
 
 

Profiel en Situatieschets 

Directeur Hofstede College 
 
Wie zoeken wij? 
 
Het Hofstede College is een Haagse school voor praktijkonderwijs, PrO+ en MBO Entree.  
Wegens pensionering van de huidige directeur zoeken wij per 1 juni 2020 een opvolger die: 

 affiniteit heeft met onze kwetsbare en multiculturele doelgroep; 

 gevoel heeft voor het werken in een grootstedelijke context; 

 medewerkers kan enthousiasmeren en oog heeft voor individuele kwaliteiten; 

 met het team toekomstgerichte keuzes durft te maken. 
 
 

Profiel 
 
Wij zoeken een directeur die vanuit een sterke visie op ons onderwijs en personeelsbeleid onze 
school uitstekend organiseert. Onze directeur is collegiaal en werkt samen met alle medewerkers aan 
het verder ontwikkelen van onze school. Hij/zij is communicatief vaardig, zowel in woord als geschrift 
en beschikt over luisterend vermogen, overtuigingscapaciteit en daadkracht. Kennis van financieel 
beleid is wenselijk. Passie voor- en ervaring met het werken in onze kwetsbare doelgroep is een pré. 
De directeur beschikt over een onderwijsbevoegdheid.   
  
 

Wie zijn wij? 
 
Het Hofstede College is een school in Den Haag voor praktijkonderwijs, PrO+ en heeft een afdeling 
MBO Entree. De school biedt onderwijs aan zo’n 250 leerlingen, verdeeld over 5 leerjaren, in de 
leeftijd van 12 t/m 18 jaar. Aan onze school zijn ca. 40 medewerkers verbonden. 
 
De leerlingen van het Hofstede College worden door onderwijs op maat geleid naar een passende 
plek op de arbeidsmarkt en/of een vervolgopleiding. Er vindt op onze school veel individuele 
begeleiding plaats.   
Onze school stond aan de wieg van de ontwikkeling van het praktijkdiploma; vanzelfsprekend sluiten 
leerlingen hun VO-schoolloopbaan dan ook af met het Haags Praktijkschooldiploma. Het ministerie 
van OCW overweegt om dit diploma een landelijke erkenning te geven.  
Daarnaast bieden wij intern de mogelijkheid om het MBO Entree diploma te behalen. Ruim 25% van 
onze leerlingen behaalt jaarlijks dit diploma.  
 
De organisatie van het Hofstede College is erop gericht dat er een rustig, vertrouwd en kleinschalig 
leer- en leefklimaat heerst. Structuur en duidelijkheid zijn belangrijke elementen in onze 
schoolcultuur, in dit klimaat ontwikkelen onze leerlingen zich optimaal. Er is sprake van een sterke 
collegiale betrokkenheid. Het onderwijs is gericht op bevordering van sociale integratie, actief 
burgerschap en respect voor elkaar.  



Wat vinden wij belangrijk? 
 

Leerlingen 
Wij werken met een kwetsbare doelgroep met grote diversiteit aan culturen, praktische-  en 
theoretische vaardigheden. Een grote groep leerlingen heeft extra zorg nodig. Wij zoeken een 
directeur die oog heeft voor deze doelgroep en hun ouders in al zijn facetten. U bent zichtbaar, 
benaderbaar en toegankelijk, maar daarnaast ook in staat om duidelijkheid te scheppen en grenzen 
te stellen. 
 

Medewerkers 
Te midden van een team van gepassioneerde medewerkers bewaart u het overzicht, weet u te 

verbinden en een bestendige koers uit te zetten. U bent een directeur die ons helpt onze visie op 

onderwijs te vertalen in ambitieuze doelstellingen.  

U staat naast ons, geeft ons verantwoordelijkheden en maakt ons sterker. U weet met ons 

doelstellingen te borgen en te vertalen naar handelen in de dagelijkse praktijk. 

 

Leiderschap 

We staan op het Hofstede College met elkaar voor de uitdaging om voor iedere leerling de best 

passende vervolgplek te vinden en geloven in het bieden van kansen. Wij zoeken een directeur die 

vanuit een betrokken, geïnteresseerde en coachende houding leiding geeft aan ons team en onze 

leerlingen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat u prioriteiten stelt, afspraken borgt, besluitvaardig 

bent en mensen aan durft te spreken op hun verantwoordelijkheid.   

 

Extern 
Zowel intern als extern bent u mede het gezicht van onze school. U bent communicatief sterk, in 

staat om regionale en landelijke ontwikkelingen te volgen en hierop te acteren. Het opbouwen van 

een sterk netwerk met samenwerkingspartners binnen onze stichting en daarbuiten is hierin 

essentieel. 

 

 
Stichting Lucas Onderwijs  
 
Hofstede College maakt deel uit van Lucas VO, regio Den Haag. In de regio werken twaalf VO-scholen 
van Lucas Onderwijs, waaronder twee praktijkscholen, intensief samen. Met in totaal meer dan 
34.000 leerlingen en 4.000 personeelsleden is de stichting Lucas Onderwijs één van de grootste 
onderwijsbesturen in Nederland.  
Lucas Onderwijs stimuleert scholen om het best denkbare onderwijs te bieden, opdat iedere leerling 
zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger.  
De besturingsfilosofie binnen de stichting wordt gekenmerkt door verregaande vorm van 
mandatering van de scholen. Scholen hebben hierdoor veel ruimte om beleidskeuzes te maken die 
passen bij de eigen context.  
 
De scholen hebben elk een eigen schoolcultuur en onderwijskundig profiel. Ze werken onderling 
nauw samen en stemmen hun onderwijsaanbod af. Wat de scholen naast hun signatuur bindt, is de 
wijze waarop zij invulling geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onze scholen zijn 
ondernemend en willen voor iedere leerling zo goed mogelijk onderwijs verzorgen.  
De ontwikkelrichting staat beschreven in de koersbeweging van de stichting. Aan dit ontwerp hebben 
in 2017 ruim 1000 medewerkers deelgenomen. De koersbeweging is per augustus 2019 vertaald naar 
schoolplannen 2019-2023. Zie verder www.lvodh.nl en www.lucasonderwijs.nl. 

http://www.lvodh.nl/
http://www.lucasonderwijs.nl/


 

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 de competenties beschikt, die bij een functie met dit 
profiel passend zijn.  
Het betreft een functie voor 1.0 fte in de schaal 13 conform de cao voortgezet onderwijs.  
Bij bewezen kwaliteiten en ervaring behoort een persoonlijke schaal 14 tot de mogelijkheden.  
Het voornemen is om de nieuwe directeur op 1 juni te laten starten, doch uiterlijk op 1 augustus 
2020.  
 

Informatie 
In het informatiepakket is opgenomen naast deze profiel- en situatieschets met informatie over de 
functie: het meerjarenschoolplan 2019-2023, de schoolgids 2019-2020, het zorgplan, het school-
ondersteuningsprofiel, de Koersbeweging 2022 van Lucas Onderwijs en het managementstatuut VO 
Lucas Onderwijs. Meer informatie over de school kunt u vinden op www.hofstedecollege.nl en 
www.scholenopdekaart.nl 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J.B. van Dam (regiodirecteur Lucas VO 
Den Haag) via het telefoonnummer 06-10807270. 

 
Tijdpad 
 De eerste gespreksronde met de gecombineerde benoemingscommissie en 

benoemingsadviescommissie en met een apart leerlingenpanel vindt plaats op maandag 13 
januari 2020.  

 De tweede gespreksronde is gepland op woensdag 29 januari 2020.  
 Een ontwikkelassessment behoort tot de procedure. Dit vindt plaats op vrijdag 17 januari 2020. 
 Uw brief met curriculum vitae kunt u sturen naar vacature@lvodh.nl  t.a.v. mw. D.M.J. Rogier-

van den Bos onder vermelding van ‘vacature directeur Hofstede College’.  
We zien uw sollicitatie graag uiterlijk zondag 5 januari 2020 tegemoet.  

 

 

http://www.hofstedecollege.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/

