
 

 
 

 
 

 
 

Directeur en beoogd bestuurder  
 

De kern van de functie 
De directeur is samen met het nieuw te vormen MT verantwoordelijk voor de volledige organisatie 
van PrO Hardenberg. Hieronder vallen ook zaken als kwaliteitszorg, de gesprekscyclus, formatie, 
financiën, interne en externe communicatie. PrO Hardenberg is een éénpitter en het is de intentie 
dat de directeur ook de rol van bestuurder op zich gaat nemen, binnen 1-3 jaar. 
 

De belangrijkste werkzaamheden van de directeur: 
▪ Leiding geven aan het team, samen met het nieuw te vormen MT, vanuit gedeeld 

leiderschap 
▪ Aandacht hebben voor de medewerkers, zichtbaar zijn binnen de school 
▪ Onderwijskundige koers waaronder meer maatwerk uitbouwen en uitdragen 
▪ Aandacht hebben voor HRM waaronder de gesprekscyclus en individuele ontwikkeling en 

scholing van de medewerkers en van het team 
▪ Externe contacten met o.a. het samenwerkingsverband, de gemeente en samenwerking 

met stagebedrijven onderhouden, daarin het boegbeeld zijn van de school 
▪ Nieuwbouw verder concretiseren, samen met de huidige bestuurder 

 

Wat vraagt PrO Hardenberg? 
▪ Ervaring als (eindverantwoordelijk) leidinggevende, kennis van de regio is een pre 
▪ Affiniteit met de doelgroep, ervaring met speciaal onderwijs is een pre 
▪ Kennis van bedrijfsvoeringprocessen in het onderwijs rondom o.a. kwaliteitszorg en 

financiën 
▪ Omarming van de visie van de school onder het motto van Hardenberg ‘gewoon doen’ 
▪ Visie op modern (praktijk)onderwijs, weet wat er speelt in de samenleving 
▪ Een warme persoonlijkheid, die verbindt, luistert en kan relativeren 
▪ Hbo-diploma en dito werk- en denkniveau 

 

Over PrO Hardenberg 
PrO Hardenberg is een zelfstandige organisatie en biedt praktijkonderwijs aan ruim 150 leerlingen. 
De school werkt vanuit een christelijke grondslag. De leerlingen ervaren de kleinschalige school als 
warm: ze voelen zich gezien en gekend. De school kent een actueel en praktijkgericht lesaanbod 
en veel ambitieuze medewerkers. 
Meer informatie over PrO Hardenberg is te vinden op www.prohardenberg.nl. 
 

Solliciteren en meer informatie 
Hebt u belangstelling voor een nieuwe stap in uw loopbaan? Upload dan uw brief en cv, gericht 
aan de bestuurder, de heer Jan Winters MEM, uiterlijk 16 mei 2022 via de sollicitatieknop. 

http://www.prohardenberg.nl/

