
 
 
 
Het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ) 
zoekt met ingang van 1 maart 2009 een 
 

ALGEMEEN DIRECTEUR m/v 
 

als opvolger van de huidige algemeen directeur die per die datum met FPU gaat. 
 
Taakomvang: 0,8 fte 
Schaal:           DD 
 
STOPOZ bestaat uit tien basisscholen met 2500 leerlingen. De scholen zijn gevestigd in de 
gemeenten Bennebroek, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en 
Zandvoort. 
Doel van STOPOZ is kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden, een schoolklimaat binnen 
elke school te realiseren waar leerlingen en personeel met plezier werken en de school 
duidelijk te profileren in de eigen omgeving. 
Innovatie van het onderwijs heeft STOPOZ hoog in het vaandel staan. 
Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen en de algemeen directeur  heeft namens het bestuur de 
dagelijkse leiding. 
 
Functie-eisen 
Uit uw brief en uw curriculum vitae blijkt dat u beschikt over:  

• leidinggevende ervaring in een onderwijsorganisatie, bij voorkeur in het primair 
onderwijs; 

• ervaring met belangenbehartiging in een complex krachtenveld; 
• ervaring met profilering van een jonge organisatie; 
• ervaring met het aansturen van mensen in een veranderende organisatie; 
• kennis van financiën. 

 
Profiel 
U bent in staat en bereid een actieve bijdrage te leveren aan het openbaar onderwijs en u 
beschikt over de volgende competenties: 

• Leiderschap: u zet duidelijke lijnen uit en committeert mensen daaraan. U weet goed 
wat u wilt bereiken, houdt overzicht en behaalt uw doelen. U toont initiatief. 

• Inspirerend vermogen: u stimuleert het om ideeën uit te wisselen, kennis te delen en 
met elkaar te werken aan kwalitatief goed onderwijs. U benut diversiteit, daagt 
mensen uit om van elkaar te leren en ondersteunt goede initiatieven. 

• Ondernemerschap: u bent alert op wat er gebeurt in uw omgeving, ziet kansen voor 
de organisatie en benut deze. U geeft de organisatie een duidelijk gezicht en bent in 
staat deze te laten groeien op eigen kracht. U vindt het vanzelfsprekend 
verantwoording af te leggen. 



• Communicatieve vaardigheden: u bent helder en duidelijk in wat u zegt. U vindt het 
belangrijk terugkoppeling te geven. U legt gemakkelijk contacten en onderhoudt deze 
op natuurlijke wijze. U weet STOPOZ met overtuiging intern en extern te 
(re)presenteren. 

 
Wilt u meer weten? 
Kijk dan op onze website: www.stopoz.nl. 
Informatie 
De huidige algemeen directeur, Rob Petersen, is gaarne bereid u nader te informeren. 
Telefoon: 023 - 543 01 80. 
 
Sollicitatie 
Uw sollicitatiebrief met motivatie en cv dient uiterlijk 12 september in het bezit te zijn van het 
bestuur. 
Graag ontvangen wij uw sollicitatie op info@stopoz.nl 
 
 
Data: 
De eerste gespreksronde vindt plaats op dinsdag 7 oktober. 
De tweede ronde vindt plaats op dinsdag 14 oktober. 
 
Een assessment kan deel uit maken van de procedure.  


