
 
 
 
 
 
Organisatie 
Stichting Penta behoort met haar 13 scholen voor (bijzonder) primair onderwijs in Hoorn en 
omstreken tot een van de meest innovatieve* schoolbesturen van Nederland. De 13 scholen, 
hebben ieder een eigen levensbeschouwelijke en onderwijsinhoudelijke identiteit. Totaal 
omvat Penta circa 3600 leerlingen, circa 60% van de leerlingen populatie van Hoorn. Er zijn 
326 personen werkzaam.  
De besturingsfilosofie, passend bij een lerende organisatie, is ontleend aan Policy 
Governance. Dit houdt in dat de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden zo laag 
mogelijk binnen de organisatie worden neergelegd waardoor scholen en medewerkers binnen 
de gezamenlijk afgesproken kaders maximaal de ruimte krijgen. Het stichtingsbestuur bepaalt 
het beleid op hoofdlijnen. De algemene directie, bestaande uit een algemene directeur en een 
adjunct algemene directeur, draagt de zorg voor het beleid en het beheer van de totale 
organisatie. Zij geeft leiding aan de schooldirecteuren en de andere medewerkers. De 
algemeen directeur is eindverantwoordelijk. 
Momenteel, in het kader van nieuwe governance (de scheiding van toezicht en bestuur), 
wordt overwogen om straks naar, bijvoorbeeld, een Raad van Toezicht model over te gaan 
waarbij de bovenschoolse directie zelf met ruimere verantwoordelijkheden het bestuur vormt. 
 
Leeuwendaal zoekt voor Stichting Penta een 
 

Algemeen Directeur / Beoogd Bestuurder 
 
Functie-inhoud 
De aandachtsgebieden voor de algemene 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 
• Het  bestuur adviseren en ondersteunen 
• 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 en de 

vakbonden 
• Het interne stafbureau 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 
• Politiek-bestuurlijk inzicht 
 
Competenties 
• Groepsgericht leiderschap 
• Ondernemingszin 
• Resultaatgerichtheid 
• Netwerker: 
• Communicatief sterk 
• Visie 
• Bindend vermogen 



Beloning 
Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 78.590,-- bruto per 
jaar (schaal 14). Bij wijziging van het bestuursmodel kan doorgroei naar een volgende schaal 
bespreekbaar zijn. 
Standplaats is Hoorn. 
 
Informatie 
Leeuwendaal ondersteunt Stichting Penta 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 via 
telefoonnummer (070) 41 42 700 of direct bij de betreffende adviseurs mevrouw drs. M.L. ter 
Marsch en mevrouw drs. L. Breunis. 
 
Sollicitatie 
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 23 oktober 2010. 
 
Een ontwikkelassessment maakt deel uit van de procedure 


