
 

 

Scala verzorgt primair onderwijs in de gemeente Heusden. 
Dat doet zij dagelijks met ruim 350 leraren voor ongeveer 
4.000 kinderen op 16 basisscholen, waarvan drie openbaar, 
twaalf katholiek en één algemeen bijzonder (speciaal basis 
onderwijs).  
 
Scala is een educatieve onderneming zonder winstoogmerk. 
Vanuit deze opvatting werkt Scala sinds het voorjaar van 
2010 aan de ontwikkeling van een organisatie die beter in staat is de scholen te ondersteunen in het 
primaire proces.  
Kern daarvan is de functie van ABC Schoolleider.  
De bestuurlijke inrichting valt binnen het kader van Code Goed Bestuur van de PO Raad. Het 
dagelijks bestuur is de verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht 
oefent toezicht uit.  
De werkwijze binnen de onderneming wordt gekenmerkt door een dynamische afstemmingscultuur en 
kan worden samengevat als Management en Organisatie volgens het Rotonde Model.  
Ter opvolging van de algemeen directeur a.i. is Scala op zoek naar een:   

 

Educatief Ondernemer 
in de functie van 

Directeur Bestuurder  
 
Van hem of haar wordt een visie verwacht op de bijdrage van Scala aan de talentontwikkeling van 
kinderen in de gemeente Heusden en zijn omgeving. 
 
Wat verwachten wij? 
De directeur-bestuurder draagt zorg voor een verdere verankering van de ingezette koers, stuurt bij 
waar nodig en realiseert veranderingsprocessen op het terrein profilering en onderwijsinnovatie.  
Hij/zij heeft: 

- een goed ontwikkelde antenne voor menselijke en bestuurlijke verhoudingen;  
- ondernemingszin, is bovengemiddeld communicatief, consistent en koersvast; 
- oog voor de ontwikkeling van mensen en processen;  
- gevoel voor de balans tussen pedagogiek, didactiek en organisatorische resultaten; 
- het vermogen zich natuurlijk te bewegen op het complexe speelveld van maatschappelijke 

belangen en organisaties; 
- naar buiten een herkenbare en toegankelijk Scala-uitstraling. 

 
Geschikte kandidaten beschikken over een academisch denk- en werkniveau en hebben ervaring  in 
een hogere management-/directiefunctie bij een maatschappelijke onderneming of instelling; kennis 
van het onderwijs is een pre. Tot slot beschikken zij over kennis van (onderwijs)financiering, 
personeelsbeleid en hebben ervaring met ondernemerschap in het maatschappelijk veld en kunnen 
daarbij resultaten benoemen.  
 
Het volledige profiel en de procedure is te vinden op onze website www.scalascholen.nl. 
Eventuele vragen of verzoek om toezending van info kunt u bij voorkeur per mail (met vermelding van 
eigen telefoonnummer) stellen aan de algemeen directeur a.i. drs Willibrord Ronnes 
willibrord.ronnes@scalascholen.nl . U wordt dan teruggebeld. 
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