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Stichting LVO vormt het bestuur van zeventien ondernemende scholen voor 
voortgezet onderwijs. Onze omvang stelt ons in staat groot te denken en laat 
tegelijkertijd alle ruimte voor persoonlijke aandacht en eigen invulling. Een 
inspirerende werkomgeving voor gedreven onderwjistalent. 
 
Het Raayland College in Venray is een brede scholengemeenschap bestaande uit 
praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasium. De school telt momenteel 
ruim 2.400 leerlingen en ca. 280 personeelsleden. 
Momenteel is er een vacature voor een  
 
Lid centrale directie  
 
Werktijdfactor: 1 fte 
Soort dienstverband: tijdelijk met uitzicht op vast 
Datum indiensttreding: zo spoedig mogelijk 
Overige informatie:  
een persoonlijk profielonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure; • informatie kan 
via het secretariaat ingewonnen worden bij de heer L. de Veen, Voorzitter van de Centrale 
Directie Raayland College; • een informatiepakket kunt u aanvragen bij het secretariaat van 
de Centrale Directie, tel. 0478-319022, e-mailadres vmn@raayland.nl; • ook op de website 
van de school, www.raayland.nl en stichting LVO, www.stichtinglvo.nl, kunt u (aanvullende) 
relevante informatie vinden. 
Solliciteren:  
U wordt verzocht een brief met motivatie en curriculum vitae vóór 5 januari 2009 te sturen 
naar het Raayland College, t.a.v. de heer L. de Veen, voorzitter centrale directie, Postbus 
166, 5800 AD Venray. 

 
PROFIEL LID CENTRALE DIRECTIE 

 
DOEL VAN DE FUNCTIE 
Het lid centrale directie draagt mede zorg voor het integraal management binnen een cluster 
van scholen of brede scholengemeenschap en beheert één of meer portefeuilles. 
Hij initieert, ontwikkelt en stimuleert de vernieuwing van het beleid inzake onderwijs, 
kwaliteitzorg, huisvesting en facilitaire zaken, rekening houdend met de maatschappelijke 
en/of politiek-bestuurlijke ontwikkelingen. 
Hij levert bijdragen aan ontwikkeling en vaststelling van het strategisch beleid. 
Hij profileert de scholengemeenschap. Hij geeft leiding aan locatie-/sectordirecteuren. 
 
COMPETENTIES 

1. Leiderschap 
2. Betrokken bij onderwijs 
3. Visie 
4. Onderhandelen/ondernemerschap 
5. Helikopterkwaliteit 
6. Besluitvaardigheid 
7. Samenwerken 
8. Kwaliteitsbewust 
9. Creativiteit 

 
RESULTAATGEBIEDEN 
Resultaatgebied: integraal management binnen de toegewezen aandachtsgebieden. 
Activiteiten: 
- initieert, ontwikkelt en stimuleert de vernieuwing van het beleid inzake personeel, 

onderwijs, financiën, huisvesting en facilitaire zaken, rekening houdend met de 
maatschappelijke en/of politiek-bestuurlijke ontwikkelingen; 

- initieert en ontwikkelt hoofdlijnen voor het opzetten en bewaken van de uitvoering van 
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beleid; 
- ontwikkelt het (meerjaren)beleidsplan, de (meerjaren)begroting, het 

meerjaren)onderhoudsprogramma voor gebouwen en terreinen, en het jaarverslag 
binnen de toegewezen aandachtsgebieden; 

- ontwikkelt de bij de aandachtsgebieden passende systematiek van kwaliteitszorg en ziet 
toe op de uitvoering daarvan; 

- controleert de behaalde resultaten en stelt periodieke verantwoordingsrapportages op 
voor het overleg in de centrale directie en managementteam; 

 
Resultaatgebied: bijdrage aan ontwikkeling en vaststelling van het strategisch beleid. 
Activiteiten: 
- ontwikkelt strategische doelen binnen de portefeuille, waarbij moet worden ingespeeld 

op maatschappelijke ontwikkelingen met regionale reikwijdte;  
- levert een bijdrage aan de ontwikkeling, vaststelling, implementatie en evaluatie van het 

integraal strategisch beleid van het cluster/brede scholengemeenschap; 
- draagt bij aan besluitvorming op het niveau van het cluster/brede scholengemeenschap 

via discussiebijdragen binnen de algemene directie. 
- vertaalt binnen de portefeuille het strategisch beleid naar tactisch en operationeel 

niveau; 
- stelt mede een instellingsbreed meerjaren beleids- en bedrijfsplan, formatieplan, 

jaarplan, jaarrekening en jaarverslag op; 
- bereidt voor, ontwikkelt, implementeert en evalueert het onderwijs- en ondersteunend 

beleid; 
- ontwikkelt de nodige randvoorwaarden. 
 
Resultaatgebied: profileren van de scholengemeenschap. 
Activiteiten: 
− vertegenwoordigt de scholengemeenschap naar buiten, op politiek en bestuurlijk terrein 

en naar in- en uitstroominstellingen; 
− bouwt en onderhoudt voor het cluster/brede scholengemeenschap relevante contacten 

en netwerken op. 
 
Resultaatgebied: leidinggeven. 
Activiteiten: 
-  geeft leiding aan de locatie-/sectordirecteuren. 
- zorgt mede voor een goede kwalitatieve en kwantitatieve bezetting; 
-  vervangt de voorzitter centrale directie bij diens afwezigheid. 
 
 

 FUNCTIE-EISEN 
Kennis en ervaringsvelden: 
§ academisch werk- en denkniveau; 
§ Kritisch en onderzoekend; 
§ inzicht in bestuurlijke verhoudingen en het functioneren van onderwijsorganisaties; 
§ ervaring met het ontwikkelen en inzetten van adviestrajecten, veranderingstrajecten, 

projectmanagement; 
§ aantoonbare ervaring binnen dit werkveld, minimaal 3 jaar, bij meerdere organisaties. 

 
 
 

 
 


