
Vacature adjunct-directeur Praktijkonderwijs 
 
 

Functietitel:        adjunct-directeur bovenbouw 

Met ingang van:                         in overleg (uiterlijk per 1 augustus 2022) 

Dienstverband:                        tijdelijk met uitzicht op vast 

FTE:                        1,0 fte 

Omschrijving:                        Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde 

leeftijd van een van de adjunct-directeuren 

ontstaat er een vacature voor adjunct-directeur 

van de bovenbouw op onze school 

 
Waar kom je te werken? 

GSG Het Segment is een school voor praktijkonderwijs met 370 leerlingen, gevestigd 

in Gouda. Onze leerlingen (12 t/m 18 jaar) zijn gebaat bij praktisch onderwijs. Het 

onderwijs op onze school  wordt gekenmerkt door kleine klassen en intensieve 

persoonlijke begeleiding. Onze leerlingen leren anders, deels uit boeken of digitaal, 

maar zij leren vooral in de praktijk door te doen. Het praktijkonderwijs richt zich op 

de thema’s wonen, werken, burgerschap, leren en vrije tijd. Het doel is leerlingen zo 

goed en zelfstandig mogelijk te laten functioneren binnen de school en in de 

maatschappij. 

 
Wat worden je werkzaamheden? 
 

- Als adjunct-directeur GsG Het Segment geef je leiding aan een team van 
professionals: leerkrachten, onderwijsassistenten, ondersteuners en specialisten 
die samen een optimale leeromgeving vormgeven.  

- Voert pop-, functionerings- en beoordelingsgesprekken met het personeel. 

- Geeft (mede) invulling aan de personele zorg, het personeelsbeleid, de werving en 
selectie van personeel. 

- Je denkt samen met de bestuurder-directeur en de andere adjunct-directeur mee 
over beleidsmatige en strategische ontwikkelingen binnen de school. 

- Neemt deel aan directieoverleg en andere in- en externe overleggen en zit de 
vergaderingen van de bovenbouw voor. 

- Richt (mede) leerprocessen zodanig in dat de leerlingen zo goed mogelijk in staat 
zijn om te leren. 

- Bewaakt processen en bevordert de identiteit/cultuur van de school. 

- Behartigt de belangen en vertegenwoordigt de directie maar ook de afdeling waar 
je verantwoordelijk voor bent. 

- Verricht als dat nodig is ook overige werkzaamheden van een gelijkwaardig of 
lichter niveau. 



 

Wat neem jij mee aan kennis en vaardigheden? 

- Je hebt brede kennis van en inzicht in het praktijkonderwijs en van 

maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het functioneren van GSG Het 

Segment als regionale school voor Praktijkonderwijs. 

- Je hebt kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen de specifieke 

onderwijsgebieden van het Praktijkonderwijs. 

- Je hebt ervaring in een (midden) managementfunctie binnen het 

Praktijkonderwijs. 

- Je werkt en denkt op HBO-niveau en beschikt over minimaal een afgeronde HBO-

opleiding op onderwijskundig gebied aangevuld met bij voorkeur een 

managementopleiding. 

- Je beschikt over een onderwijsbevoegdheid. 

- Je bent aantoonbaar sterk in organiseren, samenwerken, bewaken en aanspreken. 

- Je kunt beleidsmatig denken en handelen vertalen naar de praktijk. Je wordt 

gezien als een doortastende en flexibele leider die zich lerend en ook kwetsbaar 

weet op te stellen. 

- Vaardig in het verenigen van de belangen van GSG Het Segment en haar 

belanghebbenden (waaronder leerlingen en ouders/verzorgers) 

- Je bent flexibel en weet met geduld en humor leerlingen op een positieve manier 

te benaderen. 

 

Wat bieden wij jou? 

Werken bij GsG Het Segment betekent werken in een betrokken onderwijsorganisatie 

waar onze leerlingen centraal staan. Wij bieden ze passend onderwijs, waarmee zij zich 

op hun eigen manier verder kunnen ontwikkelen. Buiten deze mooie manier van 

onderwijs en leiding geven bieden wij jou: 

De mogelijkheid om impact te hebben: wij bieden onze leerlingen toekomstperspectief en 

willen het verschil voor ze maken. 

Afwisseling en improvisatiekansen, want geen dag is hetzelfde. 

Groei en ontwikkeling: we koesteren onze professionals en investeren in opleidingen, 

coaching en training. 



Uitstekende arbeidsvoorwaarden: op deze functie is de cao VO van toepassing, inschaling 

in schaal 12. 

Vertrouwen; Bij gebleken geschiktheid bieden wij je op termijn een vast contract. 

 

 
Naam school: 

GsG Het Segment 

Adres 

Van Bergen IJzendoornpark 43 

Type onderwijs 

Voortgezet Onderwijs 

Sector 

Praktijkonderwijs 

Contactpersoon 

Arian Koops 

Website: 

www.segmentgouda.nl 

 
Sollicitatieprocedure 
 
Spreekt de vacature je aan?  

We komen graag met je in contact.  

Stuur jouw c.v. en motivatie naar atmkoops@segmentgouda.nl t.a.v. Arian Koops, 
directeur van GsG Het Segment (tevens voorzitter van de benoemingsadviescommissie) 
 
Heb je vragen, bel dan naar Arian Koops. Je kunt hem bereiken via 06 53930542 of via 
mail op atmkoops@segmentgouda.nl.   

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

Datum online:                           19-01-2022  

Sluitingsdatum:                         12-02-2022 

Gesprekken vinden plaats op:     23 februari 2022 en eventueel op 16 maart 2022 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 
                                                                                                       
 


