
 
 
 

Lucas VO Den Haag zoekt per 1 juni 2020 

een directeur voor het Hofstede College  

Functie  

Onze toekomstige directeur heeft affiniteit met onze kwetsbare en multiculturele doelgroep, heeft gevoel voor 

het werken in een grootstedelijke context, heeft oog voor kwaliteit en kan medewerkers enthousiasmeren en 

stimuleren. Hij/zij is het boegbeeld van de school, is integraal verantwoordelijk voor het beleid van Hofstede 

College en maakt tevens deel uit van het team van schoolleiders van Lucas Onderwijs VO, regio Den Haag.  

 

Neemt u de uitdaging aan om directeur te worden van onze praktijkschool? Vindt u het interessant om onze 

visie op onderwijs te vertalen in ambitieuze doelstellingen die passen bij onze doelgroep?  

 

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

Bij bewezen geschiktheid behoort schaal 14 tot de mogelijkheden.  

Het voornemen is om de nieuwe directeur op 1 juni te laten starten, doch uiterlijk op 1 augustus 2020. 

 

Organisatie  

Het Hofstede College is een Haagse school voor praktijkonderwijs, PrO+ en MBO Entree. De school biedt 

onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar, die door onderwijs op maat en individuele begeleiding 

worden geleid naar een volwaardige baan en/of een vervolgopleiding. De school heeft een stabiel 

leerlingenaantal van rond de 250 leerlingen en heeft ca. 40 medewerkers.  

 

Meer informatie  
Via deze link kunt u het informatiepakket downloaden.  

In het informatiepakket is o.a. opgenomen: de profiel en situatieschets, de schoolgids 2019-2020, het 

meerjarenschoolplan 2019-2023, het zorgplan en het 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.    

De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 13 januari 2020 en worden gevoerd met de 

gecombineerde benoemingscommissie/benoemingsadviescommissie en een apart leerlingenpanel.  

De tweede gespreksronde is gepland op woensdag 29 januari 2020.  

Een assessment behoort tot de procedure. Dit vindt plaats op vrijdag 17 januari 2020. 

 
Uw brief en cv 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.  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J.B. van Dam (regiodirecteur Lucas VO Den Haag) via 

het telefoonnummer 06-10807270.  

 

We zien uw sollicitatie graag uiterlijk zondag 5 januari 2020 tegemoet.  
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