
                                 

 

Ten behoeve van het Praktijk – College  in Spijkenisse worden kandidaten opgeroepen voor de functie 

van 

 

Directeur 

De directeur van het Praktijk College zoekt consequent naar verbinding en maakt gebruik van zijn/ 

haar communicatieve vaardigheden om de bestaande saamhorigheid en de aanwezige kwaliteiten te 

waarborgen en uit te breiden.  

Resultaatgebieden 

De directeur: 

1. Is overtuigd voorstander van het openbaar onderwijs. 

2. Is eindverantwoordelijk en staat de integrale verantwoordelijkheid van de schoolleiding voor op 

gebied van onderwijs, personeel en beheer. 

3. Draagt bij aan het beleid van de Onderwijsgroep Galilei en het Directieberaad. 

4. Is het boegbeeld van de school en weet verbindingen te leggen met de diverse geledingen 

binnen en buiten de school en met de scholen binnen de onderwijsgroep Galilei 

5. Geeft leiding aan het management van de school. 

6. Draagt zorg voor de verdere professionalisering van de medewerkers alsmede die van zichzelf 

7. Heeft veel kennis en vaardigheden in het onderhouden en opbouwen van externe contacten en 

netwerken in de Regio 

8. Heeft oog voor de leerlingen, ook over de grenzen van de schoolperiode heen  

 

Functie-eisen 

De directeur heeft: 

1. HBO/WO werk- en denkniveau 

2. Leidinggevende ervaring in het praktijk- en/of speciaal onderwijs 

3. Kennis van en inzicht in ontwikkelingen in het onderwijs, met name op het gebied van 

praktijkscholen 

4. Feeling voor en ervaring in het onderkennen en behartigen van de belangen van de school en 

daarbij het praktijkonderwijs in het algemeen 

5. Een helikopterview: heeft zicht op alle aandachtsgebieden binnen de schoolorganisatie en de 

Onderwijsgroep Galilei en ziet deze in samenhang met de samenleving en in de verhouding met 

de andere scholen binnen de Onderwijsgroep Galilei 

6. Affiniteit met de doelgroep van het praktijkonderwijs en ISK 

 

 

 

 



Profiel 

1. U bent een bindende kracht in de school 

2. U hebt passie voor het praktijkonderwijs 

3. U bent ondernemend, resultaatgericht en gericht op de ontwikkeling van de professionele 

cultuur. 

4. U bent een stevige persoonlijkheid met de nodige realiteitszin 

5. U heeft kennis van onderwijs, financiën, HR-beleid en beheer van een school 

6. U bent communicatief sterk, kan goed observeren en luisteren en waar nodig ook confronteren 

en corrigeren 

7. U bent toegankelijk en gericht op samenwerking met oog voor diversiteit  

8. U hebt authentieke belangstelling voor medewerkers en leerlingen 

9. U bent integer en betrouwbaar 

10. U hebt een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen 

 

Competenties 

 

1.  Leidinggeven aan teams 

Kan teams en groepen effectief en resultaatgericht leiden en sturen; houdt rekening met zowel 

mens- als taakgerichte aspecten. Is teamgericht; creëert draagvlak, teambinding en 'wij-gevoel'.  

 

2.     Leidinggeven aan individuen 

Weet medewerkers te motiveren en te stimuleren op effectieve wijze hun bijdragen te leveren. Kan 

begeleiden, coachen en mensen meekrijgen. Boort talent aan en biedt mogelijkheden tot 

ontwikkeling. Geeft op de juiste momenten waardering en kritische feedback. Stelt zich, indien nodig, 

eisend en maatgevend op.  

 

3.     Inlevingsvermogen 

Verplaatst zich in situaties, overwegingen en gedachten van anderen en kan begrip tonen voor hun 

problemen. Neemt behoeften en gevoelens bij anderen waar en reageert daar zichtbaar en adequaat 

op. Weet evenwicht te vinden tussen behoeften van medewerkers, leerlingen en de belangen van de 

organisatie. 

 

4.     Probleemoplossend vermogen 

Kan beschikbare informatie goed onderbouwd analyseren. Weet hoofd- van bijzaken te 

onderscheiden. Ziet de essentie van problemen en heeft besef van prioriteit en urgentie. Is breed 

georiënteerd en benadert problemen en situaties vanuit diverse invalshoeken. Zoekt actief naar 

informatie ter onderbouwing van de eigen leidinggevende besluiten en acties. Komt tot concrete en 

uitvoerbare oplossingen. 

 

5.     Besluitvaardigheid / actiegerichtheid 

Reageert actiegericht en kan knopen doorhakken. Neemt op de juiste momenten beslissingen en 

vertaalt die in concrete acties. Komt voldoende snel tot eigen opvattingen en meningen over zaken 

en staat daarvoor. Durft risico’s aan te gaan. 

 

6.     Planning en organisatie 

Kan structureren, werk indelen en orde scheppen. Plant eigen werk overzichtelijk en bepaalt 

daarbinnen de prioriteiten. Kan delegeren en gebruik maken van de mogelijkheden die de 

organisatie biedt tot efficiënt werken.  

 

7.     Organisatiesensitiviteit 

Onderkent de invloed en gevolgen van beslissingen of acties op de diverse onderdelen, medewerkers 

en leerlingen in de organisatie, zowel binnen het Praktijk College als binnen de onderwijsgroep 

Galilei.  



 

8.     Externe en strategische oriëntatie 

Denkt en handelt strategisch en op langere termijn. Houdt rekening met en denkt na over de periode 

van de leerlingen na hun schooltijd. Kijkt over de grenzen van de huidige situatie en het ‘hier en nu’ 

heen. Is gericht op de directe omgeving en op de positie van het Praktijk College en de 

Onderwijsgroep Galilei daarin. Weet kansen en bedreigingen uit de omgeving op juiste waarde te 

schatten.  

 

9.     Onderwijskundig ondernemerschap 

Zoekt actief naar mogelijkheden om het onderwijs in de eigen school te verbeteren en te innoveren 

en heeft de moed om gecalculeerde risico’s te nemen. Daagt medewerkers uit na te denken over 

onderwijs en pedagogische uitgangspunten.  

 

10.     Presentatie 

Kan eigen gedachten op heldere en bondige wijze verwoorden. Kan presenteren en weet 

toehoorders te boeien en te overtuigen. 

 

11.     Relativeringsvermogen 

Blijft effectief functioneren in wisselende situaties. Weet spanning te breken met humor of 

relativerende opmerkingen. Kan afstand nemen en overzicht bewaren. 

 

Reactie 

Uw reactie kunt u voor 20 augustus 2017 mailen naar mevrouw Y. Hartensveld-Israël, stafmedewerker 

P&O Onderwijsgroep Galilei, op mailadres y.hartensveldisrael@galilei.nl. Schriftelijk reageren kan ook: 

postbus 121, 3200 AC Spijkenisse. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie vinden plaats 

op 4 en 11 september 2017, waarna zo nodig een tweede ronde wordt gehouden op 18 september 

2017. Voor verdere informatie hieromtrent verwijzen we u naar het omschreven proces, ook aanwezig 

op deze site.  

 


