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Profielschets programmadirecteur Bèta Challenge Consortium 
(1 – 1,5 dag per week) 

 
 
Het Bèta Challenge consortium 
Het Bèta Challenge consortium is een netwerkorganisatie waarbij op dit moment veertig VO-scholen 
aangesloten zijn. De scholen bieden op hun eigen manier, met hun eigen regionale mbo- en 
bedrijvenpartners het Bèta Challenge programma aan binnen het vmbo. De scholen werken binnen 
zeven regionale netwerken aan onderwijsontwikkeling, netwerkontwikkeling en 
professionalisering/kwaliteitsverbetering door middel van collegiale visitatie, scholing en intervisie. 
Op landelijk niveau wordt de strategische koers uitgezet en het stakeholdermanagement verzorgd 
door een bestuur dat bestaat uit schoolleiders van een aantal Bèta Challenge-scholen. Het 
consortium organiseert en faciliteert het landelijke netwerk, de kwaliteitscyclus, scholingsdagen, 
inspiratiedagen voor docenten en bijeenkomsten voor schoolleiders. De ontwikkeling van Bèta 
Challenge wordt regionaal ondersteund door netwerkcoaches. Daarnaast fungeren medewerkers van 
het programmabureau als netwerkcoach van de regionale netwerken.  
 
 
De functie van programmadirecteur 
Als programmadirecteur ben je de spil van het Bèta Challenge programma. Je bent verantwoordelijk 
voor de inhoudelijke koers, voor het relatiebeheer met belangrijke stakeholders en voor de 
positionering van BCP. Hiertoe onderhoud je contact met bestaande relaties en je bouwt waar nodig 
en relevant het netwerk uit. Het is tevens jouw taak om ontwikkelingen in het vmbo, mbo en andere 
relevante sectoren (onderwijs en arbeidsmarkt) te volgen en hierover gevraagd en ongevraagd 
adviseren aan het bestuur. Samen met de projectleider bereid je het strategisch beleid, het jaarplan, 
de begroting en het jaarverslag voor en je treedt op als sparringpartner voor het programmabureau 
ten aanzien van het kwaliteits- en opleidingsbeleid en de regionale netwerken. Je legt 
verantwoording over je werkzaamheden af aan het bestuur en evalueert jaarlijks de rol en het 
functioneren van het programmabureau met de projectleider. 
 
 
Persoonlijke kenmerken en competenties 
Om succesvol invulling te geven aan de functie, beschik je over de volgende kennis, ervaring en 
vaardigheden: 

− Je hebt kennis van en ervaring met opdrachtondersteunend onderwijs in de praktijk. 

− Je hebt ruime kennis van het vmbo en de ontwikkelingen in de Nieuwe Leerweg en een eigen 
onderwijskundige visie hierop. En een visie op verbinden van onderwijs met (regionale) 
arbeidsmarkt en samenleving. Dus de betekenis van partnerschap in onderwijs. 

− Je bent sterk in het onderhouden en uitbreiden van een netwerk van strategische en 
inhoudelijke (keten)partners. Je beschikt dus ook over sociale en verbindende kwaliteiten. 

− Je bent sterk in je communicatie, op verschillende niveaus en zowel mondeling als schriftelijk. 
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− Je beschikt over transformationeel leiderschap en kunt dat inzetten om de strategische koers 
van het consortium te vertalen naar de praktijk van de Bèta Challenge-netwerken en -scholen. 

− Je hebt bij voorkeur enige bestuurlijke ervaring. 

− Je beschikt over minimaal hbo werk- en denkniveau. 
 

En verder … 

− ben je analytisch, nauwkeurig en consciëntieus; 

− ben je open, toegankelijk en gericht op samenwerking; 

− beschik je over uitstekende contactuele vaardigheden; 

− draag je Bèta Challenge een bijzonder warm hart toe; 

− neem je met flair en plezier de ambassadeursrol op je; 

− wil je je voor minimaal 3 jaar committeren aan deze rol met uitzicht op een nieuwe termijn van 

3 jaar. 

 
 
De opdracht 
Het Bèta Challenge consortium groeit en het vmbo (de Nieuwe Leerweg) is sterk in beweging. We 
willen ervoor zorgen dat het Bèta Challenge Consortium zich als netwerkorganisatie duurzaam 
ontwikkelt, in lijn met de wensen van de scholen én de ontwikkelingen in het onderwijs en op de 
arbeidsmarkt. De programmadirecteur vervult hier de komende 3 jaar een belangrijke rol. Het 
optimaliseren van de samenwerking tussen partners en de ontwikkeling van het onderwijs in de 
regionale netwerken is een belangrijk netwerkvraagstuk. Je denkt hierover gevraagd en ongevraagd 
mee en draagt ideeën aan voor duurzame samenwerkingsrelaties. Met de projectleider, het bestuur 
en de netwerkvoorzitters denk je na over een goede, duurzame organisatiestructuur die past bij het 
groeiende consortium. Een beweging naar meer autonome regionale netwerken is daarin een van de 
denkbare scenario’s. Je zorgt ervoor dat hierover de juiste gesprekken in de juiste gremia gevoerd 
worden en je levert hierin een inhoudelijke bijdrage. Het resultaat van je inspanningen is dat het 
consortium zich als netwerkorganisatie organisch verder ontwikkelt. 
 
Als programmadirecteur weet je vanzelfsprekend welke actuele onderwerpen van belang zijn voor 
het bestuur en de regionale netwerken, je kunt de relevantie en betekenis van trends en nieuwe 
wetgeving voor het Bèta Challenge programma op waarde schatten en uitdragen. Je onderhoudt de 
contacten met belangrijke partners zoals OCW, SLO en het Profielenberaad en monitort de 
activiteiten en koers van partners in het mbo, van verschillende platforms en aanverwante 
netwerkorganisaties zoals het Technasium. 
Ook houd je je samen met het programmabureau bezig met de positionering en externe 
communicatie van het consortium. Je speelt een ambassadeursrol en vertegenwoordigt het 
consortium samen met leden van het bestuur, de projectleider en de netwerkcoaches.  
Ten slotte stem je met het bestuur en de projectleider regelmatig af over je rol en werkzaamheden, 
je draagt actief bij aan een efficiënte onderlinge taakverdeling.   
  



 
 

Pagina 3 van 3 

 
 
Wie zoeken we? 
De programmadirecteur die wij zoeken, geeft zelfstandig vorm aan de rol, kan zijn/haar 
enthousiasme over BCP overbrengen en is een écht boegbeeld. Je schakelt makkelijk tussen 
strategisch, tactisch en operationeel niveau. Je vindt het leuk om ontwikkelingen in het (vmbo-
)onderwijs bij te houden en in verband te brengen met de doelen en de strategie van Bèta Challenge. 
Je werkt nauw samen met bestuur en programmabureau en behoudt het overzicht over alle 
ontwikkelingen in en rond het consortium.  
 
 
Wat hebben we te bieden? 
De functie van programmadirecteur is een betaalde functie van 1 tot 1,5 dag per week op basis van 
detachering. Je werkt nauw samen met het bestuur, de projectleider en de andere medewerkers van 
het programmabureau. Wat ons bindt in de samenwerking is onze liefde voor het Bèta Challenge 
Programma en de motivatie om te blijven werken aan een duurzame netwerkorganisatie. Veel van je 
werk kun je vanaf je eigen werkplek verrichten, maar je bent ook met enige regelmaat op Bèta 
Challenge-scholen, in gesprek met bestuur en programmabureau, OCW en met verschillende andere 
partners en externe stakeholders. Je hebt veel vrijheid om je functie naar eigen inzicht in te vullen en 
krijgt goede ondersteuning vanuit het programmabureau. 
 
 
Solliciteren? 
Draag je BCP een warm hart toe, herken je je in de profielschets en wil je je een aantal jaar inzetten 
voor de doorontwikkeling en positionering van Bèta Challenge? Stuur dan je motivatiebrief en cv 
uiterlijk 3 maart naar bcp@pesant.nl.  
Het bestuur voert op 16 maart gesprekken en streeft ernaar om vóór 1 april 2021 een nieuwe 
directeur te benoemen.  
 
Voor vragen kun je terecht bij Hamid Ait Oumghar via 06-20147079 of hamid@pesant.nl  
 
Belangrijke data: 
 

• Sluitingstermijn 3 maart  

• Selectiegesprekken 16 maart  

 
 

mailto:bcp@pesant.nl
mailto:hamid@pesant.nl

