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Adjunct-directeur vwo 

Merletcollege Cuijk (0,8-1,0 fte; LD) 
 

Het Merletcollege zoekt per direct een adjunct-directeur vwo voor de locatie in Cuijk. Deze profielschets 

bevat de kern van de opdracht voor en de eisen aan het profiel van de nieuwe adjunct. Ook vind je hier 

informatie over de procedure.  

 

Merletcollege  

Het Merletcollege is een streekschool voor voortgezet onderwijs met locaties in Cuijk, Grave, Velp 

en Mill. Samenwerken aan de toekomst van jongeren, daar staan wij voor. Kernwaarden die 

leidend zijn, zoals ook verwoord in ons actuele schoolplan: plezier, participeren, persoonlijk. Wij 

zetten in op een breed onderwijsaanbod, waarin voor onze 2000 leerlingen veel te kiezen valt. 

Met goed onderwijs in al onze afdelingen streven wij ernaar om leerlingen optimale kansen te 

bieden voor een bij hen passende startpositie in het vervolgonderwijs. Onze 242 medewerkers 

stimuleren hen bovendien in hun positief-kritische attitude en inspireren hen in het vinden van 

hun eigen weg in de maatschappij. We zijn ervan overtuigd dat we het samen moeten doen; met 

leerlingen, met ouders en met partners uit de regio.  

Iedere locatie van het Merletcollege geeft vmbo-leerlingen de keuze uit alle leerwegen. In Velp 

biedt de school onderwijs aan 125 anderstaligen leerlingen (EOA). De locatie in Grave (559 

leerlingen) biedt ook alle leerjaren van de havo en onderwijs in de eerste drie leerjaren van het 

vwo. De locatie in Mill (433 leerlingen) heeft naast haar vmbo een onderwijsaanbod in havo 

onderbouw. De onderbouwleerlingen havo uit Mill en vwo leerlingen uit Grave kunnen hun 

schoolloopbaan vervolgen in Cuijk (940 leerlingen) waar op alle niveaus examen kan worden 

gedaan. De locatie in Cuijk heeft bovendien een tweetalige vwo-afdeling, een gymnasium en een 

Technasium.     

 

De opgave voor de komende periode 

Met ons ambitieuze schoolplan hebben we duidelijk de koers voor de komende jaren bepaald. We 

werken aan onderwijs dat onze leerlingen maatwerk biedt. Dat vereist meer flexibiliteit van onze 

docenten en de manier waarop we ons onderwijs hebben georganiseerd. Het verlangt bijvoorbeeld 

loskomen van methoden en traditionele roosters. Maar ook vraagt het om ontwerp van onderwijs met 

o.a. meer ruimte voor leerlingen om te leren in interactie met elkaar en met de samenleving. We 

zetten in op het vergroten van hun betrokkenheid bij en groei van het eigenaarschap in hun 

leerproces. Onze leerlingen hebben in gesprek met de schoolleiding aangegeven daar zelf ook 

behoefte aan te hebben.  

 

Adjunct-directeur 

Voor onze vwo-afdeling in Cuijk zoeken wij per direct een nieuwe adjunct-directeur. Iemand die er 

een uitdaging in ziet om samen met ons en onze partners invulling te geven aan de ambities die 

we hebben op onderwijskundig vlak. Wij kijken uit naar: 

Een netwerker die verbindt; een leider die snel de weg vindt in de omgeving, gemakkelijk contacten 
aanknoopt en deze goed onderhoudt en voedt ten gunste van de school. Een leider die bruggen 
bouwt en onze collega’s bewust maakt van en enthousiast maakt voor de rijkheid aan kansen die 
samenwerking binnen en buiten de school biedt.  
  

https://www.merletcollege.nl/
https://www.merletcollege.nl/cuijk/
https://www.merletcollege.nl/schoolplan-2021-2025
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• Een inspirator; iemand die de vragen en ontwikkelingen uit onze directe omgeving vertaalt 

naar de dagelijkse praktijk van ons vwo-programma.  

• Een onderwijskundig leider, die vanuit onze gedeelde visie, samen met collega-adjuncten, het 

initiatief neemt om onze docenten te stimuleren in het verbreden en versterken van hun 

didactisch en pedagogisch handelen. En dit weet te koppelen aan de ontwikkelingen die er 

zijn op gebied van onderwijskunde en wetenschap. 

• Een ondernemende leider, die het enthousiasme prikkelt voor de bloei van het vwo en in het 

bijzonder de kansen ziet voor de verdere ontwikkeling van ons tweetalige vwo, Technasium 

en gymnasium.  

• Een leider die werkt vanuit vertrouwen in de kwaliteiten van onze professionals. Die inzet op 

de ontwikkeling van de professionele dialoog (het Goede Gesprek) in de school, als cruciaal 

onderdeel van ons strategische personeelsbeleid en de ontwikkeling van een schoolcultuur 

waarin het gebruikelijk is om kennis te delen, elkaars lessen te bezoeken en elkaar feedback 

te geven. 

• Een sterke persoonlijkheid die een stevig besluit of moeilijk gesprek niet uit de weg gaat.  

 

Werk met ons samen aan de toekomst van jongeren in het Land van Cuijk! 

Herken jij jezelf in de voorgaande beschrijving van de nieuwe adjunct-directeur die wij zoeken en 

motiveert dit jou om bij te dragen aan de toekomst van onze jongeren?  

Wij maken graag kennis met jou, als je bovendien beschikt over de volgende kenmerken: 

• Je beschikt over een academisch denk- en werkniveau. 

• Je bent innovatief en beschikt over een heldere visie op onderwijs en toekomstige 

ontwikkelingen in het vwo. 

• Je hebt leidinggevende of coördinerende ervaring (in het onderwijs). 

• Je beschikt over uitstekende organisatorische vaardigheden. 

• Je bent resultaatgericht en stuurt aan op een actieve bijdrage van docenten en andere 

samenwerkingspartners. 

• Je hebt een lesbevoegdheid en ruime lesgevende ervaring, bij voorkeur in het vwo. 

• Ervaring op het gebied van tto-onderwijs, internationalisering en/of hoog- en meer 

begaafdheid is een pré. 

 

Heb jij geen passende lesbevoegdheid, maar wel coördinerende en/of leidinggevende ervaring in het 

onderwijs? Neem dan bij belangstelling voor de functie even contact op, zodat we de mogelijkheden 

kunnen onderzoeken. 

 

Wat we in de dagelijkse praktijk van je vragen:  

• Je zorgt voor de dagelijkse beleidsvoorbereiding en -uitvoering van het onderwijs van 

de  afdeling vwo in Cuijk en draagt bij aan de ontwikkeling van het schoolbrede beleid.  

• Je geeft direct leiding aan onze vwo-docenten en geeft invulling aan het strategische 

personeelsbeleid in de afdeling.  

• Je bent verantwoordelijk voor leerlingzaken en wordt daarbij in de uitvoering ondersteund door 

één of meer coördinatoren. 

• Je hebt een beperkte lesgevende taak. 
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Wat wij bieden  

De functie van adjunct-directeur is gewaardeerd in schaal LD van de cao-vo en heeft een minimale 

omvang van 0,8 fte. We kennen goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden op basis van de 

cao-vo en de OMO-cao. De schoolleiding van het Merletcollege bestaat uit een rector, twee  

onderwijsdirecteuren (havo/vwo en vmbo) en zeven adjunct-directeuren. Werken als adjunct-

directeur op het Merletcollege betekent dagelijks samenwerken met twee van je collega adjunct-

directeuren op je eigen locatie. Bovendien draag je als lid van de brede schoolleiding bij aan de 

ontwikkeling van onderwijs, personeel en organisatie van de school in het algemeen. Je kunt rekenen 

op werken in een plezierige sfeer met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en professionalisering.  

Je krijgt een aanstelling voor de duur van een jaar met uitzicht op een overeenkomst voor onbepaalde 

tijd. 

 

Procedure en informatie  

Het Merletcollege laat zich in deze procedure begeleiden door Pesant. Met eventuele vragen kun je 

daarom contact opnemen met Evelien Ketelaar, telefonisch: 06 52686116 of per mail: 

eketelaar@pesant.nl .  

 

Wil je solliciteren, richt je brief dan aan Iedje Heere, rector van het Merletcollege. Stuur je motivatie 

samen met je cv per email aan secretariaat@pesant.nl. Sluitingsdatum voor deze vacature is  

28 januari 2022. Je ontvangt per mail een ontvangstbevestiging van je sollicitatie.  

 

In de aanloop naar de selectiegesprekken vindt een verkenning plaats. Behalve een gesprek met de 

adviseur van Pesant kan ook een persoonlijkheidsonderzoek op basis van Fitch hiervan deel uitmaken. 

De informatie uit deze verkennende fase dient als input voor de BAC naast cv en motivatie. De BAC 

besluit in week 5 van 2022 welke kandidaten worden opgeroepen voor een selectiegesprek. Pesant 

informeert de kandidaten hierover ook in week 5. Sollicitanten die niet worden uitgenodigd voor een 

gesprek met de BAC ontvangen hiervan schriftelijk bericht.  

 

De eerste gespreksronde in deze procedure vindt plaats op 7 februari 2022. Een eventuele tweede 

ronde is gepland op 11 februari 2022.  
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