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1. Informatie over het d’Oultremontcollege 
 
Onderdeel scholengroep 
Het d’Oultremontcollege te Drunen vormt samen met de Walewyc-mavo en het Dr. Mollercollege in 
Waalwijk en het Van Haestrechtcollege in Kaatsheuvel, OMO Scholengroep De Langstraat. De 
Scholengroep maakt deel uit van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Op het 
d’Oultremontcollege volgen circa 1.140 leerlingen onderwijs en er werken 109 medewerkers. 
 
De school 
Het d’Oultremontcollege is een scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo. In leerjaar 1 en 2 biedt 
de school een brugperiode aan met naast mavo- en vwo-klassen ook twee ‘dakpanklassen’ 
(mavo/havo en havo/vwo). Hiermee wordt opstroom mogelijk gemaakt. 
De meeste mavo-leerlingen stromen door naar het middelbaar beroepsonderwijs, maar doorstroming 
naar havo-4 is ook een goede mogelijkheid. Om dit te bevorderen worden leerlingen in de 
gelegenheid gesteld examen te doen in 7 vakken. Binnen de mavo wordt ook het programma 
Onderzoek & Ontwerpen aangeboden. 
Het d’Oultremontcollege Technasium: het Technasium is een onderwijsvorm waar het vak Onderzoek 
& Ontwerpen centraal staat. Het is een vwo- en havo-studierichting die leerlingen uitdaagt op het 
gebied van wetenschap en technologie en die creativiteit stimuleert. Het Technasium werkt actief 
samen met het bedrijfsleven, onderzoekcentra en vervolgopleidingen. 
TTO binnen het d’Oultremontcollege: binnen de leerlijn Cambridge English kunnen de leerlingen de 
internationaal erkende Cambridge Certificates behalen. Door het aanbieden van deze leerlijn wordt 
aan talentvolle leerlingen de kans geboden het Engels op een hoger niveau te beheersen. Leerlingen 
van vwo, havo en mavo gaan deze uitdaging op vrijwillige basis aan. In de lessen Cambridge Engels 
worden diverse taalvaardigheden van het vak uitgebreider geoefend en verdiept. Leerlingen die dat 
willen, worden voorbereid op het behalen van erkende Cambridge Certificates in leerjaar 3 en 5.  
d’Outre DELF staat voor Diplôme d’Études en Langue Française. Het is versterkt talenonderwijs voor 
het vak Frans, vergelijkbaar met Cambridge English. Met behulp van een extra uur Frans per week 
kunnen leerlingen zich voorbereiden op een DELF-examen. Leerlingen die slagen voor het examen 
ontvangen dan een diploma, erkend door het Franse ministerie van Onderwijs. 
 
Doelen van het onderwijs 
Het d’Oultremontcollege onderschrijft de missie en visie van de OMO Scholengroep De Langstraat en 
het beleid zoals verwoord in Koers 2023 van de vereniging OMO. 
De school wil met haar onderwijs en begeleiding leerlingen optimaal voorbereiden op het 
vervolgonderwijs en hun latere plaats in de samenleving. Naast algemene kennisoverdracht 
besteedt de school aandacht aan de talenten van iedere leerling en geeft ruimte om deze talenten 
in te zetten. Kwalitatief goede lessen van de vakdocenten vormen hierbij de basis. 
De school streeft ernaar leerlingen zicht te geven op eigen kennen en kunnen, zowel individueel 
als in groepsverband. Leerlingen worden actief gestimuleerd hun leervaardigheden te verbeteren. 
 
Identiteit 
Op het d’Oultremontcollege nemen levensbeschouwing en wereldburgerschap een belangrijke plaats 
in. Naast kennis verwerven en het aanleren van praktische vaardigheden bereidt de school leerlingen 
voor op de toekomst. In persoonlijk, sociaal en levensbeschouwelijk opzicht. Op het 
d’Oultremontcollege gebeurt dit vanuit een katholieke levensovertuiging met de daarbij behorende 
christelijke waarden. Die overtuiging blijkt onder meer uit een aantal vieringen en activiteiten. Maar de 
katholieke levensovertuiging blijkt vooral uit de dagelijkse omgang: respect voor elkaar, elkaars 
opvattingen en aandacht voor andersdenkenden, aangevuld met waarden als naastenliefde, 
vergevingsgezindheid en rechtvaardigheid. 
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2. Informatie over de functie directeur d’Oultremontcollege 
 
Huidige situatie 
Het d’Oultremontcollege is te typeren als een sfeervolle en ondernemende school met een breed 
onderwijs- en activiteitenaanbod en een sterke profilering van talentontwikkeling. De school heeft na 
een mindere periode weer een positief imago, hetgeen zich vertaalt in een stijging van de instroom 
(van 200 naar 250 leerlingen). De sfeer op school is positief: leerlingen en leraren kennen elkaar en 
de onderlinge relatie is goed. Leerlingen en ouders vinden het een veilige en prettige school, waar ze 
gezien en gekend worden; pestgedrag wordt meteen aangepakt. Het huidige gebouw is gedeeltelijk 
gerenoveerd waardoor de uitstraling van het gebouw versterkt is. Desalniettemin blijft het een gebouw 
met aandachtspunten (dak, klimaat, onderhoud); vandaar dat wordt ingezet op het realiseren van 
renovatie of nieuwbouw waarvoor actief wordt geparticipeerd in het IHP-overleg met de gemeente.  
 
Docenten hebben passie voor hun vak, beschikken over veel vakkennis en zijn erg goed in het 
enthousiast overdragen van die kennis. De invulling van het mentoraat is sterk afhankelijk van de 
persoon. In het kader van passend onderwijs zou de ondersteuningsstructuur versterkt kunnen 
worden. Er is veel ruimte voor ontwikkeling en vernieuwing, waarbij het wel zaak is om evenwicht en 
focus aan te brengen. Voor de directie is het van belang om goed op de hoogte te zijn van de 
vakinhoudelijke en vakoverstijgende ontwikkelingen. Het structureel en adequaat uitvoeren van de 
gesprekkencyclus biedt hiervoor de nodige input.  
Wat betreft ict-voorzieningen zijn de meningen verdeeld (computerlokalen en laptopkarren versus 
iedereen een personal device). De onderwijsresultaten zien er in het algemeen redelijk uit; de school 
heeft na een zwakke periode voor alle afdelingen in 2017 het basisarrangement van de Inspectie 
ontvangen. Daarbij gaf de Inspectie wel aan een herkenbare onderwijsvisie te missen (de 
kenmerkende Dou-les). 
In organisatorisch opzicht is er veel verbeterd door betere roosters en de inzet van afdelings-
coördinatoren, die het directe aanspreekpunt zijn voor leerlingen en ouders. Een passende 
communicatie, zowel richting alle medewerkers en leerlingen als extern naar ouders en andere 
stakeholders, blijft een aandachtspunt. 
In de afgelopen jaren is er veel werk gemaakt van het financieel gezond maken van  
het d’Oultremontcollege. Het proces van ombuigen en de invoering van de onderwijstransitie heeft 
een stevige wissel getrokken op het personeel; het is zaak om - nu het weer beter gaat - aandacht te 
schenken aan werkdruk en verdeling van onderwijstijd en tegelijkertijd de betaalbaarheid scherp in het 
oog te blijven houden.   
 
Ontwikkelingen 
Vanaf 2017 heeft de school ingezet op een onderwijstransitie gericht op talentontwikkeling, persoonlijk 
leren en een voor de omgeving relevant onderwijsaanbod. Doelen zijn het versterken van het 
eigenaarschap van de leerling over zijn eigen leerproces, samenwerkend en onderzoekend leren en 
het effectief inzetten van executieve functies door leerlingen. Naast de Technasium-werkplaats is er 
een open leercentrum gerealiseerd en een apart lokaal voor het nieuwe vak Art, Media & Design. 
Inmiddels is de transitie tot in leerjaar 3 ingevoerd. Nog niet alle docenten omarmen deze 
onderwijstransitie, ook omdat een onderliggende en richtinggevende visie in hun ogen ontbreekt. Dit 
komt ook naar voren uit het recent uitgevoerd CUBE-onderzoek waaruit de volgende succesfactoren 
naar voren zijn gekomen: 

- Werk met een heldere, inspirerende en evenwichtige visie voor verdere ontwikkeling; 
- Hanteer een gestructureerde gezamenlijke ontwikkelagenda en stuur hier zichtbaar op; 
- Opschalen en benutten van good practices in het team; 
- Monitor de resultaten en zoek constant naar verbeteringen. 

Het is zaak om met deze succesfactoren aan het werk te gaan en te zorgen voor breed gedragen visie 
om op basis daarvan de ingezette onderwijstransitie door te zetten.  
 
Directie 
De schoolleiding bestaat momenteel uit de directeur en drie adjunct-directeuren. De directeur is belast 
met de eindverantwoordelijkheid van de school, zorgt voor de begroting en managementrapportages, 
stuurt de adjunct-directeuren aan en geeft leiding aan het onderwijsondersteunend personeel. De 
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adjunct-directeuren hebben een schoolbrede portefeuille en sturen vakgroepen (taal & cultuur, mens 
& maatschappij en natuur & techniek) aan.  
 
Voor de directe leerlingenzaken zijn er 4 afdelingscoördinatoren. De directie wordt ondersteund door 
het stafbureau van de Scholengroep (financiën, personeel & organisatie, kwaliteitszorg, pr & 
communicatie, ict & applicatiebeheer, huisvesting).  
De directeur voert het overleg met de deelschooladviesraad. 
 
Leiderschap 
Het in gezamenlijkheid waarmaken van de doelen en realiseren van de ambitie (talentgericht 
onderwijsaanbod en een goede onderwijskwaliteit) vragen om een transformatief leider die:  

• een collectief gedragen langetermijnvisie ontwikkelt en implementeert; 
• centrale waarden Goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen (OMO) en 

het belang van talentgericht en gepersonaliseerd leren uitdraagt;  
• mensen inspireert en stimuleert; 
• hoge verwachtingen heeft van de kwaliteit van het onderwijs;  
• als voorbeeld fungeert op het gebied van ontwikkeling, betrokkenheid bij de school en 

haar omgeving en veranderbereidheid; 
• een werkcultuur van participatie, betrokkenheid, professionaliteit, 

medeverantwoordelijkheid en transparantie stimuleert. 
 
De gewenste leiderschapsstijl omvat het tonen van natuurlijk leiderschap in combinatie met een 
verbindende attitude: 

• er zijn voor alle leerlingen en medewerkers (OP en OOP) en met hen communiceren; 
• sturen op de brede onderwijskwaliteit en doorpakken waar nodig; 
• in staat zijn bedrijfsprocessen te stroomlijnen;  
• durven differentiëren en goed kunnen omgaan met weerstand bij veranderingen. 

 
Opdrachten voor de directeur 
Het d’Oultremontcollege zoekt een verbindende en koersvaste directeur die samen met anderen werkt 
aan een uitdagend en vernieuwend onderwijsaanbod. Hij/zij dient affiniteit te hebben met leerlingen in 
de leeftijd van 12-18 jaar, onderwijsontwikkelingen en de regio. Hij/zij is bereid om zich voor langere 
tijd te verbinden aan de school. Als boegbeeld van de school krijgt de directeur voor de komende 
periode de volgende belangrijkste opdrachten mee: 

• Zorgdragen voor stabiliteit en rust in het dynamische proces van onderwijsontwikkeling 
met behoud van de vernieuwingskracht;  

• In gezamenlijkheid ontwikkelen van een breed gedragen, langetermijn onderwijsvisie die 
richting, focus en inhoud geeft aan de ingezette onderwijstransitie. Hierover blijven 
communiceren, bijstellen waar nodig en zorgen dat die visie zichtbaar wordt in de lessen; 

• Zorgdragen voor een adequaat personeelsbeleid met aandacht voor de ervaren werkdruk, 
toezien op het uitvoeren van de complete gesprekkencyclus, en aandacht en ruimte voor 
talentontwikkeling en professionalisering; 

• Leidinggeven aan de schoolleiding die oog heeft voor de totale organisatie en versterken 
van onderwijskundig en persoonsgericht leiderschap;  

• Opzetten en implementeren van een ondersteuningsstructuur Passend Onderwijs 
waarbinnen proactief gewerkt wordt en het handelingsrepertoire van het mentoraat in de 
breedte versterkt wordt; 

• Scherp blijven op de betaalbaarheid van het onderwijsaanbod en zich binnen de IHP-
besprekingen met de gemeente sterk maken voor renovatie of nieuwbouw 
d’Oultremontcollege. 
 

Functie-eisen 
Om als directeur van het d’Oultremontcollege succesvol te kunnen functioneren en de gestelde doelen 
en opdrachten te realiseren, wordt het noodzakelijk geacht dat uit de sollicitatiebrief en het curriculum 
vitae van de beoogde kandidaat het volgende aantoonbaar blijkt: 

• Academisch werk- en denkniveau; een onderwijskundige master, MBA of master 
veranderkunde is een pre;   
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• Affiniteit en kennis van organisatie- en onderwijsvernieuwing in verband met het 
doorzetten van de lopende onderwijstransitie; in staat zijn om vorm en inhoud te geven 
aan de kernwaarden eigenaarschap, samenwerken, onderzoekend leren, zelfstandigheid  
en reflectie en dit herkenbaar kunnen verwoorden in een onderwijsvisie waarin 
talentontwikkeling en gepersonaliseerd leren centraal staan; 

• Concrete werkervaring in het onderwijs, bij voorkeur in het voortgezet onderwijs; 
• Ruime ervaring als integraal leidinggevende in het onderwijs, in de functie van directeur, 

eventueel adjunct-directeur of afdelingsleider met een grote/brede portefeuille; 
• Sterke affiniteit met en kennis van (de ontwikkelingen) in het voortgezet onderwijs en de 

vernieuwingen op het gebied van vakkenintegratie en inhoudelijke profilering in het 
bijzonder; op de hoogte van wet- en regelgeving van Passend Onderwijs; 

• Actuele scholing op het gebied van strategische beleidsontwikkeling, onderwijsinnovatie 
en personeelsbeleid is een pre; 

• Affiniteit met huisvestingszaken in verband met renovatie of nieuwbouw in de toekomst; 
• Aantoonbare ervaring met ontwikkeling en implementatie van onderwijsinnovatie, 

HRM/HRD, bedrijfsprocessen en financieel management; 
• Het leveren van een constructieve bijdrage aan het collectief van OMO Scholengroep De 

Langstraat en OMO, inclusief het invullen van een of meer scholengroepbrede 
portefeuilles binnen de kerndirectie en het goed samenwerken en afstemmen met de  
afzonderlijke scholen van de scholengroep; 

• Vermogen om zich gemakkelijk en effectief binnen Drunen en de regionale samenleving 
te bewegen, relaties aan te gaan en maatschappelijk actief te zijn. 
 

Persoonskenmerken en competenties 
Het d’Oultremontcollege wordt gekenmerkt door een hoge betrokkenheid van medewerkers en 
leerlingen. Binnen deze context bent u in staat draagvlak te creëren voor beleid en ontwikkeling, 
medewerkers uit te dagen en te bouwen aan een professionele werkcultuur waarin feedback geven en 
elkaar aanspreken op gemaakte afspraken vanzelfsprekend is. Als directeur bent u in staat om 
mensen te boeien en aan te spreken door een stijl van werken die zowel verbindend als daadkrachtig 
is. U bent in staat te luisteren naar de verschillende geledingen binnen de school en weet diverse 
groepen met elkaar te verbinden. U mandateert taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
zonder de regie uit het oog te verliezen. 

 
De volgende kernwoorden typeren de persoonlijkheid van de directeur: 

• Verbindend – sociaal – empathisch – lef - reflectief. 
Kenmerkend voor de stijl van leidinggeven zijn: 

• Zichtbaar - benaderbaar – daadkrachtig – transparant - koersvast. 
 

U geeft geïnspireerd leiding op basis van vertrouwen en respect, biedt ruimte aan medewerkers om 
het beste uit zichzelf te halen, coacht en stuurt vanuit inhoud en gezag en stelt het belang van de 
leerling en zijn ontwikkeling daarbij centraal. In een sterk betrokken omgeving is de directeur in staat 
om de ‘rode draad’ aan te brengen en daarmee herkenbaar beleid te ontwikkelen, met oog voor de 
inbreng van leerlingen, ouders en andere stakeholders. Op basis van ervaring en tactisch vermogen is 
hij/zij in staat keuzes te maken, prioriteiten te stellen en waar nodig door te pakken. De directeur denkt 
strategisch, handelt planmatig en pragmatisch en is stressbestendig. 

 
Potentiële kandidaten dienen te beschikken over onderstaande kerncompetenties: 
* Strategische visie en sturen 

Heeft een heldere visie op relevante ontwikkelingen in het onderwijs, kan deze visie vertalen 
in langetermijndoelstellingen en stelt hiervoor een strategische planning op. Kan zich een 
beeld vormen van toekomstige ontwikkelingen, komt met nieuwe en originele ideeën, maakt 
zich los van traditionele opvattingen en zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met 
succes bereikt worden. 

* Empoweren en motiveren 
Mandateert verantwoordelijkheden naar de juiste medewerkers, geeft anderen de ruimte om 
initiatieven te tonen, geeft hun de mogelijkheden en bevoegdheden om taken effectief te 
kunnen uitvoeren. Enthousiasmeert anderen, maakt het bereiken van doelen gemakkelijker 
door het beoogde doel aan te geven en is gericht op talentontwikkeling. 
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* Aandacht voor kwaliteit 

Zet zich in voor het bereiken en behouden van kwaliteit, stelt hoge eisen aan eigen prestatie 
en aan die van anderen. Bevordert kwaliteitsbewustzijn in de organisatie. 

* Opbouwen en onderhouden van relaties 
Is in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, stelt 
anderen op hun gemak, heeft een luisterend oor, bevordert harmonie en consensus door 
diplomatiek optreden bij onenigheid en potentiele conflicten. 

* Communicatieve en presentatievaardigheden 
Erkent het belang van interne en externe communicatie met medewerkers, leerlingen, ouders 
en andere stakeholders. Is representatief en treedt op als boegbeeld en ambassadeur van de 
school. Beschikt over goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden, kan kort en helder 
formuleren en erkent het belang om medewerkers, leerlingen en de schoolomgeving op basis 
van overtuiging en visie tijdig te informeren. 

 
Arbeidsvoorwaarden 
De directeur krijgt een salaris in overeenstemming met de zwaarte van de functie conform schaal 14 
CAO OMO, maximaal € 6.604,- bruto per maand. Bij benoeming krijgt hij/zij een aanbod in de vorm 
van een jaarcontract, waarna bij gebleken geschiktheid een benoeming voor onbepaalde tijd 
uitgangspunt is. Naast het pakket van de primaire arbeidsvoorwaarden conform de cao biedt OMO 
Scholengroep De Langstraat uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.  
De vacature is ontstaan wegens het aanvaarden van een functie elders door de huidige directeur. 
Beoogde datum van in dienst treden is 1 augustus 2020. 
 
 
 

3. Informatie over OMO en OMO Scholengroep De Langstraat 
 

Koers 2023 OMO  
De centrale missie van Vereniging OMO is om alle leerlingen van 12 tot en met 18 jaar, ongeacht hun 
talenten en sociale achtergrond, via goed onderwijs en begeleiding een gedegen voorbereiding te 
geven op vervolgonderwijs en - in het verlengde daarvan - voor het functioneren in de maatschappij. 
De rode draad in het document Koers 2023 van de Vereniging OMO is: ‘Om jezelf te ontwikkelen heb 
je elkaar nodig. Je komt verder als je van en met elkaar leert en als je elkaar ruimte geeft om goed 
samen te leven.’  
 
Vorming van een jong mens, gericht op een positieve ontplooiing van zijn talenten, dat is de ambitie 
van de school en ouders. Goed onderwijs, passend bij de school, geeft daar een antwoord op. De 
maatschappij verandert. Dit vraagt om kennis en vaardigheden van de docent om een leerling door 
goed onderwijs in staat te stellen zich te kwalificeren op een niveau dat past bij zijn talenten. Het gaat 
om leren met hoofd, hart en handen over de grenzen van traditionele kennisgebieden heen. Ieder 
talent verdient het om tot bloei te komen in een sociale context.  
 
Samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen zijn voorbeelden van vaardigheden die nodig 
zijn. Goed onderwijs bevordert zelfontplooiing in een omgeving met zorg voor elkaar. Belangrijk is om 
andere opvattingen en culturen te leren begrijpen en te benutten. Vereniging Ons Middelbaar 
Onderwijs geeft hier invulling aan door vorming van de leerling vanuit haar kernwaarden:  
goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen.  
 
OMO Scholengroep De Langstraat 
OMO Scholengroep De Langstraat baseert zich in zijn beleid op Koers 2023 van de Vereniging OMO 
en op de eigen doelstellingen. Leerlingen goed onderwijs bieden vanuit de katholieke identiteit is het 
kerndoel. Dat leidt tot een missie en visie met de volgende kernelementen: 

• Goed, aantrekkelijk, uitdagend en toekomstgericht onderwijs; 
• Ondersteuning in dienst van de onderwijsdoelen; 
• Respectvol samenleven en samenwerken;  
• Meer dan onderwijs: ontwikkeling van hoofd, hart en hand; 
• Werken en leren vanuit een open katholieke identiteit. 
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Visie op leren en doelen 
In de onderwijsvisie van OMO Scholengroep De Langstraat staat het onderwijsproces van de 
leerlingen en hun vermogen om te leren leren centraal. Samen met de leerlingen wordt ernaar 
gestreefd dat de leerling een diploma behaalt dat bij zijn/haar niveau past. Daarbij hoort ook dat 
leerlingen leren: 

• Zelf verantwoordelijk te worden voor en sturing geven aan het eigen leerproces; 
• Zelf keuzes te maken. 

 
De Scholengroep stelt zich daarbij de volgende doelen: 

• Verzorgen van kwalitatief hoogstaande onderwijs; 
• Optimaliseren van de kansen op een geslaagde schoolcarrière; 
• Ontplooien van de talenten van leerlingen; 
• Bevorderen van het welzijn van leerlingen; 
• Minimaliseren van de kans op tussentijdse uitval; 
• Kansen bieden op opstromen naar een hoger niveau. 

De vier scholen binnen de Scholengroep hebben een eigen directeur en schoolleiding. De rector is 
eindverantwoordelijk voor de Scholengroep. Het onderwijsaanbod binnen de Scholengroep bestaat 
uit: vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Het motto van de Scholengroep is: Goed onderwijs maak 
je samen. De scholen kunnen hierbij profiteren van elkaars kwaliteiten. Samenwerking biedt veel 
meerwaarde aan leerlingen, ouders en medewerkers en zorgt voor een sterke en inspirerende 
leeromgeving. De scholen worden daarnaast vooral herkend aan hun eigen gezicht. Niet alleen aan 
het gebouw, maar ook aan het onderwijsaanbod en het team van medewerkers kun je de eigen 
cultuur en sfeer herkennen. Leerlingen voelen zich dan ook nauw verbonden met hun eigen locatie. 
Dat is belangrijk, omdat de school voor iedereen een plaats is waar je je echt thuis moet voelen. 
 
Directeur binnen OMO Scholengroep De Langstraat 
De te benoemen directeur van het d’Oultremontcollege maakt samen met de rector, het directielid 
bedrijfsvoering en de andere directeuren van OMO Scholengroep De Langstraat deel uit van de 
kerndirectie. De directeur neemt deel aan vergaderingen van de kerndirectie, die worden voorgezeten 
door de rector. In het overleg van de kerndirectie staan beleidsontwikkeling en het maken van 
beleidskeuzes centraal. Verder wordt de uitvoering van het beleid geëvalueerd ook met het oog op de 
onderlinge samenhang van het, op de scholen gevoerde, beleid. Elke directeur heeft een 
schooloverstijgende portefeuille of taak, zoals onderwijs en kwaliteitsontwikkeling, academische 
opleidingsschool, regionale aanpak lerarentekort, ict, privacy & AVG, identiteit. Binnen deze 
overlegstructuur zal de aan te trekken directeur een échte teamspeler moeten zijn, die als 
belangenbehartiger van het avo-vwo naast het belang van d’Oultremontcollege ook oog heeft voor de 
belangen van de andere onderdelen van OMO Scholengroep De Langstraat en de organisatie als 
geheel. De directeur participeert tevens in OMO-netwerken. 
 
De directeuren zijn op schoolniveau integraal eindverantwoordelijk, geven leiding en sturing aan het 
onderwijs en de onderwijsondersteunende en bedrijfsmatige processen en leggen verantwoording af 
aan de rector. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in het 
(school)managementstatuut. 
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4.  Informatie over de procedure werving & selectie 
 

Begeleiding 
De begeleiding van de wervings- en selectieprocedure is in handen van Erik Versteege Search B.V., 
in de persoon van de heer drs. H.M. Claessen. Voor meer informatie over de vacature kan met hem 
contact worden opgenomen. Hij zal preselectiegesprekken voeren met, in potentie voor de functie 
geschikte, kandidaten. Vervolgens zullen de motivatiebrieven en curricula vitae van geschikte 
kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten 
geselecteerd die in aanmerking komen voor de selectiegesprekken. 
 
Informatie 
Informatie over de school en de Scholengroep is te vinden op www.doultremontcollege.nl en 
www.sgdelangstraat.nl en op de websites van de Inspectie van het Onderwijs en Scholen op de Kaart. 
Belangstellenden kunnen op www.erikversteege.nl een digitaal informatiepakket downloaden. In dit 
pakket zijn relevante documenten over het d’Oultremontcollege en OMO Scholengroep De Langstraat, 
het tijdpad werving & selectie en de benoemingsprocedure opgenomen.  
 
Solliciteren 
Belangstellende kandidaten worden uitgenodigd om te solliciteren. Een motivatiebrief en curriculum 
vitae, gericht aan de heer mr. J. van Pelt, rector OMO Scholengroep De Langstraat, kunt u uiterlijk 2 
maart 2020 sturen naar info@erikversteege.nl. 
 
Planning benoemingsprocedure 
Sluiting reactietermijn:  maandag 2 maart 2020 
Voordracht van kandidaten: vrijdag 27 maart 2020 
Eerste ronde gesprekken: donderdag 2 april 2020 
Tweede ronde gesprekken: donderdag 9 april 2020 
Benoemingsbesluit:  voor 1 mei 2020 
 
Contactgegevens 
Erik Versteege Search B.V.    Secretariaat: 
Harry Claessen      Mariska Compagnie 
Vijverlaan 40      T: 06–27876815 
7553 CC  Hengelo     M: info@erikversteege.nl 
T: 06–41344378     M: mariska.compagnie@erikversteege.nl  
M: harry.claessen@erikversteege.nl 
www.erikversteege.nl 


