
Scholengroep Holland zoekt 

J U I S T E  V O E D I N G S B O D E M ,  M E E R  R E N D E M E N T

Stichting Scholengroep Holland is per 

1 januari 2005 opgericht. De gemeente-

besturen van Bergschenhoek, Berkel en 

Rodenrijs, Bleiswijk, Nieuwerkerk aan den 

IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle hebben 

het bevoegd gezag over de openbare 

scholen vanaf die datum ondergebracht 

bij de Stichting. Per 1 januari 2008 is 

het openbaar onderwijs van de gemeente 

Moordrecht overgedragen. Voordeel van 

deze samenwerking is ondermeer een 

grotere fi nanciële armslag, kostenbesparing 

en een grotere professionaliteit. 

Onder de Stichting ressorteren 10 openbare 

basisscholen.

Eisen:
• beschikken over bevoegdheid schoolleider PO ;

•  ervaring als leidinggevende binnen het onderwijs ;

• inzet voor beide locaties ;

• affi niteit met het openbaar onderwijs en dalton ;

•  het kunnen aansturen van veranderingsprocessen ;

• besluitvaardig en democratisch leidinggeven.

Persoonlijke kwaliteiten:
•  ambitieus, inspirerend, daadkrachtig en realistisch ;

•  het kunnen inzetten van talenten van 

medewerkers ;

• een team leerkrachten kunnen coachen ;

•  het kunnen garanderen van een vertrouwde 

professionele werkomgeving ;

• goede communicatieve vaardigheden ;

• beschikken over humor en inlevingsvermogen ;

•  inhoud kunnen geven aan de daltonontwikkeling 

van de school ;

• zichtbaar zijn voor ouders en leerlingen ;

• positieve feedback kunnen geven ;

•  de kwaliteit van het onderwijs kunnen 

waarborgen. 

Kortom, een dynamische directeur die de belangen 

van de school goed weet te behartigen en naar 

buiten toe gezicht geeft aan de school. 

Voor inlichtingen kunt u bellen met de heer 

Henk Huizer M.Ed, algemeen directeur, 

telefoon 0180-399673.

U kunt ook een informatiepakket aanvragen.

Wij verwachten uw reactie uiterlijk voor 24-05, via 

een brief: Scholengroep Holland, Raadhuisplein 41, 

2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel of via de mail: 

henkhuizer@scholengroepholland.nl.

Gesprekken vinden plaats op 5-06 en 6-06. 

De tweede gespreksronde staat gepland op 19-06. 

Afnemen van een assessment is gepland op 20-06.

Een assessment is een vast onderdeel van de procedure.

DIRECTEUR (m/v) voor onze openbare dalton 
basisschool Groenehoek in Bergschenhoek (Zuid-Holland). 
Onze school telt ca. 350 leerlingen, verdeeld over twee locaties. De vacature betreft 1,0 FTE.


