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Profielschets  

Directeur Praktijkschool Uithoorn 
 

Dunamare Onderwijsgroep zoekt met ingang van 1 september 2022 een nieuwe directeur voor 

Praktijkschool Uithoorn. Deze profielschets bevat achtergrondinformatie en beschrijft de kern van het 

profiel van de directeur. Voor meer informatie over de school verwijzen wij naar de website van de 

school. Vergeet vooral niet om de introductievideo te bekijken.  

 

Praktijkschool Uithoorn; zorgzaam, veelzijdig, verdraagzaam en gericht op ontwikkeling. 

Onze school biedt een plek aan ruim 200 leerlingen met zeer uiteenlopende onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften. Voor de jongeren van Praktijkschool Uithoorn speelt de school een 

fundamentele rol in hun ontwikkeling en in hoe zij hun weg vinden in de maatschappij. Ons onderwijs 

kenmerkt zich door individuele leertrajecten, werken in kleine groepen en een praktijkgerichte 

benadering met veel ondersteuning. De nadruk ligt op leren door te doen!   

 

Er is op Praktijkschool Uithoorn veel aandacht voor de vraag wat de jongeren nodig hebben om 

succesvol te zijn en zelf hun weg te vinden in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Ons 

uitgangspunt is dat we kijken naar wat de leerling wel kan, daarop stemmen wij onze aanpak af.  

We stimuleren onze leerlingen inzicht te krijgen in hun eigen kwaliteiten en proberen hen in staat te 

stellen om zichzelf te ontwikkelen. We maken leerlingen medeverantwoordelijk voor het bepalen van 

hun eigen leertraject. Belangrijk voor ons is dat zij hun zelfvertrouwen kunnen opbouwen. 

 

Onze leerlingen zijn divers en datzelfde geldt voor ons team (+/- 35 medewerkers). Wat onze mensen 

bindt is de passie voor de doelgroep. Iedere dag op onze school is anders. Op dit moment vindt het 

onderwijs aan onze onder- en bovenbouwgroepen nog plaats op twee locaties. Voor zowel de 

leerlingen als voor het team is het van belang dat er voor het samen leren en werken weer een 

thuisbasis is. Uiteraard geldt vooral voor onze leerlingen in de bovenbouw dat het leren plaatsvindt in 

de realiteit van de lokale bedrijven en instellingen. De samenwerking met onze externe partners biedt 

leerlingen perspectief op de kansen die er voor hen zijn na school. 

 

Praktijkschool Uithoorn staat al jaren onder leiding van een bovenschoolse directeur, verantwoordelijk 

voor twee scholen. De ontwikkeling van het onderwijs, de leerlingen en medewerkers, en het borgen 

van een veilig en gezond werk- en leerklimaat, vragen ten volle aandacht van team en management. 

Wij zijn daarom op zoek naar een eigen directeur, iemand die zich met overtuiging en enthousiasme 

aan ons en onze leerlingen committeert.  

 

Onze opgave  

Onze blik is gericht op de toekomst, met de bedoeling het beste uit onszelf en de leerlingen te halen.   

We leggen de lat voor iedere leerling op een uitdagend niveau. Ook medewerkers hebben het nodig 

om te worden gezien en erkend. Onze belangrijkste opgave is dat we leren en werken in een 

duurzame verbinding met elkaar en met onze omgeving. De verbinding met de buitenwereld biedt de 

leerling perspectief en geeft ons een adequaat inzicht in wat zij nodig hebben om te kunnen 

participeren in een realistische arbeidssituatie en hun dagelijkse leefomgeving.  

 

https://www.dunamare.nl/
https://www.praktijkschooluithoorn.nl/
https://virtuele.tours/praktijkschool-uithoorn
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Behalve een goede kwaliteit van de door- en uitstroom van onze leerlingen naar de arbeidsmarkt, 

hechten we aan een goede kwaliteit van onze interne doorlopende leerlijnen. In de ontwikkeling 

daarvan moeten we nog verder investeren. Om onze leerlingen optimaal te kunnen bedienen en 

begeleiden is teamgericht samenwerken bovendien essentieel. We willen graag werken in een 

schoolcultuur waarin we van elkaar op aan kunnen, elkaar ‘verstaan’ en kunnen vertrouwen op 

professionele steun van collega’s en leidinggevenden. We zijn ervan overtuigd dat de diversiteit aan 

kennis en expertise in de school nog beter zou kunnen worden benut; ten goede van onze leerlingen 

en ook van onze eigen ontwikkeling.  

 

Onze ambities komen het beste tot hun recht in een aansprekende leer- en werkomgeving. Ons 

prachtige gebouw ademt een sfeer van openheid en transparantie. Heel graag willen we in deze 

omgeving samen werken en leren met al onze leerlingen, in plaats van het onderwijs verdelen over 

twee locaties. Het proces om daar naartoe te groeien is ingezet. 

 

Wij zijn trots op wat we bereiken met onze leerlingen en we willen dit nog beter delen met de 

buitenwereld. Met de expertise die we in huis hebben kunnen we van toegevoegde waarde zijn voor 

onze omgeving. Door krachten te bundelen met anderen creëren we bovendien extra kansen in de 

leer- en loopbaanontwikkeling van onze leerlingen. 

 

De directeur die wij zoeken  

Wat voor onze leerlingen geldt in hun ontwikkeling geldt ook voor het team. Onderwijs en begeleiding 

aan de leerlingen van Praktijkschool Uithoorn is iedere dag een uitdaging. Wij zoeken in jou een 

directeur die zich net als wij met grote passie wil inzetten voor onze jongeren en die er ook voor ons 

is. Je bent gemakkelijk benaderbaar, zichtbaar aanwezig en je hebt een goed gevoel voor sfeer, 

verhoudingen, behoeften en belangen. Je geeft leiding met aandacht voor de mens.  

 

Richting geven aan de kwaliteit van ons onderwijs en onze professionals is belangrijk. Een meer 

doelgerichte en praktische vertaling van ideeën en ambities naar concreet beoogde resultaten is 

nodig. Van jou als directeur verwachten we dat je leiding neemt, ons helpt om de samenhang te 

blijven zien, focus aanbrengt en ons op koers houdt als we de prioriteiten uit het oog verliezen.   

  

Wat ons ook verder zal brengen, is dat ieders rol, taak, verantwoordelijkheid en bevoegdheid duidelijk 

is. Onder jouw leiding als directeur moeten de afspraken hierover en vooral ook de manier waarop we 

hier invulling aan geven, verder gestalte krijgen. We zijn ervan overtuigd dat duidelijkheid bijdraagt 

aan de (h)erkenning van ieders kwaliteit en dat dit de ontwikkeling van eigenaarschap bij onze 

medewerkers bevordert.  

 

Handelen vanuit onze kernwaarden stelt natuurlijk eisen aan ons allemaal. Als directeur ben jij voor 

ons samen met onze teamleiders een voorbeeld en verbindende schakel. Op basis van je situationele 

leiderschap bevorder je een cultuur waarin medewerkers en leerlingen vol vertrouwen kunnen 

groeien in hun talent. Essentieel is integriteit en transparantie van jou naar je directe collega’s in het 

management en naar het team. Er is behoefte aan eenduidige communicatie, feedback en ruimte voor 

reflectie. Hier geldt wederkerigheid; jij mag dit van ons ook verwachten en ons hierin aanspreken.  

  

  



   

 Profielschets praktijkschool Uithoorn 3/4 

 
 
We realiseren ons dat een hernieuwde samenwerking op één locatie niet alleen iets betekent voor de 

fysieke omgeving, maar ook iets verlangt van ons en onze leerlingen. In die ontwikkeling verwachten 

wij steun en sturing van onze directeur. Het vraagt bovendien lef en ondernemerschap om de school 

goed te positioneren en behalve intern ook extern recht te doen aan onze kernwaarden.    

  

Functie en kaders  

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

de (financiële) gezondheid van Praktijkschool Uithoorn. Met je teamleiders geef je leiding aan de 

interne organisatie. Uiteraard treed je naar buiten als gezicht van de school en vertegenwoordig je de 

school in relevante netwerken. Dunamare Onderwijsgroep geeft in haar functiebeschrijving van 

directieleden het speelveld en de kaders aan waarbinnen jij je beweegt.  

 

Binnen de Dunamare Onderwijsgroep speel je een actieve rol in de directieraad en werk je nauw 

samen met het bestuursbureau. Je bent een constructieve speler die bijdraagt aan de ambitie van de 

onderwijsgroep en maakt dat het geheel meer is dan de som der delen. Van alle directieleden wordt 

verwacht dat zij met het commitment aan hun eigen school ook het commitment uitspreken aan het 

dienen van het collectieve belang en oog hebben voor de diversiteit van belangen van de scholen.  

 

Wat breng je mee?  

Om succesvol invulling te kunnen geven aan de functie van directeur, beschik je over de volgende 

kennis, vaardigheden en ervaring:  

• je hebt leidinggevende ervaring in een directiefunctie in het onderwijs; 

• je hebt aantoonbare affiniteit met en kennis van het praktijkonderwijs; 

• je visie komt overeenkomt met onze waarden en de koers die we varen;   

• je hebt gevoel voor de context van onze school, de omgeving van Uithoorn en de positie van het  

praktijkonderwijs in een samenwerkingsverband; 

• je bent communicatief sterk in de relatie met collega’s, leerlingen, ouders en andere partners; 

  

Bovendien kun je ons ervan overtuigen dat je:   

• zichtbaar en toegankelijk bent;  

• het professionele gesprek aangaat, ook in lastige situaties; 

• beschikt over een sterk reflectief vermogen; 

• resultaatgericht en realistisch bent; 

• daadkrachtig optreedt als de situatie dat vraagt; 

• integer bent en vertrouwen geeft. 

 

Je kunt op basis van je ervaring onderbouwen dat je de volgende competenties beheerst: 
 

• Onderwijskundig leiderschap  

Je beschikt over een concrete eigentijdse visie op het Praktijkonderwijs. Als je - met anderen - de 

vertaalslag maakt naar de dagelijkse praktijk handel je evidence informed. Dat wil zeggen dat jij je 

baseert op (eigen) ervaring in ‘wat werkt’ en (wetenschappelijk) inzicht in actuele ontwikkelingen uit 

onderwijs, jeugdzorg, arbeidsmarkt en samenleving benut om de kwaliteit van onderwijs en 

begeleiding steeds opnieuw te verbeteren. 
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• 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 kunt 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.  

  

• Inspirerend leiderschap   

Je hebt het vermogen om met lef jouw ideeën, standpunten en plannen te introduceren in je team. Je 

bent creatief en in staat om energie en initiatief te organiseren. Je houding is een stimulans voor 

anderen om ondernemerschap en initiatief te tonen. Je daagt hen uit in hun professionele 

ontwikkeling, hun ontwerp van (maatwerk)onderwijs en de activiteiten die daarmee samenhangen. 

Met humor breng je de benodigde luchtigheid aan om dingen te relativeren. 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.    

  

• Strategisch leiderschap   

Uit je leiderschap blijkt dat je beschikt over het vermogen om te denken en te handelen in scenario’s. 

Je kijkt vooruit en vertaalt kansen en risico’s in de inzet van mensen en middelen om onze ambities te 

realiseren. Daarbij geef je blijk van gevoel voor timing en een scherp oog voor urgentie. Je bent 

consistent in de richting die je geeft, planmatig en met een goed gevoel voor maatwerk. Je houdt vast 

aan de ingeslagen koers en bewaakt dat er vooruitgang wordt geboekt. Waar nodig geef je steun, 

stuur je bij of spreek je medewerkers aan op hun verantwoordelijkheid.  

   

Wat wij bieden 

We bieden een veelzijdige functie als directeur, voor de omvang van 0,8 - 1,0 fte in schaal 13 van de 

cao voortgezet onderwijs. Ingangsdatum is 1 september 2022. Bij aanstelling krijg je een tijdelijke 

benoeming van 1 jaar met uitzicht op een benoeming in de functie voor onbepaalde tijd. Wanneer je 

als interne kandidaat wordt benoemd in deze nieuwe functie, behoud je de bestaande rechten op 

grond van je huidige dienstverband bij Dunamare Onderwijsgroep. 

 

Bovendien bieden we je:  

• een dynamische werk- en leeromgeving; 

• ruime scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden; 

• een team dat bestaat uit betrokken en bevlogen professionals; 

• ruimte om jezelf te zijn en je te blijven ontwikkelen; 

• constructieve collegiale samenwerking binnen het directeurenberaad; 

• de gelegenheid om een actieve rol te nemen in diverse onderwijsnetwerken. 

 

 

 


