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Het directeurschap op  Openbare Scholen Gemeenschap (OSG) Singelland de Van Haersmasingel (de VHS) wordt 
op dit moment waarnemend vervuld. OSG Singelland is voor een structurele invulling van de functie op zoek naar 
een betrokken en inspirerende 

duo-directeur (0,6 fte) 
 
die samen met de heer Alle Visser het directeurschap op zich neemt. Deze duo-directie vormt samen met de 
teamleiders de schoolleiding. De directie heeft een integrale (eind)verantwoordelijkheid voor de VHS. 
 
Wij zijn op zoek naar een toegankelijke en invoelende directeur die samenbindend is, begrip toont, duidelijk en 
besluitvaardig is. Een bruggenbouwer die weet wat er in de klas speelt. Een vernieuwend directeur, die vanuit een 
ontwikkelde visie op onderwijs, inclusie en diversiteit, de lijnen uitzet naar de toekomst, in samenspraak met 
medewerkers, leerlingen en ouders en partijen buiten de school en deze ook weet te bestendigen. Een zichtbare 
directeur die de kwaliteiten van de medewerkers (h)erkent en voor hen aanspreekbaar is. Een leider die luistert en 
communiceert, initiatieven serieus neemt en samenspel en samenwerking hoog in het vaandel heeft staan en weet 
te stimuleren. 
 
Je hebt als directeur affiniteit met het VMBO onderwijs, creëert de voorwaarden waaronder alle betrokkenen met 
plezier hun werk kunnen doen en leerlingen, medewerkers en ouders zich thuis voelen op deze in de regio 
Drachten gewortelde school. Je bent ondernemend en creatief in het zien en benutten van kansen ten behoeve 
van de verdere ontwikkeling van de school, de medewerkers en de leerlingen. 
 
 
Je rol binnen de VHS 
Je bent als directeur een teamspeler die kan schakelen tussen een gezaghebbende stijl en coachend, procesgericht 
leiderschap. Je hebt een visie op onderwijs, de rol van het VMBO in de toekomst, inclusief onderwijs en diversiteit 
en weet die visie te delen en in samenwerking met je team te vertalen naar de dagelijkse praktijk op school en in de 
klas. Je bent vernieuwingsgericht én in staat tijdig te temporiseren, waarbij je ingezette veranderingen kunt 
bestendigen dan wel borgen. Je bent een netwerker met gevoel voor en contact met de externe omgeving, die zich 
thuis voelt in Friesland. Je weet vanuit ervaring de inhoud en kwaliteitsverbetering van onderwijs centraal te 
stellen. Je bent zichtbaar in de school en toont je nieuwsgierig en onderzoekend. 
 
Daarbij geldt dat je: 
 een duidelijke visie hebt op en ervaring hebt met VMBO onderwijs en weet wat er in de klas speelt; 
 onderwijsvernieuwingen initieert in verbinding met leerlingen en medewerkers; 
 beschikt over kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen het onderwijs en in de maatschappelijke 

ontwikkelingen in relatie tot onderwijs; 
 vaardig bent in het omgaan met tegengestelde belangen en het ontwikkelen van draagvlak voor nieuwe ideeën 

en concepten; 
 een duidelijke visie hebt en kan sturen op de verdere implementatie van gedeeld leiderschap en in staat bent 

om dit te borgen; 
 ervaring hebt met verandermanagement en in staat bent om op een gestructureerde en gedragen wijze 

veranderprocessen vorm te geven; 
 een netwerker bent die vaardig is in het opbouwen van relaties met het MBO, de gemeenten, 

samenwerkingverbanden, andere besturen, organisaties en instellingen uit het onderwijs. 
 

Een aantal bij de functie passende kwaliteiten is: 
 aantoonbaar leidinggevende ervaring in een professionele organisatie, bij voorkeur in het onderwijs; 
 samenwerkingsgericht naar alle geledingen zowel binnen als buiten de school; 
 creatief en innovatief; 
 integer, vertrouwenwekkend en inspirerend; 
 communicatief sterk en laagdrempelig: gemakkelijk toegankelijk voor zowel leerlingen als ouders als collega’s; 
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 een coachende en democratische leiderschapsstijl, gericht op samenwerking; 
 relatiegericht gecombineerd met duidelijkheid en besluitvaardigheid; 
 organisatietalent en effectief sturen op processen. 
 
 
Wie zijn wij? 
Singelland de VHS in Drachten biedt VMBO onderwijs voor alle leerlingen met een VMBO advies en leerlingen die 
nog moeten schakelen naar het VMBO. De school begeleidt de leerlingen naar een volwaardige plek in de 
maatschappij door het aanbieden van onderwijs op maat. Op de VHS investeren wij in zelfvertrouwen, maximale 
talentontwikkeling en leren. Dat doen we met een sterk team en in samenwerking. We zijn echt trots op de 
prestaties van de leerlingen, het docententeam en op het ondersteuningsteam. Wij zijn een school waar 
persoonlijke aandacht voorop staat en waar docenten, ouders en leerlingen een band met elkaar opbouwen. 
 
Op de VHS zitten ongeveer 800 leerlingen en werken 110 medewerkers (60FTE). De leerlingen komen uit de wijde 
omgeving van Drachten. Op de VHS staat de leerling centraal, met een focus op een brede ontwikkeling en het tot 
bloei laten komen van talenten. Ouders spelen een belangrijke rol in de opleiding van de leerlingen en een actieve 
samenwerking tussen leerlingen, ouders en team wordt van harte gestimuleerd. De VHS biedt een goede 
voorbereiding op het MBO of de HAVO. 
 
Als duo-directeur komt je terecht in een (financieel) gezonde organisatie, met een fijn team, in een prachtig 
gebouw, met eigentijdse onderwijsvoorzieningen en veel interactie. De VHS biedt aan leerlingen ruime 
mogelijkheden om over te stappen naar andere niveaus. Omdat zoveel leerlingen elkaar treffen in één gebouw, is 
er bewust gekozen voor een kleinschalige opzet. 

 
Medewerkers kenmerken de locatie als sociaal, betrokken en energiek. Het hardwerkende hechte team legt de lat 
hoog in deze open en professionele leer- en werkomgeving. Er is vanuit betrokkenheid en gedrevenheid zorg en 
aandacht voor de leerlingen. Zij zoeken een samenwerkingsgerichte directeur die de school op de kaart zet, visie 
op inclusief onderwijs heeft en in samenwerking implementeert, vanuit kennis van wat er in de klas en bij de 
leerlingen speelt, doorgroei van leerlingen naar het MBO stimuleert en de aansluiting naar werk en maatschappij 
bevordert. Een teamspeler en netwerker die de medewerkers ondersteunt bij de verdere ontwikkeling van het 
onderwijs aan en professionele samenwerking binnen de VHS. 
 
De VHS maakt deel uit van Openbare Scholengemeenschap Singelland. OSG Singelland biedt gevarieerd, 
uitdagend en prestatiegericht onderwijs van goede kwaliteit aan ruim 3.700 leerlingen met een kleine 600 
medewerkers, die verbonden zijn aan OSG Singelland. OSG Singelland heeft een goede reputatie in de regio. 
 
De volgende locaties maken deel uit van Singelland: 
 Van Haersmasingel (DE VHS)  
 ISK 
 Praktijkonderwijs De Venen  
 Het Drachtster Lyceum 
 Burgum 
 VO Surhuisterveen 
 BHS Gorredijk 
 Matrix Lyceum 
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Singelland heeft een raad van toezicht-model met een eenhoofdig college van bestuur. De bestuurder vormt het 
bevoegd gezag van Singelland. De directeur van de VHS maakt deel uit van het directeurenoverleg (D.O.), waar zij 
een balans dienen te vinden tussen het integraal denken vanuit de kaders van de scholengemeenschap en het 
positioneren van het onderwijs op de VHS. 
 
Binnen de VHS zijn diverse platforms waarop ouders, leerlingen en medewerkers mee kunnen denken over het 
beleid van de school. De school heeft een leerlingenraad en een ouderplatform die als klankbord voor de 
schoolleiding fungeren, naast de locatieraad voor de locatiespecifieke besluiten. Op Singelland-niveau is er de 
medezeggenschapsraad. De VHS maakt, net als de andere onder het bestuur vallende scholen, de verbinding met 
het Strategisch Beleidsplan 2018 – 2022 van OSG Singelland1. Verdere informatie over de VHS vindt u via de 
website: https://www.singelland.nl/de VHS. 
 
 
Wat bieden wij? 
 een integrale leidinggevende functie met handelingsruimte; 
 uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden; 
 een hele goede sfeer in een prachtige school met fijne ouders en leerlingen; 
 een goed schoolleidersteam dat gedeeld leiderschap op basis van gelijkwaardigheid vorm geeft; 
 een inspirerend singellandbreed overleg, waarbij je een volwaardig gesprekspartner voor het bestuur bent; 
 een openbare onderwijsomgeving die écht iedereen welkom heet. 
 
 
Praktische informatie en procedure 
Als deze vacature je aanspreekt en je je in dit profiel herkent, horen wij graag van je. Het betreft een functie voor 
0,6 fte in schaal 14 van de cao voor het voortgezet onderwijs. Afhankelijk van de kennis en ervaring is schaal 15 
bespreekbaar. In deze procedure zal gelijktijdig intern en extern worden geworven. Het voornemen is om de 
nieuwe directeur per 1 september 2022 te laten starten. 
 
De voorselectiegesprekken vinden plaats op 20 mei 2022. De eerste gespreksronde met de 
benoemingsadviescommissie is gepland op 27 mei en de tweede op 3 juni. Alle gesprekken vinden plaats in 
Drachten. 
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. 
Meer informatie via vbent.org en telefonisch: 088 20 51 600. 
 
Uw brief en cv kunt u versturen via vbent.org ter attentie van mevrouw Annelies de Jonge  onder vermelding van 
vacaturenummer 20220159. 
 
We zien uw reactie graag uiterlijk 17 mei tegemoet. 

 
1 Het strategisch beleidsplan van OSG Singelland vindt u op de website www.singelland.nl. 

https://www.singelland.nl/vhs
https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/directeur-osg-singelland/
https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/directeur-osg-singelland/
https://www.singelland.nl/
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