
Bestuurder 
Stichting Openbaar Basisonderwijs Dordrecht  
 

Dordrecht heeft 15 openbare scholen voor primair onderwijs, veertien openbare scholen voor 
basisonderwijs en één speciale school voor basisonderwijs. Het Openbaar Primair Onderwijs 
Dordrecht is per 1-4-2005 verzelfstandigd in een openbare stichting, de Stichting Openbaar 
Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD). In totaal betreft het circa 4000 leerlingen en circa 420 
personeelsleden. De missie van OPOD is om openbaar onderwijs te verzorgen waarbij elk 
kind welkom is, ongeacht afkomst, geloofs- of levensovertuiging. 
 
In het kader van nieuwe governance (de scheiding van toezicht en bestuur) zal per 1 
augustus 2011 een bestuursmodel met een raad van toezicht en een bestuurder worden 
ingevoerd.   
 

Leeuwendaal zoekt voor OPOD een 
 

Bestuurder (m/v) (0,6 fte) 

 
Functie-inhoud 
De Bestuurder, het bevoegd gezag van de stichting, is belast met het integraal besturen van 
OPOD. De Bestuurder draagt zorg voor de algemene leiding en het integrale management 
van de scholen, brengt het strategische beleid tot stand, profileert de stichting en heeft de 
eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs, de dienstverlening en de bedrijfsvoering van de 
tot de stichting behorende scholen. De Bestuurder is ook het gezicht van de stichting. Hij is 
verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van het imago, de kwaliteit en de profilering van 
OPOD in de buitenwereld. 
 
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 

 Politiek-bestuurlijk inzicht en het vermogen zich natuurlijk te bewegen op het complexe 
speelveld van maatschappelijke belangen en organisaties; 

 
Competenties 

 Organisatievermogen en Besluitvaardig 

 Ondernemingszin en Resultaatgerichtheid 

 Netwerker 

 Communicatief sterk 

 Visie 
 

Arbeidsvoorwaarden 
Het betreft hier een part-time functie. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en 
ervaring, maximaal € 54.402,-- bruto per jaar op basis van 0,6 fte. Voor het overige is de 
rechtspositie conform CAO Primair Onderwijs van toepassing.  
 
Informatie 
Leeuwendaal ondersteunt de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht 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 adviseur 
Marly ter Marsch via telefoonnummer (070) 41 42 700. 
 
Sollicitatie 

http://www.leeuwendaal.nl/


U kunt op de website van Leeuwendaal 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. 
 
Een ontwikkelassessment kan deel uit maken van de procedure 
 


