
 

 

 

 

Wij zoeken een roosterplanner voor 0,4 FTE. 
 

Ontdek jouw toekomst op Herle en solliciteer! Voor BcPL locatie Herle is 

SVO|PL per 1 september 2022 op zoek naar een roostermaker. Het 

betreft een tijdelijke vacature voor 0,4 fte voor het schooljaar 2022-2023 

met uitzicht op verlenging. 

 

BcPL locatie Herle 
Het beroepscollege bestaat uit 5 vestigingen waaronder locatie Herle, 

waar aan de hand van vastgelegde pedagogische en didactische 

uitgangspunten wordt gewerkt aan de realisatie van een aantal 

ambitieuze leer- en vormingsdoelen.  

VMBO locatie Herle biedt de theoretische-, gemengde-, 

kaderberoepsgerichte-, en basisberoepsgerichte leerweg aan. In de 

bovenbouw biedt Herle de profielen:  

Horeca, Bakkerij en Recreatie; Zorg en Welzijn; Economie en 

Ondernemen. In de onderbouw leren leerlingen kiezen en maken ze 

kennis met alle bovenstaande profielen en de verschillende 

techniekprofielen. 

 

 

 

 

 

 

De functie 
 

De roostermaker gaat aan de slag met het opstellen van roosters, o.a. 

dag-rooster, examen-rooster, toets-rooster, maatwerkuren-rooster, 

ouderavond-rooster, excursie- en surveillance rooster. De roostermaker 

verzamelt de benodigde informatie en stelt met de beschikbare software 

diverse roosters op. Het verwerken van ziekmeldingen, het produceren 

van overzichten, communicatie verzorgen, inschrijvingen van activiteiten 

coördineren zijn voorbeelden van taken van een roostermaker. 

Werk jij gestructureerd en nauwkeurig, beheers je Excel en ben je 

leerbaar in het toepassen van nieuwe applicaties? Ben je daarnaast 

iemand die wensen van diverse belanghebbende kan inventariseren en 

goed weet te vertalen? Dan is Herle op zoek naar jou! 

De roostermaker verricht taken onder aansturing van de sectordirecteur.  

De roostermaker draagt mede zorg voor een veilig leer- en leefklimaat 

voor leerlingen en personeel van Herle. 

 

 

 

 

 

 

Roosterplanner voor 0,4 fte 

BcPL locatie Herle  

 



 

 

 

Wij bieden: 

• Inschaling conform cao vo op basis van jouw laatste 

onderwijssalaris of conform schaal 8 

• Een tijdelijk contract bij SVO|PL;  

• Laptop;  

• Fiscale uitruil waarbij kosten voor sportschool, fiets of aanschaf 
van digitale middelen onderdeel vormen.  

 

Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL) is het 

bevoegd gezag van negen locaties voor voortgezet onderwijs in Parkstad 

Limburg. SVO|PL is het grootste onderwijsbestuur in de regio met ruim 

6100 leerlingen en bijna 800 medewerkers. 

SVO|PL biedt – met partners in de regio – toekomstgericht onderwijs onder 

het motto “voor elk kind het beste onderwijs”. SVO|PL-scholen voorzien in 

elke vorm van voortgezet onderwijs, van gymnasium tot praktijkonderwijs. 

Leerlingen en medewerkers worden gestimuleerd om hun talenten 

optimaal te benutten en ontwikkelen.  

 

 

 

 

 

 

 

Interesse? Mail zo snel mogelijk (uiterlijk 8 juli 2022) je sollicitatiebrief 

en CV naar Nadine Latiers (P&O-adviseur) via nd.latiers@svopl.nl.  

 

Neem voor meer informatie contact op met mevrouw Viguurs, 

sectordirecteur Herle via tjm.viguurs@svopl.nl. 
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