
 

 
 
 
Leeuwendaal zoekt voor Openbare Scholen Groep Schoonoord een Senior Roostermaker  
 
Organisatie  
De Openbare Scholen Groep Schoonoord is gevestigd in Zeist en Doorn. OSG Schoonoord biedt een 

volledig aanbod aan regulier openbaar voortgezet onderwijs in de regio Zuidoost Utrecht (Utrechtse 

Heuvelrug). 

Sinds 1 augustus 2000 is de school gesplitst in drie nauw samenwerkende maar verder zelfstandig 

functionerende scholen die een breed aanbod aan voortgezet onderwijs bieden. Op de drie 

zelfstandige scholen werken 200 medewerkers, waarvan 155 docenten en 45 medewerkers in de 

ondersteuning. Er wordt onderwijs gegeven aan totaal 1680 leerlingen.  

Per januari 2009 is de OSG Schoonoord verzelfstandigd als Openbare Stichting, los van de gemeente 

Zeist. De verzelfstandigde scholengroep kent statutair een eenhoofdig bestuur en een Raad van 

Toezicht. De eindverantwoordelijkheid voor de scholengroep ligt bij de Algemeen Directeur/Bestuurder 

die op dat moment is aangetreden. In het huidige besturingsmodel staat het primaire proces (het 

onderwijs) centraal. Schoonoord Doorn en het Openbaar VMBO/MAVO Zeist hebben ieder een 

directeur, het Openbaar Zeister Lyceum heeft een rector. Zij vormen samen met de Algemeen 

Directeur/Bestuurder het directieberaad. Op centraal niveau is een stafbureau ingericht, met 

uiteenlopende ondersteunende diensten voor alle drie de scholen. Hierbij kan gedacht worden aan: 

leerlingenadministratie, receptie, conciërges, facilitair, roosters maken, ICT en huisvesting. 

 

De functie 
Voor de planning van alle primaire processen wordt gebruik gemaakt van een roosterprogramma 

(UNTIS). De “machinist” van dit planningsproces is de senior roostermaker. Hij is verantwoordelijk 

voor het grote rooster dat tweemaal per jaar wordt opgesteld voor de drie scholen. Dagelijks vinden 

ook mutaties plaats (bijv. als gevolg van ziekte) in het dagrooster. Deze mutaties worden binnen het 

grote rooster verwerkt door de dagplanner. Tussen beide roostermakers vindt permanente afstemming 

plaats. Beiden rapporteren inhoudelijk aan de directeuren/rector en leggen verantwoording af aan de 

bestuurder.  

 
Functie-eisen  
Competenties (kennis en kunde): 

 Minimaal HBO werk- en denk niveau. 

 Ervaring in het (voortgezet) onderwijs.  

 Aantoonbare analytische in combinatie met uitstekende communicatieve kwaliteiten. 

 In staat zijn te werken met complexe planningssoftware (OSG gebruikt momenteel UNTIS). 

 Liefst ervaring met het roosteren/clusteren/plannen in complexe organisaties. 

De gewenste gedragscriteria:  



 Analytisch en probleemoplossend vermogen 

 Nauwkeurigheid 

 Samenwerking  

 Initiatief 

 Doorzettingsvermogen 

 Overtuigingskracht 

 

Beloning  
Inschaling en rechtspositie conform CAO Voortgezet Onderwijs afhankelijk van opleiding en ervaring, 

opname in het ABP pensioenfonds en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. De standplaats is Zeist. Het 

OSG is uitstekend bereikbaar met openbaar vervoer (bus en trein). 

 

Informatie 
Het uitgebreide functieprofiel kunt u via onze site www.leeuwendaal.nl downloaden. Voor overige 

vragen kunt u contact opnemen met de betreffende adviseurs Linde Breunis of Vester Reijnders via 

het algemene telefoonnummer van Leeuwendaal (070) 41 42 700. 

 

Sollicitatie 
U kunt via onze site www.leeuwendaal.nl uw belangstelling voor deze functie aan ons kenbaar maken. 

We ontvangen uw reactie graag vóór 6 december 2010. 

Deze vacature is geldig totdat de eerste gesprekronde heeft plaatsgevonden. 

 
 


