirecteur hierin intensief samenwerkt met de teamleiders.  

 

• Het netwerk met externen behouden en uitbreiden: de school is voor een aanzienlijk 

deel van haar budget afhankelijk van externe financiers. Het is de taak van de 

sectordirecteur om de continuïteit van deze geldstroom zeker te stellen zodat de 

school het huidige pakket van diensten kan blijven aanbieden.  

 



• Inzetten op een cultuur van wederzijds vertrouwen: de sectordirecteur moet zorgen 

voor een klimaat in de school dat zich kenmerkt door zekerheid, veiligheid en 

wederzijds vertrouwen. 

 

• De sectordirecteur moet naast de relationele aspecten van leiderschap zorgen voor 

een heldere organisatiestructuur. Onder het personeel is er een behoefte aan meer 

structuur.  

 

• Het percentage gedragsmoeilijke leerlingen neemt toe, waardoor de eisen die aan 

docenten worden gesteld zwaarder worden. De sectordirecteur moet het personeel 

ondersteuning bieden en inzetten op professionalisering met betrekking tot het 

omgaan met gedragsmoeilijke leerlingen. 

 

 

Selectie-eisen 

De volgende selectie-eisen zijn van kracht: 

 

• Academisch werk- en denkniveau  

• Aantoonbare ervaring met leidinggeven in een complexe organisatie  

 

 

Selectiewensen 

 

• Ervaring in het onderwijs 

• Kennis van de doelgroep en duidelijke visie op zorg en onderwijs 

• Affiniteit met het praktijkonderwijs 

 

 

Persoonlijkheidsprofiel 

 

• Enthousiasmerend en ondernemend 

• Ambitieus, standvastig en veeleisend 

• Communicatief sterk: luistert goed en stelt goede vragen 

• Warm en invoelend 

• Betrouwbaar en creatief 

• Sturen op visie 

• Teamplayer 

• Creatief 

• Netwerker 

 

 

  



Competentieprofiel 

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

sectordirecteur onderstaand competentieprofiel van kracht (mede gebaseerd op 

Basiscompetenties Schoolleiders VO, ISISQ5, 2007. De competenties worden gekoppeld aan 

de BeteoR LeiderschapSelector).  

 

Innoveren  

• Komt met nieuwe en originele ideeën; signaleert nieuwe benaderingen; maakt zich 

los van traditionele opvattingen  

 

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.  

 

Sturen  

• Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet 

mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.  

 

Oordeelsvorming  

• Neemt rationele, realistische en gegronde beslissingen, gebaseerd op het overwegen 

van alle beschikbare feiten en alternatieven.  

 

Strategische visie  

• Heeft een langetermijnvisie, heeft een breed perspectief, houdt uiteenlopende 

mogelijkheden in gedachten bij het ontwikkelen van een toekomstbeeld voor de 

organisatie.  

 

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 potentiële conflicten. 

 

Realiseren van doelen 

• Voert projecten soepel uit, bereikt resultaat, zorgt ervoor dat belangrijke 

doelstellingen worden gehaald. 

 

Ontwikkelen van anderen 

• Is actief bezig met het verbeteren van vaardigheden en talenten van anderen door 

het geven van constructieve feedback, coaching, opleidingsmogelijkheden en 

opdrachten die een beroep doen op hun capaciteiten en hun ontwikkeling. 

 

Motiveren van anderen 

• Enthousiasmeert anderen en maakt het bereiken van doelen gemakkelijker door 

duidelijk het beoogde effect aan te geven, een positieve instelling ten opzichte van 

het werk tot stand te brengen en onder teamleden een sterke wil om te slagen te 

creëren. 



 

Sollicitatieprocedure 

Informatie? Neem z.s.m. contact op met Loes Lauteslager, BeteoR; tel: 06-26 39 60 08. 

 

Sollicitatie: korte motivatiebrief en uitgebreid cv uiterlijk 1 oktober naar: 

sollicitaties@beteor.nl, o.v.v. sectordirecteur PPL Heerlen 

 

Data 

10 of 11 okt.    voorselectiegesprekken 

13 okt./23 okt. (tot 12 uur)  gelegenheid voor maken van het online assessment 

9 nov.     1
e
 sollicitatieronde 

12 of 13 nov.    aanvullend assessment 

26 nov.     2
e
 sollicitatieronde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


