
 

 Profielschets Directeur Berg & Bosch College 1/5 

 

 

 

 

 

Profielschets 

Directeur Berg & Bosch College  
(1.0 fte, maximaal schaal D13 conform cao PO) 

 
Het Berg & Bosch College in Bilthoven zoekt met ingang van 1 augustus 2023 een nieuwe directeur. 

Deze profielschets bevat achtergrondinformatie en beschrijft de kern van het profiel van de directeur. 

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

de website van bbonderwijs.nl. Het Berg & Bosch College maakt onderdeel uit van stichting GSO 

Gewoon Speciaal Onderwijs – Waar speciaal onderwijs alle ruimte krijgt (gsonderwijs.nl) 

 

 

Berg & Bosch College 

Het Berg & Bosch College in Bilthoven is een kleinschalige school voor speciaal voortgezet onderwijs 

voor leerlingen met een vorm van autisme. De school verzorgt onderwijs op de niveaus vmbo 

basisberoepsgerichte leerweg tot en met het vwo. Vmbo-basis en vwo worden in de onderbouw 

aangeboden. Deze leerlingen kunnen na de onderbouw de overstap maken naar de locatie in Houten. 

Vmbo theoretische leerweg en havo wordt t/m het eindexamen aangeboden op school. De school 

vindt het belangrijk dat alle leerlingen zich gezien en gehoord voelen. Er is dan ook zorg voor dat alle 

263 leerlingen en 70 medewerkers elkaar kennen.  

 

Op het Berg & Bosch College wordt met veel liefde en aandacht met de leerlingen gewerkt. 

Medewerkers zijn toegankelijk en onderling altijd bereid elkaar te helpen. De school is net als iedere 

andere school een plek waar jonge mensen zich, onder begeleiding van hun leraren, voorbereiden op 

hun toekomst. Het doel is om de leerlingen alle kansen te geven een waardevolle bijdrage aan de 

samenleving te leveren. Om dit vorm te geven wordt niet gedacht in beperkingen van leerlingen, maar 

zoveel als uitvoerbaar in de mogelijkheden van leerlingen. Dit maakt dat de leerlingen op een andere 

manier benaderd moeten worden dan op een reguliere school.  

 

Missie & visie 

“Veilig en verantwoord samen leren leren”  

Het Berg & Bosch College is er met name voor leerlingen met een vorm van autisme die overwegend 

op een gemiddeld intelligentieniveau functioneren en daarbij zodanige onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften hebben, dat zij in het regulier onderwijs niet op hun plek zijn. Ook 

leerlingen die een vergelijkbare onderwijsbehoefte hebben, maar vanuit een andere inter- en/of 

externaliserende problematiek, kunnen op deze school op hun plaats zijn.  

 

De missie is leerlingen te leren hoe zij zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving. Dit is wat ons 

drijft, waarin we geloven en wat we willen waarmaken. Dat betekent dat wij een school willen zijn 

waar evenwicht is tussen het behalen van kerndoelen van het basisonderwijs en het ontwikkelen van 

levensvaardigheden. 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://bbonderwijs.nl&sa=D&source=editors&ust=1674820163257725&usg=AOvVaw0xoO_DxmcHONtQbzypECiL
https://www.bergenbosch-school.nl/vso-algemeen1
https://gsonderwijs.nl/
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 We willen dat leerlingen zich ‘thuis voelen op school’ en dat zij, binnen een sterk  

basisleerklimaat, ondersteund door specialisten in het onderwijs, het beste uit zichzelf halen. We 

houden rekening met de informatieverwerkingsproblematiek, de prikkelgevoeligheid en de 

communicatieve problemen die leerlingen kunnen hebben. We bieden een veilig leerklimaat en zijn 

voorspelbaar in tijd en ruimte. Op deze wijze ondersteunen we de leerlingen in hun ontwikkeling naar 

een optimale vorm van zelfstandigheid. 

 

Wij willen een school én een expertisecentrum zijn waar de leerlingen het vertrouwen krijgen om op 

veilige en verantwoorde wijze samen te leren en samen te werken. Door een krachtig pedagogisch leer- 

en leefklimaat en door vormen van samenwerking en ondersteuning, wordt toegewerkt naar maximale 

zelfredzaamheid die dient als een stevige basis voor hun toekomst. 

 

Organisatie doelen 

 

Onderwijsontwikkeling en kwaliteitszorg 

In de school mogen leerlingen een goed pedagogisch en didactisch klimaat verwachten. Alle 

betrokkenen handelen vanuit de kernwaarden binnen de organisatie: veiligheid, respect en 

verantwoordelijkheid. De grote betrokkenheid van de medewerkers betekent niet automatisch dat er 

eenduidige processen zijn. Er is het afgelopen jaar een samenhangende visie en strategie ontwikkeld 

en om deze te kunnen realiseren, is het beschrijven en borgen van (kwaliteits)processen, taken en 

verantwoordelijkheden noodzakelijk.  

 

De ontwikkeling naar diplomagericht voortgezet onderwijs 

Het Berg & Bosch College biedt speciaal onderwijs en begeleidt leerlingen tegelijkertijd naar het 

behalen van een diploma. Er ligt daarmee continu spanning op het zijn van een zorginstelling enerzijds 

en een school voor voortgezet onderwijs anderzijds. Er zal eenheid aangebracht moeten worden 

tussen zorg, pedagogiek en didactiek. Dat vraagt om meer focus op voortgezet diplomagericht 

onderwijs, zonder de aandacht voor het speciaal onderwijs te verliezen. 

 

Teamontwikkeling en professionele cultuur 

De directie bestaat uit de directeur en twee adjunct-directeuren. De cultuur van de school is te 

omschrijven als familiair. Dat zorgt voor een prettige sfeer waarin iedereen veel vrijheid ervaart. Deze 

vrijheid is echter niet altijd in het belang van goed, kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Er is dan ook 

een sterke behoefte aan een professionalisering van deze cultuur, waarbij mensen zich houden aan de 

taken en verantwoordelijkheden zoals beschreven en afgesproken. Ook zal er een goede 

evaluatiecyclus moeten worden opgezet, waarbinnen men openstaat voor het ontvangen en geven 

van (constructieve) feedback en daar vervolgens ook naar handelt.  
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De opdracht  

De voornaamste opgave voor het Berg & Bosch College ligt in het op orde brengen van de 

basisprocessen. Dat vraagt om het beschrijven en borgen van taken en verantwoordelijkheden in 

samenwerking met het team om daarmee de noodzakelijke verbeteringen te kunnen realiseren. Ook 

de transitie naar een professionele cultuur, met behoud van de informele aspecten maakt daar een 

onderdeel van uit. Om uiteenlopende redenen heeft de school te maken gehad met een aantal 

directiewisselingen in de afgelopen jaren. Sinds augustus 2022 zijn onder leiding van een interim-

directeur van het Berg & Bosch College in Houten de eerste noodzakelijke stappen gezet om de 

verbeteringen vorm te geven. Per 1 augustus 2023 moet aan deze ingezette ontwikkeling opvolging 

worden gegeven. 

 

Belangrijk is allereerst dat de nieuwe directeur zich voor langere tijd aan de school verbindt en 

daarmee continuïteit brengt in de aansturing van de school. Duidelijkheid in de manier van  

samenwerken en verantwoordelijkheden delen is essentieel. Daarbij ontkomt de organisatie niet aan 

afspraken en aanbrengen van structuren. Oog voor de mens, voor talenten en voor onderlinge 

verhoudingen moeten inherent zijn aan de stijl van leiderschap. Het vergt voorbeeldgedrag, in het 

bijzonder van de directeur: in zichtbaarheid, aanspreekbaar zijn en kwetsbaarheid tonen. Dat geldt in 

de relatie tot medewerkers, leerlingen, ouders en externe partijen. 

 

Hoewel er veel zaken op orde gebracht moeten worden, realiseren de medewerkers zich dat het 

noodzakelijk is voor de verdere ontwikkeling van de school. Er zijn stappen gezet in de ontwikkeling 

van een collectieve ambitie voor het onderwijs, door de focus te leggen op het onderwijskundige 

profiel van de school en verdere betekenis te geven aan het pedagogisch en didactisch klimaat. Van de 

nieuwe directeur wordt verwacht dit proces verder in te richten, het team hierin mee te nemen en te 

faciliteren. 

 

Functie en kaders 

Het Berg & Bosch College zoekt een ervaren leider die inspireert tot het inzetten op een duidelijke 

koers en deze bewaakt. Een directeur die het leiderschap toont waarin professionals en leerlingen zich 

gezien en gewaardeerd voelen. Als directeur ben je integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van 

onderwijs, personeel en organisatie van het Berg & Bosch College. Op de verschillende 

beleidsterreinen zal er een nauwe samenwerking noodzakelijk zijn met het Berg & Bosch directieteam 

in Houten.  

 

Persoonlijke kenmerken en competenties  

Om de functie succesvol in te kunnen vullen blijkt uit je brief en cv dat je beschikt over de volgende 

kennis, vaardigheden en/of ervaring: 

• je beschikt over leidinggevende bagage in een directiefunctie in het (voortgezet) onderwijs; 

• je hebt ervaring en/of affiniteit met de doelgroep  

• je hebt daarbij specifiek ervaring met de transitie naar een professionele cultuur met behoud 

van een informele sfeer; 

• je beschikt over een heldere visie op onderwijs en kwaliteit; 

• je bent leider, coach en partner in de professionele ontwikkeling van je managementteam; 

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

• medewerkers en de leerlingen.  
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In een sollicitatiegesprek kun je ons ervan overtuigen dat je: 

• strategische koers bepaalt en dat coachend terugbrengt in de school;  

• prioriteiten stelt voor lange en korte termijn;  

• zichtbaar en toegankelijk bent; 

• handelt vanuit empathie en met gevoel voor humor; 

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

• transparant en krachtig bent in je communicatie. 

 

Je beschikt bovendien over de volgende competenties: 

• 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 werkt vanuit 

vertrouwen en je geeft vertrouwen. Je integriteit blijkt uit je transparante wijze van 

communiceren en je luisterende vermogen. Je geeft ruimte en je begrenst.  

 

• Resultaatgerichtheid  

Je geeft richting aan de ontwikkeling van de school. Je bent een realist en behoudt focus. Je 

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

bied je steun, corrigeer je of stuur je bij. Jouw vindingrijkheid draagt ertoe bij dat je creatief de 

beschikbare mensen en middelen aanwendt om optimaal resultaat te bereiken.  

 

• Coachend leiderschap  

Je herkent kwaliteiten en ontwikkelbehoeften van anderen en je bent in staat hen daarin 

inzicht te geven. Je hebt het vermogen om zowel individuele professionals in hun ontwikkeling 

te stimuleren, als teamwork te bevorderen. Je bent in staat om anderen een spiegel voor te 

houden en aan te spreken op eigen verantwoordelijkheid. Je past effectieve interventies toe 

die persoonlijk leiderschap versterken en eigenaarschap bevorderen. Je inspireert anderen in 

hun groei en daagt hen uit om hun grenzen te verleggen. 

 

• Onderwijskundig leiderschap  

Je beschikt over een concrete en eigentijdse visie op onderwijs en het bouwen aan een sterk 

pedagogisch en didactisch klimaat. Je baseert je daarbij aantoonbaar op ervaring over ‘wat 

werkt’ en hebt inzicht in ontwikkelingen en vernieuwingen uit de onderwijssector en de 

samenleving. Je benut deze bagage om in samenspraak met het team concreet betekenis te 

geven aan de koers voor het Berg & Bosch College. Je bent goed in staat om jullie gedeelde 

visie krachtig te verwoorden en je onderbouwt de afwegingen die je maakt als je op basis 

daarvan richting geeft aan de vertaling in de praktijk. Je inbreng stimuleert collega’s om de 

bestaande onderwijsontwikkeling te versterken en te borgen.  
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Wat wij bieden  

De functie van directeur is een fulltime functie, met max. schaal D13 van de cao po. Je krijgt een 

tijdelijke aanstelling van een jaar, met de intentie om deze om te zetten in een aanstelling voor 

onbepaalde tijd. 

 


