
 
 
 
Algemeen Directeur / Beoogd Bestuurder 
Stichting Westelijke Tuinsteden  
Amsterdam 
 

De Stichting Openbaar Basis Onderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT) verzorgt openbaar 
basisonderwijs in Amsterdam Nieuw West. De stichting omvat 15 scholen, waaronder één 
SBO school, met 5309 leerlingen en 612 personeelsleden. De scholen hebben verschillende 
onderwijsconcepten (regulier, Dalton-, Montessori- of Ontwikkelingsgericht onderwijs) en elke 
school heeft een eigen identiteit. De stichting zorgt voor financiële stabiliteit en efficiënt 
personeelsbeleid en creëert kaders waarbinnen haar scholen goed onderwijs kunnen geven. 
De veelzijdige bevolkingssamenstelling van dit stadsdeel geeft, naast de ambitie om goed 
onderwijs te verzorgen, de ambitie om kinderen kansen te geven een extra accent. 
 

De dagelijkse leiding is door het bestuur opgedragen aan de algemeen directeur. Het bestuur 
heeft in maart 2011 besloten dat de stichting zal toewerken naar een bestuursmodel met een 
Raad van Toezicht en een bestuurder. De bovenschoolse directeur zal dan met ruimere 
verantwoordelijkheden het bestuur vormen. Dit voorgenomen besluit wordt voorgelegd aan de 
GMR en wordt besproken met het Stadsdeel Nieuw West.  
 
 

Leeuwendaal zoekt voor Stichting Westelijke Tuinsteden een 
 

Algemeen Directeur / Beoogd Bestuurder (m/v) 
 
Functie-inhoud 
De aandachtsgebieden voor de algemeen directeur zijn algemene leiding, missie, strategie 
van de organisatie (meerjaren beleid), coördinatie en overleg binnen de organisatie, 
ondersteuning en hoofdlijnen van het onderwijsbeleid, kwaliteitsbeleid, personeelsbeleid en 
financieel beleid. In het kort betekent dat: 

 Integraal leiderschap van de totale organisatie 

 Leidinggeven aan de schooldirecteuren 

 H  

 Als motor van de organisatie zorgdragen voor coördinatie en afstemming 

 Het vertegenwoordigen van het bestuur in lokale en regionale overlegsituaties 

 Het overleg voeren met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

 Het interne bestuursbureau aansturen 
 
Functie-eisen 

 Academisch werk- en denkniveau 

 Ruime relevante werkervaring en managementervaring 

 Algemene managementvaardigheden: vertrouwd met de sturingsinstrumenten 
behorende bij bedrijfsmatig werken en integraal management 

 Affiniteit en betrokkenheid bij het primair onderwijs: gevoel voor de balans tussen 
pedagogiek, didactiek en organisatorische resultaten 

 De ambitie om kinderen ontwikkelingskansen te geven 

 Politiek-bestuurlijk inzicht en een goed ontwikkelde antenne voor menselijke en 
bestuurlijke verhoudingen 

 Het vermogen zich te bewegen op het complexe speelveld van maatschappelijke 
belangen en organisaties 

 
Competenties 

 Bindend vermogen en groepsgericht leiderschap 

 Ondernemingszin en resultaatgerichtheid 

 Netwerker 

 Communicatief sterk 

 Visie 
 



Arbeidsvoorwaarden 
Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 90.670,-- bruto per 
jaar. Voor het overige is de rechtspositie conform CAO Primair Onderwijs. 
 
Informatie 
Leeuwendaal ondersteunt de Stichting Westelijke Tuinsteden in deze procedure. 
Het uitgebreide functieprofiel kunt u op de website www.leeuwendaal.nl via ‘vacatures bij de 
opdrachtgever’ downloaden via de button onderaan de pagina. Voor overige vragen kunt u 
contact opnemen met het secretariaat Werving en Search of direct bij de betreffende 
adviseurs Marly ter Marsch en Kenneth Erselina via telefoonnummer (070) 41 42 700. 
 
Sollicitatie 

U kunt op de website www.leeuwendaal.nl (rubriek werving en selectie) via de button ‘direct 
solliciteren’ uw belangstelling (onderaan de advertentietekst) voor deze functie aan ons 
kenbaar maken. We ontvangen uw reactie graag voor 18 april 2011. 
  
Gezien het beleid van de stichting op het gebied van diversiteit en de voorbeeldfunctie die de 
stichting wil vervullen, worden kleurrijke kandidaten expliciet uitgenodigd om te solliciteren. 
 
Een ontwikkelassessment kan deel uit maken van de procedure. 
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