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Drukke receptie Philip Geelkerken
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Met een drukbezochte receptie 

heeft Philip Geelkerken afscheid

genomen als algemeen directeur van

VOS/ABB. Per 1 juni is hij benoemd

tot directeur van het Centrum

Arbeidsverhoudingen (CAOP) in 

Den Haag. Geelkerken is vanaf de

oprichting in 1998 directeur geweest

van VOS/ABB. 

Heel veel relaties kwamen naar hotel-

restaurant Karel V in Utrecht om Geel-

kerken de hand te drukken. Onder hen

waren veel vertegenwoordigers van 

andere onderwijsorganisaties, waarmee

VOS/ABB vaak samenwerkt. Maar ook

Tweede Kamerleden, afgevaardigden 

van het ministerie van Onderwijs en de

Inspectie, de Raad van Toezicht van

VOS/ABB en heel veel leden waren erbij.

Voor Philip Geelkerken, die werd bedol-

ven onder de cadeaus, was het een hart-

verwarmend afscheid.

Inmiddels heeft de Raad van Toezicht een

selectiecommissie en een procedure vast-

gesteld om na de zomer een nieuwe

directeur te kunnen benoemen. De

komende periode worden gesprekken

gevoerd met kandidaten, waarna naar

verwachting in september een voordracht

wordt gedaan. In de tussenliggende tijd

wordt de directie van VOS/ABB waarge-

nomen door Joop Vlaanderen, manager

verenigingszaken, en Marc Otto, manager

bedrijfsvoering.

In het komende nummer van Over Onder-

wijs, dat op 14 juni verschijnt, staat een

uitvoerig interview met Philip Geelkerken.

Daarin blikt hij terug op zijn jaren bij

VOS/ABB. Zijn inspannningen voor het

funderend onderwijs leidden onder meer

tot de  opstelling van de Code Goed

Onderwijsbestuur. 

Advertenties: (2)

Bijlage:
Kernthema Good Governance

Philip Geelkerken met zijn vrouw Hanneke tijdens de receptie.




Jaarverslag met interviews 
over imago

Het imago van het openbaar onder-

wijs is een hot item. Wat kunnen

scholen doen aan de beeldvorming?

VOS/ABB vroeg het aan acht deskun-

digen van binnen en buiten het onder-

wijs. De interviews staan in het zojuist

verschenen jaarverslag over 2005.

De hoogleraren ds. Anne van der Meiden

en prof. mr. Paul Zoontjens doen opval-

lende uitspraken in deze vraaggesprek-

ken. Zo noemt Van der Meiden artikel 23

van de Grondwet ‘een groen uitgeslagen

grafmonument’ en zegt Zoontjens ‘Stop

met denken in denominaties. Die bestaan

allang niet meer’. 

Over hetzelfde onderwerp komen verder

aan het woord:

• Fred Timmermans van RSG Slingerbos/

Levant in Harderwijk en Zeewolde

(‘openbaar onderwijs aan de rand van

de bible belt’);

• Jaap Balkema van OPO Smallingerland

(‘Ik heb veel geleerd van Ikea’);

• Ton Rek van de Community School in

Amsterdam (‘Een nieuw imago opge-

bouwd’);

• Leon de Rond van ’t Rijks in Bergen op

Zoom (‘De leerlingen zijn onze ambas-

sadeurs’);

• Freek van Reeven van OPO Dordrecht

(‘Onderwijs is gewoon business gewor-

den’);

• Mw. Ruud Pollman en Leendert van 

der Deijl van het Strabrecht College in

Geldrop (‘verschillende stromingen 

binnen één school’).

Het jaarverslag is inmiddels aan alle leden

van VOS/ABB verstuurd. Uiteraard bevat

het naast de interviews ook de gebruike-

lijke (financiële) informatie over het afge-

lopen jaar. Ook op de website is het jaar-

verslag te vinden.

Informatie: Jan Scholten, 

0348-405235, jscholten@vosabb.nl.


Rapport over governance
gereed

Het is juridisch mogelijk bestuurlijke

taken en bevoegdheden te delegeren

aan een schoolleider. Ook is het

mogelijk bij verschillende bestuurs-

vormen in het openbaar onderwijs

een raad van toezicht-model te reali-

seren. Dat betogen de hoogleraren

Zoontjens en Vermeulen in het rap-

port ‘Governance in het openbaar

onderwijs’. 

De hoogleraren deden op verzoek van

minister Van der Hoeven van onderwijs

nader onderzoek naar de mogelijkheid om

het beginsel van scheiding van bestuur en

intern toezicht in het openbaar onderwijs

toe te passen. Ten aanzien van de raad

van toezicht zijn de hoogleraren tot de

conclusie gekomen dat dit mogelijk moet

zijn bij een stichting openbaar onderwijs,

een openbare rechtspersoon en een

stichting samenwerkingsbestuur.

Hun rapport ‘Governance in het openbaar

onderwijs’ heeft de minister nu naar de

Tweede Kamer gestuurd. De uitkomst van

het rapport zal de minister betrekken bij

het opstellen van het wetsvoorstel gover-

nance PO en VO. Dit wetsvoorstel wordt

komend najaar verwacht. 

Een samenvatting van het eerste deel 

van het rapport is opgenomen in het kern-

thema Governance, dat u deze week 

aantreft als bijlage bij de nieuwsbrief. 

De integrale tekst van het rapport kunt u

downloaden van de website www.ocw.nl.

Nadere informatie: Klaas te Bos, 

0348-405227, ntebos@vosabb.nl


Het nieuwe onderwijs-
achterstandenbeleid

De nieuwe wet voor het onderwijs-

achterstandenbeleid wordt binnen-

kort gepubliceerd in het Staatsblad,

samen met de algemene maatregel

van bestuur waarin een nadere uit-

werking plaats vindt. Door deze nieuwe

wet zullen de geldstromen voor het

achterstandenbeleid veranderen.

De nieuwe wet is nu meer gericht op het

werken met schakelklassen en voor- en

vroegschoolse educatie (VVE). De wet-

gever denkt op deze manier onderwijs-

achterstanden vaker te kunnen voor-

komen. De verplichting tot het opstellen

van een gemeentelijk onderwijsachter-

standenplan wordt met deze wet

geschrapt. Het beoogde onderwijs-

achterstandenbeleid heeft geen betrek-

king op scholen voor het (voortgezet) 

speciaal onderwijs.

Verplicht overleg

Nieuw is een verplicht overleg tussen

gemeenten en schoolbesturen met als

doel het maken van afspraken over

bevorderen van integratie, voorkomen 

van segregatie en het bestrijden van ach-

terstanden,. De regeling van het overleg is

door de Tweede Kamer ingrijpend aange-

past. De benadering van de minister werd

als te zwak en te vrijblijvend beoordeeld

en de wens te komen tot meetbare resul-

taten is nu stevig in de wet vastgelegd. 
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De Kamer discussieerde uitvoerig over de

interpretatie van de vrijheid van onderwijs

in relatie tot de positie van de gemeente.

Een duidelijke meerderheid wilde komen

tot bindende afspraken op het terrein van

integratie en segregatie, de afstemming

over inschrijvings- en toelatingsproce-

dures en een evenwichtige verdeling van

leerlingen met een achterstand. In de wet

is nu bepaald dat burgemeester en wet-

houders de uitkomsten van het verplichte

op overeenstemming gerichte overleg

(OOGO) kunnen omzetten in bindende

afspraken. Als het overleg ook in tweede

instantie niet leidt tot een zo groot moge-

lijke consensus, kan de gemeente of een

schoolbestuur om een bindend advies

vragen bij de landelijke, door de minister

ingestelde geschillencommissie. Die

brengt dan binnen vier week een bindend

advies uit. 

Deze aanpassing van de wet is een

belangrijke doorbraak. Het geeft scholen

en gemeenten de mogelijkheid op lokaal

niveau harde afspraken te maken over 

de spreiding van achterstandsleerlingen.

Het is de eerste keer dat de vrijheid van

onderwijs nu toch wordt ingeperkt. Het

maakt tevens duidelijk dat de Tweede

Kamer het tegengaan van segregatie een

belangrijk maatschappelijk vraagstuk

vindt.

Financieel kader 

Voor de uitvoering van het onderwijs-

achterstandenbeleid is een bedrag van

bijna 174 miljoen euro op jaarbasis

beschikbaar, waarvan met ingang van

2007 structureel 30 miljoen euro voor

schakelklassen. 

De verdeling van het geld over de ge-

meenten wordt bij algemene maatregel

van bestuur geregeld. Grondslag voor de

verdeling zal zijn het totale schoolgewicht

per gemeente op 1 oktober 2004. Van 

het totaal bedrag zal ca 70% naar de 31

grootste gemeenten gaan (BDU SIV) en

30% naar de kleinere gemeenten (zie ook

het bericht hierna).

Een uitvoerig artikel over het nieuwe 

achterstandenbeleid, inclusief nadere

informatie over de algemene maatregel

van bestuur, staat op de website

www.vosabb.nl, als bijlage bij ditzelfde

bericht in het dossier financiën/lumpsum. 

Informatie: Bé Keizer, 

0348-405251, bkeizer@vosabb.nl.


Onderwijsachterstandengeld 
in lumpsum

Het bedrag dat basisscholen per

schoolgewicht ontvangen, gaat aan-

merkelijk omhoog. Dat is het gevolg

van de in september 2004 aange-

nomen motie van CDA-fractieleider

Maxime Verhagen om niet te bezuini-

gen op het onderwijsachterstanden-

beleid.

Oorspronkelijk zou de school, uitgaande

van de landelijke GPL-LA van 50.727,29

euro, een bedrag per schoolgewicht 

ontvangen van: 0,0409 x 50.727,29 =

2074,75 euro 

Door de motie-Verhagen krijgt de school

echter: 0,0503 x 50.727,29 = 2551,58 euro

De school ontvangt dus in het schooljaar

2006-2007, wegens de door de motie-

Verhagen beschikbaar gestelde middelen

voor voor- en vroegschoolse educatie

(VVE), voor de aanpak van de achter-

standen in het basisonderwijs een bedrag

van 476,83 euro extra per gewicht. 

Deze middelen zijn niet geoormerkt.

Een uitgebreide toelichting staat op de

website www.vosabb.nl, als bijlage bij dit

bericht in dossier financiën/lumpsum.

Informatie: Geke Lexmond, 

0348-404815, glexmond@vosabb.nl


Dossier Lumpsum verder 
uitgebreid

Het dossier Lumpsum PO op de web-

site van VOS/ABB, www.vosabb.nl, 

is uitgebreid met vragen over het in-

strument Budget met beleidsruimte

en het Vervangingsfonds.

De uitbreiding van het dossier betreft 

een artikel dat ingaat op de premie die 

het bevoegd gezag moet afdragen aan

het Vervangingsfonds en hoe deze premie

verwerkt is in de lumpsumbekostiging.

Het dossier bevat verder alle informatie

over de lumpsumfinanciering, die per 

1 augustus 2006 wordt ingevoerd. 

De scholen zijn zich druk aan het voor-

bereiden op deze verandering in de wijze

van bekostiging.

Het dossier Lumpsum PO is op

www.vosabb.nl snel te vinden via de 

knop dossiers of de knop Kernthema’s 

op de homepage 

Informatie: Geke Lexmond, 

0348-404815, glexmond@vosabb.nl


Notitie over bestuursbegroting

Beleidsmedewerker Geke Lexmond

van VOS/ABB heeft een notitie

geschreven over de relatie tussen 

het instrument Budget met beleids-

ruimte en de bestuursbegroting. 
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Veel besturen maken gebruik van het 

instrument Budget met beleidsruimte. 

Uitgangspunt in dit instrument is de 

formatietoekenning in fpe’s. De school

maakt een formatiebegroting. Er hoeft

geen rekening te worden gehouden met

de gewogen gemiddelde leeftijd (GGL)

van het schoolpersoneel en ook niet met

de eventuele herverdeeleffecten tussen

de scholen. Geld speelt een onderge-

schikte rol.

Voor het opstellen van een personele

bestuursbegroting is het instrument Bud-

get met beleidsruimte niet geschikt. Op

bestuursniveau is geld het uitgangspunt.

De per school toegekende en geaccor-

deerde formatiebudgetten in fpe’s moeten

vertaald worden in geld.

De notitie, te vinden in dossier

financiën/lumpsum op de website

www.vosabb.nl, gaat dieper op deze

materie in.

Informatie: Geke Lexmond, 

0348-404815, glexmond@vosabb.nl


Verwarring door brief UWV

Een brief van het UWV heeft voor

verwarring gezorgd onder school-

besturen. Deze brief van 10 mei, 

met als onderwerp ‘Wijziging op 

het gebied van reïntegratie’, was

bestemd voor het Participatiefonds,

maar is per abuis ook aan alle

schoolbesturen verzonden. 

Schoolbesturen krijgen uit de brief de

indruk dat zij tegenwoordig zelf allerlei

activiteiten moeten ondernemen voor de

reïntegratie van hun (voormalig) mede-

werkers. Dat is echter niet het geval, het

Participatiefonds voert deze taak nog

steeds uit. Schoolbesturen hoeven niets

te doen met de niet voor hen bestemde

brief.

Het Participatiefonds is verantwoordelijk

voor de reïntegratie van werkloze werk-

nemers afkomstig uit het primair en voort-

gezet onderwijs. Deze reïntegratietaak zal

het Participatiefonds voor het voortgezet

onderwijs, ondanks de uittreding per 

1 januari 2007, tot 1 augustus 2007 blij-

ven uitvoeren. Er is dus op dit gebied 

voor de schoolbesturen niets gewijzigd.

De genoemde themamiddag in de eerder-

genoemde brief is bedoeld voor reïntegra-

tieverantwoordelijke werkgevers, werk-

gevers die zelf uitvoering geven aan de

reïntegratietaak, zoals gemeenten, provin-

cies, ministeries, waterschappen, politie,

defensie en ROC’s.

Informatie: Helpdesk, 0348 405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl.


Nieuw: de Webwijzer

De website van VOS/ABB is uitge-

breid met de Webwijzer, een over-

zicht van interessante websites 

over het onderwijs.

Via de Webwijzer kunt u direct doorklik-

ken naar websites over bijvoorbeeld de

onderwijsarbeidsmarkt, onderwijshuis-

vesting, achterstandenbeleid en ict-voor-

zieningen. Ook vindt u hier links naar de

websites van het ministerie van OCW, het

CFI en diverse onderwijsorganisaties.

De Webwijzer is te vinden in de rubriek

Ledenservice op www.vosabb.nl. Heeft u

een tip voor de Webwijzer, stuur dan een

mailtje naar webmasters@vosabb.nl.


Drie nieuwe katernen

De eerste drie katernen in een gloed-

nieuwe reeks zijn onlangs versche-

nen. Alle leden van VOS/ABB in vo en

po en hebben de katernen inmiddels

toegestuurd gekregen, samen met

een opbergbox van hard plastic. 

De katernenreeks behandelt vele prak-

tische onderwerpen waar werkgevers

in het onderwijs mee te maken krijgen. 

De eerste drie nummers gaan over arbo-

beleid en veiligheid, de Wet bescherming

persoonsgegevens en de Wet op de

beroepen in het onderwijs (BIO). De

komende maanden volgen meer nieuwe

katernen.

De boekjes vervangen de katernen die de

leden enkele jaren geleden hebben ont-

vangen en die toen over drie gekleurde

mappen werden verdeeld. De delen uit

die oude reeks worden geactualiseerd,

maar tot die tijd kunt u de oude versies

nog gebruiken.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

8.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Opleiding Projectleider Beheer

Het wordt voor scholen steeds meer

noodzaak om beheer en onderhoud

van het gebouw professioneel aan te

pakken. De opleiding Projectleider

Beheer en Onderhoud Vastgoed sluit

daarbij aan. In september begint de

cursus weer.

Scholen krijgen door decentralisatie en de

invoering van lumpsumbekostiging meer

behoefte aan professionaliteit op het
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gebied van de huisvesting. De benodigde

kennis kunnen ze in huis halen met de

opleiding Projectleider Beheer en Onder-

houd Vastgoed. Deze is gericht op lei-

dinggevend personeel en medewerkers

die zijn belast zijn met beheer en onder-

houd van het gebouw (vastgoed). 

De opleiding omvat 22 avonden. De les-

sen worden gegeven in Haarlem, Zwolle,

Eindhoven en Rotterdam door een keur

aan docenten. Een van hen is Gertjan van

Midden, senior beleidsmedewerker huis-

vesting van VOS/ABB. 

De cursus leidt op voor de exameneisen

van de Comog die twee keer per jaar 

een examen afneemt. Wie dat met goed

gevolg aflegt, ontvangt het certificaat

Onderhoudskundige Comog. Met dat 

certificaat op zak, kan men zich laten

registreren bij de REOV (Register Erkend

Onderhoudskundige Vastgoed). Kijk op

www.reov.nl.

Meer informatie over de opleiding is 

aan te vragen via het mailadres 

halemers@novacollege.nl of op de web-

site www.ncot.nl.(rubriek techniek).


Subsidie voor training

VOS/ABB is blij met het besluit van

minister Van der Hoeven van OCW

om zeker tot 2008 de huidige sub-

sidiemogelijkheden voor professio-

nalisering van startende directeuren

en bovenschoolse managers in het

primair onderwijs te handhaven. 

Dat betekent erkenning voor het

belang van training, coaching en

(proces)advies binnen het onderwijs. 

Op de website www.vosabb.nl (dossier

werkgeverszaken) staat meer informatie

over de stimuleringsregeling. Een belang-

rijke voorwaarde om in aanmerking te

komen voor een subsidie van 6000 euro 

is dat de directeur of manager nieuw is 

en niet eerder een directeursfunctie heeft

gehad. 

Wilt u informatie over de wijze waarop 

wij u in uw situatie kunnen ondersteunen

met training, coaching of opleiding, neem

dan contact op met Adriënne Severs-

van Maurik van het secretariaat van

VOS/ABB Consulting: 0348-405298,

asevers@vosabb.nl. Het secretariaat kan

u in contact brengen met een van onze

adviseurs.

Nog voor de zomer komt VOS/ABB met

een vernieuwd trainings- en coachings-

aanbod voor het schooljaar 2006-2007. 


Subsidie voor overblijfkrachten

Ook voor het schooljaar 2006 - 2007

kunnen scholen weer subsidie aan-

vragen voor scholing en bevordering

van deskundigheid van overblijf-

medewerkers. De subsidieaanvraag

moet wel vóór 16 juli 2006 ingediend

worden.

De minister verstrekt deze subsidie voor

overblijfkrachten die een cursus volgen,

gericht op het overblijven (tussenschoolse

opvang). Onder overblijfkracht wordt ver-

staan de persoon die als vrijwilliger, dan

wel op basis van een dienstverband bij

een werkgever, dan wel bij een andere

werkgever, tussen de middag het over-

blijven op school verzorgt en toezicht

houdt op leerlingen. De minister wil met

deze financiële steun bijdragen aan een

kwaliteitsverbetering van het overblijven.

De subsidie bedraagt 500 euro per deel-

nemer aan een korte cursus of 2.000 euro

voor deelname aan (beroepsgerichte)

scholing dan wel een opleiding gericht op

het behalen van (deel)kwalificaties. 

Nadere details over deze subsidieregeling

in de Subsidiewijzer in de rubriek veel-

gestelde vragen op www.vosabb.nl.

Informatie: Helpdesk 0348 405250 van

08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl


Proef met nieuwe e-mailnieuws-
brief

VOS/ABB is op zoek naar leden die

willen meewerken aan een pilot met

een nieuwe, wekelijkse e-mailbrief

met onderwijsnieuws. Als deze online

nieuwsbrief aan de behoeften van 

de deelnemers van de proef voldoet,

wil VOS/ABB hem aan alle leden aan-

bieden.

Medewerkers van VOS/ABB krijgen de

onderwijsnieuwsbrief Nieuwsplein al enige

tijd via Outlook binnen op hun computer.

De brief wordt verzorgd door de nieuws-

dienst Howards Home, die dagelijks vele

websites doorzoekt op zoek naar onder-

wijsnieuws. De berichten komen van

regionale en landelijke dagbladen, onder-

wijsvakbladen, politieke instanties en

organisaties voor bestuur en management

in het onderwijs. Intern wordt positief op

de nieuwsbrief gereageerd.

Omdat VOS/ABB graag wil weten of deze

nieuwsvoorziening ook een waardevolle

extra informatiebron voor de leden kan

zijn, hebben scholen en besturen die bij

VOS/ABB zijn aangesloten de mogelijk-

heid om voor twee maanden mee te doen

aan een proef. Na twee maanden krijgen
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de deelnemers aan de pilot een online

enquêteformulier, waarop zij hun bevin-

dingen kenbaar kunnen maken.

Voor alle duidelijkheid: de proef met

Nieuwsplein staat los van de e-mailversie

en papieren variant van de vertrouwde

VOS/ABB-nieuwsbrieven, die de aange-

sloten besturen en scholen in het primair

en voortgezet onderwijs om de andere

week krijgen toegezonden. 

Wie aan de pilot wil meedoen, kan zich

opgeven via ledenpanel@vosabb.nl. 

Informatie: Roos Heres, 

0348-405286, rheres@vosabb.nl 


Digitaal Overdrachtsdossier
gecertificeerd

De vereniging Digitaal Overdrachts-

dossier (DOD) heeft de digitale over-

dracht van leerlinggegevens tussen

administratieve systemen met 

succes gerealiseerd. Dat gebeurde 

in nauwe samenwerking met de 

leveranciers van leerlinginformatie-

systemen voor het basis- en voort-

gezet onderwijs, die nu DOD-gecerti-

ficeerd zijn.

Aan de hand van de opgestelde criteria

door de Stuurgroepen WSNS+ en Kwali-

teit van de leerlingenzorg in het VMBO &

Praktijkonderwijs heeft een onafhankelijk

extern deskundige een uitvoerig testpro-

tocol uitgevoerd. Met het uitreiken van

deze certificaten wordt een belangrijke

stap gezet in het betrouwbaar en pro-

bleemloos digitaal overdragen van leer-

linggegevens tussen de administratieve

systemen van scholen in basis- en voort-

gezet onderwijs. 

Het opstellen én overdragen van het

Onderwijskundig Rapport wordt hierdoor

in hoge mate geautomatiseerd. De over-

dracht van leerlinggegevens wordt daar-

mee makkelijker en betrouwbaarder en

blijft binnen de regels van de Wet

Bescherming Persoonsgegevens.

Op de website www.vdod.nl kunt u vanaf

half juni de ervaringen van gebruikers en

aanvullende informatie lezen.

Informatie: Henk Keesenberg,

0348-405226, hkeesenberg@vosabb.nl


Olympic Dayrun 

Bassischoolkinderen van groep 5, 6,

7 en 8 kunnen op vrijdag 23 juni mee-

doen aan een groot sportevenement

in het Olympisch Stadion in Amster-

dam. 

Naast een sponsorloop zijn er workshops

fun athletics en kan een tentoonstelling

over de Olympische Spelen worden

bezocht. De opbrengst is voor een goed

doel: (aangepaste) sport mogelijk maken

voor kinderen met reuma. Na aanmelding

krijgt de school een lespakket over de

ziekte jeugdreuma en lesmateriaal over de

Olympische gedachte. De activiteiten op

23 juni beginnen om 16 uur en eindigen

rond 19 uur.

Meer info en aanmelding op 

www.olympischstadion.nl.
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Het Openbaar Primair Onderwijs Apeldoorn is een organisatie met
32 (basis)scholen, ongeveer 5000 leerlingen en 500 medewerkers. 

In verband met het vertrek van de huidige directeur zoeken
wij per 1 augustus 2006 een kandidaat voor de functie van 

De Bongerd is een school in het stadsdeel De Maten met 144 
leerlingen. Voor meer informatie over de school en voor het 
profiel van de nieuwe directeur verwijzen wij naar onze website.

Heeft u belangstelling voor deze uitdagende baan?
Kijk dan voor meer informatie op onze website:
www.opo.nl/vacatures. Daar kunt u ook doorklikken
naar de site van De Bongerd. Uw reactie zien wij graag
vóór 21 juni a.s. tegemoet.

Directeur (m/v)
obs De Bongerd 0,8-1fte

!

Openbaar Primair Onderwijs      
Apeldoorn



zoekt voor het bovenschools management van haar 11 openbare basisscholen een 

Algemeen directeur 
(werktijdfactor 0,6510) 

(salariëring conform schaal 13) 

De Stichting Openbaar 
Onderwijs West-
Friesland Oost omvat 11
openbare basisscholen 
voor primair onderwijs, 
met in totaal 16 locaties. 

De scholen worden
bezocht door ruim 2.300
leerlingen. Het onderwijs 
wordt door ongeveer 195 
medewerkers verzorgd. 

De directeuren zijn 
integraal
verantwoordelijk voor het 
schoolbeleid. 
De algemeen directeur 
vormt samen met de  
adjunct algemeen 
directeur het 
managementteam. 

Er is een traject ingezet 
richting bestuur op 
hoofdlijnen. 

De algemeen directeur is belast met: 
- het ondersteunen van de schooldirecteuren bij de uitvoering van hun 

integraal schoolleiderschap;
- het leidinggeven aan de directeuren van de basisscholen en de adjunct

algemeen directeur; 
- het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken;
- het verder ontwikkelen van de organisatie, zodat er een heldere structuur 

ontstaat;
- het aandragen van ideeën, concepten en beleidsvoorstellen voor de

ontwikkeling en vernieuwing van het primair onderwijs en voor de 
onderwijsvraag;

- het ontwikkelen van strategisch onderwijsbeleid,  met name op het gebied
van kwaliteitszorg; 

- het bewaken van de kwaliteitszorg op de scholen; 
- het o.a. zorgdragen voor de totale bedrijfsvoering door het opstellen van

beleidsjaarplannen op het gebied van organisatie, onderwijs en 
communicatie; 

- het voorbereiden en deelnemen aan bestuursvergaderingen;
- de externe vertegenwoordiging van het bestuur ten aanzien van de aan

hem/haar gemandateerde taken. 

Wij verwachten van de algemeen directeur dat hij/zij:
- kennis heeft van en inzicht in maatschappelijke en organisatie- 

ontwikkelingen in relatie tot het basisonderwijs; 
- kennis heeft van en vaardigheid heeft in het aansturen van een 

onderwijsorganisatie; 
- vaardig is in het hanteren van verschillende visies en belangen;
- draagvlak kan creëren voor nieuwe ideeën binnen de onderwijsorganisatie

en daarbuiten; 
- bij voorkeur kennis heeft van en ervaring heeft met planning en control;
- communicatief vaardig is;
- strategisch beleid naar concrete actieplannen kan vertalen. 

Wij vragen iemand met: 
- een HBO+ werk- en denkniveau;
- een analytisch denkvermogen; 
- een managementopleiding, bij voorkeur op het gebied van onderwijs;
- inventieve, innoverende en stimulerende capaciteiten;
- vermogen om de openbare identiteit van het onderwijs uit te dragen. 

Informatie: 
Voor nadere inlichtingen en een informatiepakket kunt u zich richten tot:
Mevr. J. Spaan, vice voorzitter van het bestuur van de stichting, tel nr. 0228-315188, na 20.00 uur. 
Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure. 

Sollicitaties: 
U wordt verzocht uw sollicitatiebrief en cv voor 24 juni 2006 te sturen naar: 
Het bestuur van de Stichting Openbaar Onderwijs West-Friesland Oost,  Fresialaan 1, 
1614 SH Lutjebroek.


