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Profielschets 

Directeur – De Sprong  
(1,0 fte; S13.) 

 
De Sprong zoekt met ingang van het schooljaar 2020 – 2021 een nieuwe directeur. Deze profielschets 

bevat achtergrondinformatie en beschrijft de kern van het profiel van deze leidinggevende. Uiteraard is 

er meer gedetailleerde informatie over de school beschikbaar. Hiervoor verwijzen wij naar de website 

van De Sprong. 

 

De Sprong 

De Sprong is een kleinschalige praktijkschool met een locatie in Sliedrecht en een in Zwijndrecht. Het 

managementteam bestaat uit twee afdelingsleiders (één per locatie) en een directeur. De school telt 

circa 225 leerlingen en is onderdeel van de Stichting Specialisten in Passend Onderwijs (SPON). SPON 

heeft 11 scholen voor speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, 

voortgezet onderwijs (vmbo) en praktijkonderwijs.   

 

Het team van De Sprong werkt dagelijks met veel bevlogenheid om de leerlingen zo goed mogelijk 

voor te bereiden op een leven in onze complexe maatschappij. De focus ligt niet alleen op het behalen 

van onderwijskundige doelen, maar juist ook op het werk dat de leerling zal doen, het zelfstandig 

kunnen wonen en het invulling geven aan vrijetijdsbestedingen. De Sprong wil een veilige en 

betrouwbare omgeving bieden, waarin jongeren met een sociaal-emotionele achterstand alle kansen 

krijgen om te groeien. Dat is niet altijd een gemakkelijke opgave. De professionals van De Sprong 

hebben hun leerlingen goed in beeld en zijn trots op wat leerlingen bereiken. Steeds meer leerlingen 

stromen na 5 of 6 jaar succesvol door naar een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt. Niet voor niets is 

het credo van De Sprong: “Samen werken aan jouw toekomst!” 

 

De context  

De beide locaties van De Sprong opereren binnen de kaders van SPON in principe vanuit dezelfde 

strategische koers; één visie, één doelgroep, één onderwijsroute. Daarnaast is er ruimte voor locatie-

specifieke invulling van de gezamenlijke kaders, passend bij eigen de populatie van leerlingen en 

medewerkers en de sfeer. De locatie in Sliedrecht heeft een streekfunctie en kenmerkt zich door 

kleinschaligheid. In Zwijndrecht huist De Sprong sinds 2013 in verzamelgebouw Het Loket, waarin ook 

de gelijknamige vmbo-school en enkele mbo-domeinen van het Da Vinci College zijn gevestigd. Deze 

locatie heeft een meer ‘stads-karakter’. Het onderwijs op De Sprong is zoveel mogelijk thuisnabij 

georganiseerd, voor een populatie leerlingen in de directe omgeving. De professionals hebben vaak 

één vaste standplaats. Voor de teams is het niet altijd eenvoudig om een goed evenwicht te vinden 

tussen uniciteit van de locatie en gemeenschappelijkheid van de school. Daarvoor zijn de strategische 

kaders nu nog niet altijd voldoende helder.  

 

School en onderwijs hebben in het leven van de jongeren op De Sprong een belangrijke functie. De 

kracht van de professionals is hun bevlogenheid voor de kwetsbare doelgroep. Tegelijk stelt de 

complexiteit van de (sociale) problematiek van jongeren hoge eisen aan alle medewerkers. Om de 

vragen van de doelgroep goed te kunnen hanteren is het essentieel dat professionalisering van  
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medewerkers en ontwikkeling van het onderwijs nog meer aandacht krijgen. Daarvoor is een goede 

voedingsbodem aanwezig: In de afgelopen jaren hebben team en directie van De Sprong al ingezet op 

het versterken van de kwaliteit van onderwijs en begeleiding. Zo is er bijvoorbeeld een project gestart 

in het kader van een nieuw leerlingvolgsysteem. Ook LOB en de manier waarop uitvoering wordt 

gegeven aan de stages van leerlingen zijn goede voorbeelden van concrete interventies. In de praktijk 

is het borgen en continueren van deze ontwikkelingen weerbarstig gebleken.  

 

Ad hoc werkzaamheden doorkruisen de continuïteit van plannen en afspraken, waardoor niet goed 

inzichtelijk is waar de prioriteit ligt. Een eenduidige, betekenisvolle koers of collectieve ambitie die 

medewerkers en leidinggevenden houvast biedt in hun dagelijkse handelen is een cruciale schakel die 

ontbreekt. Dat is van invloed op de mate waarin professionals zich kunnen committeren aan de 

ambities van de school. Het proces van ‘leren verbeteren’ dat in gang is gezet vraagt om verder 

uitbreiden en verankeren in een professionele cultuur.  

 

 

De opdracht 

Het team van De Sprong heeft behoefte aan stabiliteit, duidelijkheid en structuur in diverse opzichten. 

Vanuit een heldere toekomstvisie en een gedegen strategisch beleid kan de basis verder op orde 

worden gebracht. Uitwerking en implementatie van een meerjarenplan moeten ertoe bijdragen dat de 

school o.a. onderwijskundig en formatief goed is voorbereid op de toekomst. Het managementteam 

vormt in deze ontwikkeling een verbindende schakel. Voor directeur en afdelingsleiders betekent dit; 

middels situationeel leiderschap een professionele werkcultuur stimuleren. Het gaat om een balans 

vinden tussen de zelfsturing van een team en (bij)sturing door het managementteam. Een 

randvoorwaarde om deze ontwikkeling goed gestalte te geven is een organisatiestructuur die zich 

kenmerkt door duidelijkheid en transparantie ten aanzien van ieders rol, taak, verantwoordelijkheid en 

bevoegdheid.  

 

Een professionele cultuur gedijt als mensen elkaars kwaliteiten (h)erkennen en elkaar ondersteunen. 

Om krachtig als team te kunnen opereren is het nodig dat over locaties heen een eenduidig beeld 

ontstaat van de kernwaarden van De Sprong. Ook moeten de ontwikkelingen die reeds in gang zijn 

gezet inzichtelijk worden gemaakt. Het is belangrijk om betekenis te geven aan de kernwaarden en 

(onderwijskundige) ambities, zodat er geen twijfel en discussie over bestaat over de 

gemeenschappelijke koers. Het is in de huidige omstandigheden nodig dat de schoolleiding daarin een 

goed, betrouwbaar en transparant voorbeeld geeft. De nieuwe directeur vervult een cruciale rol om 

de school in rustiger vaarwater te brengen.  

 

De Sprong is de enige school voor praktijkonderwijs in het samenwerkingsverband en levert daarmee 

een belangrijke bijdrage aan het realiseren van een dekkend onderwijsaanbod. Voor een goed 

toekomstperspectief voor de leerlingen is het van belang dat er nauw wordt samengewerkt met 

ketenpartners in het vmbo, mbo en bedrijfsleven. Op die manier kunnen leerlingen zo goed mogelijk 

worden voorbereid op ‘het leven buiten de school’. Als gezicht van de school, is het dan ook een 

belangrijke taak voor de directeur om de verschillende partners te verbinden en verbonden te 

houden.  
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De functie 

De Sprong zoekt in haar nieuwe directeur een besluitvaardig leider, die als mens en professional stevig 

in de schoenen staat. Een integer mens, die past binnen de betrokken en empathische cultuur van de 

school. Als directeur ben je integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, personeel, 

en de (financiële gezondheid van de) organisatie. Je bent een sparringpartner en coach van collega’s, 

en brengt hen in beweging door vanuit oprechte interesse in hun (les)praktijk kritische vragen te 

stellen. Je bent verbindend, benaderbaar en faciliterend naar de (zelfverantwoordelijke) teams, en 

biedt zo op transparante wijze houvast.  

Met de andere directeuren van de stichting SPON vorm je de kerndirectie. Onder leiding van het 

College van Bestuur ben je in dat team een strategische partner in de ontwikkeling van het 

(voortgezet) speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs in de regio.   

 

Persoonlijke kenmerken en competenties  

Om succesvol invulling te kunnen geven aan de functie blijkt uit je brief en cv dat je beschikt over de 

volgende kennis, vaardigheden en/of ervaring:  

• Je beschikt over leidinggevende bagage in het voortgezet onderwijs, of een organisatie die 

daar nauw mee verwant is;  

• Je hebt daarbij specifiek ervaring in het leiding geven aan de ontwikkeling van een 

professionele cultuur; 

• Je hebt affiniteit met en kennis van de doelgroep van praktijkleerlingen en beschikt over een 

heldere visie op ontwikkelingen in het praktijkonderwijs; 

• Je hebt gevoel bij de sociale context van de regio’s Zwijndrecht en Sliedrecht, en kan 

uiteenlopende partners aan de school verbinden;  

• Je geeft leiding vanuit duidelijke kaders, met oog voor talenten en behoeften van 

medewerkers en leerlingen.  

 

In een sollicitatiegesprek kun je ons ervan overtuigen dat je:   

• Zichtbaar en toegankelijk bent;  

• Beschikt over een helikopterview; 

• Handelt vanuit empathie en met gevoel voor humor; 

• Aanspreekbaar bent op je eigen handelen en beschikt over een sterk reflectief vermogen; 

• Onderstromen (h)erkent en het gesprek daarover niet uit de weg gaat; 

• Krachtig bent in je communicatie; 

• Organisatorisch sterk bent en daadkrachtig kunt optreden;  

• De school kunt verbinden met ‘de buitenwereld’.   
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Bovendien beschik je over de volgende competenties1: 

 

• Inspirerend leiderschap  

Je beschikt over een concrete en eigentijdse visie op het ontwerp en het inrichten van het 

(praktijk)onderwijs en het borgen van het sterk pedagogisch en didactisch klimaat. Je baseert je 

daarbij aantoonbaar op ervaring over ‘wat werkt’ en inzicht in ontwikkelingen en vernieuwingen uit de 

onderwijssector en de samenleving. Je daagt het managementteam en de medewerkers uit om hun 

bijdrage te leveren en geeft hen het podium voor de concrete invulling aan deze visie. Je bent creatief 

en staat open voor alternatieve en ongebruikelijke oplossingen. Jouw houding is een stimulans voor 

anderen om ondernemerschap en initiatief te tonen. 

 

• Resultaatgerichtheid   

Je geeft richting aan de kwaliteitsslag die nodig is om de basis in onderwijs en organisatie op orde te 

brengen. Dat doe je consistent en planmatig, met een goed gevoel voor tempo en maatwerk.  

Je houdt vast aan de ingeslagen koers en bewaakt dat vooruitgang wordt geboekt. Indien nodig geef je 

steun, corrigeer je, spreek je professionals aan op hun verantwoordelijkheid of stuur je bij.    

 

• Strategisch leiderschap  

Je hebt een duidelijk beeld over de strategische positie die De Sprong inneemt in de Sectorraad 

Praktijkonderwijs van de regio en het samenwerkingsverband. Je doorziet het belang van partners 

voor de invulling, de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs. Je stemt jouw handelen hier 

bewust op af. In jouw leiderschap toon je dat je inzicht hebt in de financiële mogelijkheden en dat je 

rekening houdt met de materiële risico’s. Je kunt een meerjarenplanning opstellen, je koppelt de inzet 

van professionals en middelen aan de visie en doelen van de school. Je legt hierover verantwoording 

af aan het College van Bestuur. 

 

• Verbindend vermogen   

Je bent een invoelend leider met een goede antenne voor gedeelde en unieke belangen, in je eigen 

school alsook met partners daarbuiten. Je bent in staat om deze zorgvuldig af te wegen en mensen 

aan jouzelf en elkaar te verbinden. Je hebt gevoel voor verhoudingen en kan doeltreffende relaties en 

coalities tot stand brengen en onderhouden. Je wekt vertrouwen door jouw integriteit, die blijkt uit je 

transparante wijze van communiceren en je luisterende vermogen. Je geeft ruimte en je begrenst. 

Argumenten of ideeën breng je met enthousiasme, zelfvertrouwen en beslistheid over. Tegelijk sta je 

open voor andere inzichten en weet je deze te integreren in de plannen voor de school.   

 

 
1 Competenties zijn weergegeven in alfabetische volgorde 

 
 


