
 

 

 

 

Ontdek jouw toekomst op Herle en solliciteer!  

Voor BcPL locatie Herle is SVO|PL per 1 augustus 2023 op zoek naar een 

teamleider voor 0,6 – 0,8 fte voor het schooljaar 2023-2024.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de teamleider wordt het volgende verwacht:  

• Hij/zij is een echte teamspeler, flexibel, legt gemakkelijk 

contacten en onderschrijft de onderwijsvisie zoals die op het 

Herle is ontwikkeld en kan deze verder uitbouwen; 

• Hij/zij heeft aantoonbare leidinggevende ervaring; 

• Hij/zij geeft leiding het onderwijsondersteund personeel; 

• Hij/zij ontwikkelt  en voert het beleid uit m.b.t. tot 
ondersteuningsstructuur van Herle; 

• Hij/zij ontwikkelt  en voert het beleid uit m.b.t leerlingen met een 
extra ondersteuningsbehoefte; 

• Hij/zij geeft leiding aan de uitvoering, evaluatie en het bijstellen 
van de organisatieprocessen van het onderwijs; 

• Hij/zij geeft leiding aan het team dat een bijdrage levert aan  de 
ondersteuningsstructuur en de schoolorganisatie; 

• Hij/zij draagt zorg voor een transparante en resultaat verplichte 

cultuur;  

• Hij/zij heeft ervaring in het VMBO basiskader onderwijs;  

• Ervaring in het VSO is een pré. 

 

Gevraagde competenties: 

- Communicatief sterk 

- Organisatiesensitiviteit 

- Samenwerken 

 

 

Teamleider voor 0.6 – 0.8 fte 

Beroepscollege Parkstad Limburg (BcPL) 

Locatie Herle  



 

 

Het betreft een tijdelijke vacature en een functie als docent LD waarop de 

cao vo van toepassing is. Een assessment kan deel uitmaken van de 

selectieprocedure.  

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 17 april. Meer 

informatie over de functie kun je inwinnen bij Dorothe Viguurs via 

tjm.viguurs@svopl.nl . 

De vacature wordt intern en extern geplaatst. 

 

Interesse? Mail tot en met 7 april je sollicitatiebrief en CV naar Frank 

Bruijenberg (P&O-adviseur) via fhm.bruijenberg@svopl.nl 

 

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.  
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