
Bij het Plateau Openbaar Onderwijs Assen (POOA) zijn 
dertien basisscholen aangesloten, waaronder een school 
voor speciaal basisonderwijs en een school voor zeer 
moeilijk lerenden. Het onderwijsaanbod is breed en de 
scholen hebben de ruimte om vorm te geven aan hun  
eigen onderwijsconcepten. Door dat én het integraal  
leiderschap als uitgangspunt te nemen, is de eigen identi
teit van de scholen gewaarborgd. Minstens zo belangrijk 
voor een organisatie met 3600 leerlingen en 350 perso
neels leden, zijn de kaders waarbinnen dat geschiedt. Het is 
aan u om die kaders verder vorm te geven en het POOA 
eveneens een eigen identiteit te geven.
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Als algemeen directeur staat u aan het roer van een organisatie met ongekende potentie. U krijgt te maken met 
dertien schooldirecteuren die hun professionaliteit en de liefde voor het onderwijs delen. Maar ook met een be
stuur van zeven vrijwilligers die benoemd zijn op basis van hun deskundigheid en betrokkenheid. U bent de bin
dende en bouwende factor in dit geheel. Daartoe zal het bestaande beleid verder uitgebouwd moeten worden en 
zet u nieuwe lijnen uit. Uw leidinggevende ervaring op bestuurlijk niveau met oog voor detail, het respect voor de 
betrokken partijen en uw daadkracht zijn doorslaggevend voor een organisatiebreed succes. Ook extern zal de 
weerslag van uw inzet van groot belang zijn en bent u gesprekspartner voor leraren, overheid en gemeentebestuur. 
Naast de genoemde competenties beschikt u over een behoorlijke ervaring  op onderwijsgebied en een opleiding 
op hbo/woniveau. U combineert een sterk analytisch inzicht met voldoende relativeringsvermogen.

Uw gemotiveerde sollicitatie met cv kunt u tot en met 24 mei versturen via www.gitp.nl/vacatures. Voor meer infor
matie kunt u bellen met de heer R. Nap, adviseur GITP Groningen, tel. (050) 525 62 14. De eerste gesprekken vinden 
plaats op 29 en 30 mei 2008. Een individueel assessementprogramma kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Algemeen Directeur 
die opbouwend kan denken én doen


