
 
 
 
Profielschets Directeur  
 
 
Wie zijn wij? 
 
Pro Hardenberg is een zelfstandige school voor Praktijkonderwijs. We zijn een christelijke school die 
met leerlingen nadenkt over maatschappelijke- en zingevingsvragen.  Onze missie en visie is 
gebaseerd op christelijke normen en waarden en binnen de school zijn we in gesprek over onze 
identiteit. Onze school telt 156 leerlingen en 35 medewerkers.  
 
Op onze school staat de leerling centraal. Wij proberen ons onderwijs en de begeleiding zoveel 
mogelijk aan te laten sluiten op de eigen doelen van onze leerlingen. Elke leerling heeft een 
ontwikkelingsplan, waarin de eigen leerdoelen geformuleerd staan. 
 
We bereiden onze leerlingen voor op een leven na school, waarbij we ernaar streven dat ze zo 
zelfstandig mogelijk kunnen werken, wonen en op een goede manier invulling aan hun vrije tijd 
kunnen geven om zo aan de maatschappij te kunnen deelnemen. Naast het praktijkonderwijs bieden 
we binnen onze school een eenjarige ENTREE-opleiding (MBO1) aan voor leerlingen waarbij het 
onderwijsperspectief richting een vervolgopleiding is. Voor de leerlingen die uitstromen of 
uitgestroomd zijn biedt  PrO Hardenberg eens per week verschillende lessen aan in een avondschool. 
 
We vinden het belangrijk dat school een plek is waar onze leerlingen graag komen, omdat ze zich 
veilig en vertrouwd voelen en ook om stapsgewijs hun eigen toekomst vorm te geven. Ons onderwijs 
is zowel naar binnen als naar buiten gericht. Samen met de leerlingen verkennen we hun 
mogelijkheden, zo versterken we hun eigenwaarde.  
 
Vanuit die interne basis brengen we de leerlingen in contact met de wereld. We vinden het van 
belang om midden in de maatschappij te staan en stemmen ons onderwijs steeds af op de 
eigentijdse eisen, zodat onze leerlingen zo goed mogelijk in de maatschappij terecht komen. 
 
Wie zoeken wij? 
 
U bent een enthousiast leidinggevende die hart heeft voor onze leerlingen. U creëert de 
voorwaarden waaronder alle betrokkenen met plezier hun werk kunnen doen en waarin leerlingen, 
medewerkers en ouders zich gezien weten.  
 
Als leidinggevende van PrO Hardenberg bent u in staat de ingezette onderwijskundige ontwikkeling 
verder te implementeren. Hierbij bewaakt u de koers, de kaders en de onderlinge afspraken en bent 
u in staat te inspireren en te stimuleren.  
 
U vertegenwoordigt onze school naar buiten toe. U draagt zorg voor de positionering en het imago 
van het praktijkonderwijs in de regio. Daarnaast bent u als netwerker in staat om verbindend op te 
treden naar de externe omgeving. Affiniteit met Hardenberg is hierbij een pré. 
 



Als directeur bent u transparant en in staat mensen mee te nemen in uw plannen. U kunt uw keuzes 
goed onderbouwen en weet alle betrokkenen te enthousiasmeren. Een zichtbare en toegankelijke 
leidinggevende, die zorgt voor draagvlak en verbinding.  
 
U vindt samenwerking belangrijker dan autoriteit en u vindt dat succes afhankelijk is van de 
gebundelde krachten van alle betrokkenen. U werkt systematisch aan de ontwikkeling en borging van 
onze professionele cultuur.  
U stimuleert medewerkers tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en stuurt op doelen en 
resultaten. Ook heeft u oog voor de eigen initiatieven binnen de organisatie.  
 
Wat bieden wij 
 
PrO Hardenberg is een enthousiast, betrokken en divers team dat hart heeft voor praktijkonderwijs. 
We zijn een team dat van aanpakken weet. Onderlinge relaties vinden we belangrijk en humor helpt 
ons te relativeren. We hebben een duidelijke missie en visie. Deze geven we handen en voeten in 
onze dagelijkse praktijk. 
 
Onze onderwijskwaliteit is op orde en we hebben de wens om deze verder te ontwikkelen. De 
organisatie is financieel gezond en we staan op de begroting 2021 van de gemeente Hardenberg voor 
een nieuw schoolgebouw. 
 
Praktische informatie en procedure: 

Als deze vacature u aanspreekt en u zich in dit profiel herkent, horen wij graag van u.  

We gaan ervan uit dat u als kandidaat over een hbo+ werk- en denkniveau en de bij deze functie 

passende kwaliteiten beschikt.  

Het betreft een functie voor 1,0 fte in schaal 13 van de cao voor het voortgezet onderwijs per 1 

maart 2021 of, in overleg, eerder. 

 

 De sluiting van de sollicitatietermijn voor deze functie is vrijdag 13 november 2020. 

 De eerste gespreksronde, met twee sollicitatiecommissies, is gepland op donderdag 19 

november en een eventuele tweede gespreksronde vindt plaats op maandag 23 november. 

 Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. 

 

Uw brief en curriculum vitae kunt u versturen naar j.winters@prohardenberg.nl ( bestuurder ). 

Informatie kunt u telefonisch inwinnen via mobielnummer: 06-55335522 ( Jan Winters ). 
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