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VOS/ABB-congres: identiteit en imago
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Op donderdag 16 november vindt in

Utrecht aansluitend op de algemene

ledenvergadering het VOS/ABB-con-

gres over identiteit en imago plaats.

Identiteit en imago van de openbare en

algemeen toegankelijke scholen, zowel

binnen het primair als het voortgezet

onderwijs, behoren tot de speerpunten

van VOS/ABB. Centrale vraag op het con-

gres is of het verschil tussen openbaar en

bijzonder onderwijs er nog wel toe doet.

Het congres in stadion Galgenwaard in

Utrecht zal onder leiding staan van trend-

watcher Adjiedj Bakas.

De algemene ledenvergadering is gepland

van 09.30 tot 10.30 uur, gevolgd door het

congres dat tot circa 16.30 uur zal duren.

Meer informatie komt later op

www.vosabb.nl, maar aanmelden kan nu

al bij Anja van Rossum: 0348-405282,

avanrossum@vosabb.nl.

Interviews in jaarverslag

Het thema identiteit en imago staat ook

centraal in het VOS/ABB-jaarverslag over

2005. In acht interviews gaan deskundi-

gen van binnen en buiten het onderwijs in

op dit thema. Zo noemt communicatie-

deskundige ds. Anne van der Meiden arti-

kel 23 van de Grondwet over de vrijheid

van onderwijs ‘een groen uitgeslagen

grafmonument’. Professor Paul Zoontjens

zegt: ‘Stop met denken in denominaties.

Die bestaan allang niet meer’.

Het jaarverslag is eerder deze maand aan

alle leden van VOS/ABB toegestuurd. 

U kunt het ook downloaden van

www.vosabb.nl (publicaties).

Informatie: Sabine Peterink, 0348-405221,

speterink@vosabb.nl of Jan Scholten,

0348-405235, jscholten@vosabb.nl

Advertenties: (3)

Bijlage:
Wereldnieuws

Bouwen aan beter onderwijs

De kring als symbool voor onderwijs aan álle kinderen (obs De Kring in Schiedam)




Eerste aanzet tot verkiezings-
programma

VOS/ABB heeft in een rondetafelge-

sprek met leden de eerste stap gezet

op weg naar een eigen verkiezings-

programma voor 2007. Aan de hand

van vier centrale vragen kwamen zes

thema’s aan bod. 

De vier centrale vragen op de discussie-

bijeenkomst waren:

* Waar liggen onze kansen?

* Wat ervaren we als hinderpalen?

* Wat verwachten we van de overheid?

* In welk opzicht moeten we zelf veran-

deren?

Deze vragen waren de leidraad voor een

discussie over de volgende thema’s:

* Bestuurlijke organisatie

* Onderwijskundige ontwikkeling

* Rechtspositie en personeelsbeleid

* Arbeidsmarktbeleid

* Huisvesting en bekostiging

* Lokaal jeugdbeleid

Het rondetafelgesprek was een eerste

aanzet tot een verkiezingsprogramma

waarmee VOS/ABB in de aanloop naar de

Tweede Kamerverkiezingen van volgend

jaar de politieke partijen duidelijk wil

maken waar voor het onderwijs de priori-

teiten moeten liggen. 

Met de inbreng van de aanwezige leden zal

een eerste concept worden opgesteld.

Zodra meer bekend wordt, melden wij dat

op www.vosabb.nl en in de nieuwsbrieven.

Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227,

ntebos@vosabb.nl 


Verzelfstandiging verloopt
steeds vlotter

Overal in het land kiezen gemeenten

ervoor het openbaar onderwijs op

eigen benen te zetten. Dat gebeurt

niet zomaar, er zijn goede redenen

voor. Inmiddels is er zoveel ervaring

opgedaan met verzelfstandigingspro-

cessen, dat deze steeds vlotter ver-

lopen, constateert VOS/ABB.

Waarnemend directeur Joop Vlaanderen

van VOS/ABB zegt in een commentaar op

www.vosabb.nl dat hij verbaasd opkeek

toen de pers melding maakte van chaoti-

sche toestanden bij verzelfstandigingspro-

cessen. “Er kan natuurlijk sprake zijn

geweest van een incident, want incidenteel

gaat overal wel eens wat mis. Maar het

algemene beeld is dat overal waar de ver-

zelfstandiging positief ter hand wordt geno-

men, het proces vlot verloopt. Vier Brabant-

se gemeenten hebben zelfs in slechts een

jaar bestuurlijke verzelfstandiging én schaal-

vergroting van hun openbaar basisonderwijs

gerealiseerd.” Het jongste nummer van

Over Onderwijs gaat hier uitgebreid op in.

Vlaanderen zegt ook dat veel schoollei-

ders bij de overdracht van hun schoolbe-

stuur naar een nieuw opgerichte stichting

een grotere betrokkenheid en slagvaardi-

ger handelen bij hun nieuwe bestuur erva-

ren. “Er is dus alle reden om vertrouwen

te houden in de bestuurlijke verzelfstandi-

ging van het openbaar onderwijs. Laten

we er vooral mee doorgaan. VOS/ABB

blijft in elk geval de schouders eronder

zetten om gemeenten en scholen te steu-

nen bij dat proces”, aldus Vlaanderen.

Informatie: Sabine Peterink, 0348-405221,

speterink@vosabb.nl 


Leden positief over CAO-PO

De leden van de Werkgeversvereni-

ging Primair Onderwijs (WvPO) heb-

ben in overgrote meerderheid posi-

tief gereageerd op de voorstellen

voor een nieuwe CAO-PO. Ook de

leden van de vakbonden hebben

ermee ingestemd. 

Dat betekent dat het onderhandelaarsak-

koord binnenkort wordt omgezet in een

definitief akkoord. De nieuwe CAO-PO heeft

een looptijd tot 2008 en geldt voor 180.000

werknemers in het primair onderwijs. 

De cao regelt de secundaire arbeidsvoor-

waarden met onder meer nieuwe afspra-

ken over betaald ouderschapsverlof en

vergoedingen voor woon-werkverkeer.

Meer informatie over de inhoud van de

cao staat in de rechterkolom naast dit

bericht op www.vosabb.nl 

(dossier: Werkgeverszaken).

Informatie: Frans Smidt, 0348-404803,

fsmidt@vosabb.nl of Hans van Willegen,

0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl 


FUWA PO: 
tekst voorbeeldfuncties

De tekst van de voorbeeldfuncties

FUWA PO is beschikbaar via

www.vosabb.nl. FUWA PO is het sys-

teem waarmee vanaf 1 augustus

2006 functies moeten worden

beschreven en gewaardeerd in het

primair en (voortgezet) speciaal

onderwijs. Dat wordt een afspraak in

de CAO-PO 2006-2008.

De voorbeeldfuncties zijn geen nieuwe

normfuncties. In het systeem FUWA PO
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zijn voorbeeldfuncties opgenomen voor

de functiecategorieën leraren, manage-

ment en onderwijsondersteunend perso-

neel. De voorbeeldfuncties beogen een

verzameling te zijn van functies die op dit

moment geregeld voorkomen. 

De werkgever bepaalt uiteindelijk zelf

welke functies in aard en omvang nodig

zijn in de organisatie en of de voorbeeld-

functies toepasbaar zijn. Kiest een werk-

gever voor een niet-voorbeeldfunctie, dan

moet een gecertificeerd adviseur de func-

tie waarderen. U kunt daarvoor een van

de VOS/ABB-adviseurs benaderen. 

De functiebeschrijvingen van de voor-

beeldfuncties zijn op www.vosabb.nl in te

zien. Bij de beschrijving is ook de salaris-

schaal genoemd. De besturenorganisaties

hebben nog 19 voorbeelden van functies

in het primair en (voortgezet) speciaal

onderwijs uitgewerkt. Ook deze functies

zijn al door een gecertificeerd adviseur

gewaardeerd. De beschrijvingen van deze

voorbeeldfuncties zijn ook beschikbaar

via onze website.

Daar staat uitgebreidere informatie over

dit onderwerp 

(dossier: Werkgeverszaken).

Informatie: algemene vragen en CAO-PO:

Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot

12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl. Specifie-

ke vragen over functiewaardering, FUWA

PO: Silvia Schouten, 0348-405255,

sschouten@vosabb.nl   


Enquête lokaal onderwijsbeleid

Schoolbesturen worden uitgenodigd

mee te doen aan een enquête over

de veranderingen in het lokale onder-

wijsbeleid. Per 1 augustus gaat het

nieuwe onderwijsachterstandenbe-

leid in. Dat betekent onder meer het

verdwijnen van het Op Overeenstem-

ming Gericht Overleg (OOGO) en

Gemeentelijk Onderwijsachterstan-

denbeleidsplan (GOA-plan). Voortaan

is sprake van een lokale educatieve

agenda. Een jaarlijkse enquête moet

aantonen hoe dit uitpakt.

Het huidige GOA stopt. Per 1 augustus

komt daar het nieuwe Onderwijsachters-

tandenbeleid voor in de plaats. Maar ook

de Operatie Jong, dat gericht is op de

ontkokering van beleid, en de geplande

invoering van de Wet Maatschappelijke

Ondersteuning hebben consequenties

voor de bestuurlijke verhoudingen. 

Van gemeenten wordt verwacht dat ze

gezamenlijk met schoolbesturen en overi-

ge partijen een lokale educatieve agenda

opstellen. Die omvat de beleidsthema’s

waarover gemeenten en schoolbesturen

afspraken maken. Dat zijn in elk geval

doorlopende leerlijnen, Voor- en Vroeg-

schoolse Educatie (VVE), schakelklassen,

het voorkómen van etnische segregatie

en het bevorderen van integratie. 

De Vereniging van Nederlandse Gemeen-

ten (VNG) heeft onderzoeksbureau Obe-

ron gevraagd bij te houden hoe gemeen-

ten en schoolbesturen omgaan met

bovengenoemde veranderingen. Dat

wordt gedaan door middel van een jaar-

lijkse enquête onder gemeenten en

schoolbesturen. De enquête onder

gemeenten heeft onlangs plaatsgevon-

den. Nu is de meting onder schoolbestu-

ren van start gegaan. 

De enquête is niet alleen bedoeld om een

landelijk beeld te krijgen van de stand van

zaken, maar geeft ook schoolbesturen

zelf waardevolle informatie. Door uw ant-

woorden aan het einde van de vragenlijst

uit te printen krijgt u een beeld van uw

eigen situatie. Die kunt u vergelijken met

de landelijke resultaten die over enkele

maanden beschikbaar zullen zijn.

Schoolbesturen kunnen deelnemen aan

het onderzoek door een digitale vragen-

lijst in te vullen, die te vinden is via

www.delokaleeducatieveagenda.nl. Daar-

voor zijn een gebruikersnaam en wacht-

woord nodig, die eerder deze maand via

een brief van de VNG zijn verstrekt. 

Indien u geen brief hebt ontvangen, 

kunt u een e-mail sturen aan

mzuidam@oberon-o-a.nl. Het onderzoek

loopt tot en met 30 juni. De vragen kun-

nen het beste worden ingevuld door

degene(n) die het meeste te maken

heeft/hebben met het gemeentelijk onder-

wijs- en jeugdbeleid. Dat is veelal de

directeur of voorzitter.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 


Werkgevers betalen mee aan
kinderopvang

Werknemers krijgen vanaf 1 januari

2007 gegarandeerd eenderde van de

kosten voor kinderopvang vergoed

van hun werkgever. Nu is de werkge-

versbijdrage nog vrijwillig, maar

minister Aart Jan de Geus van SZW

komt met een wettelijke plicht.

De Geus en minister Maria van der Hoe-

ven van OCW verwachten dat de behoef-

te aan kinderopvang voor kinderen in de

basisschoolleeftijd toeneemt, zodra de

scholen vanaf 2007 verplicht worden om

dagelijks kinderopvang te organiseren

vanaf 07.30 uur tot 18.30 uur. De wettelij-

ke werkgeversbijdrage zal ook voor deze

vorm van opvang gaan gelden.
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De wettelijke bijdrage zal worden verre-

kend via een hogere ww-premie voor de

werkgevers. Ook bedrijven en organisa-

ties die geen werknemers hebben die

aanspraak maken op een vergoeding voor

kinderopvang, zullen aan de wettelijke bij-

drage moeten meebetalen. Minister De

Geus hecht veel waarde aan deze vorm

van solidariteit.

Informatie: Sabine Peterink, 0348-405221,

speterink@vosabb.nl 


Conferentie sociale zekerheid
gewaardeerd

De deelnemers aan de conferentie

over de ontwikkelingen in de sociale

zekerheid hebben veel positieve

reacties laten horen. 

Zowel de sprekers, de deelsessies

als de verstrekte informatie werden

goed gewaardeerd. Dat blijkt uit de

evaluatieformulieren.

De VOS/ABB-conferentie op 23 mei in

Zwolle richtte zich specifiek op het primair

onderwijs. Sprekers waren Jan Veringa

van het ministerie van OCW en Frans Bre-

kelmans van de Algemene Onderwijsbond

(AOb).

Er waren workshops over de volgende

thema’s:

* Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

* Ziekte, vervanging en reïntegratie 

* Levensloop in het primair onderwijs 

* Pensioen 

VOS/ABB organiseerde de conferentie om

de besturen bij te praten over de belang-

rijkste ontwikkelingen op het gebied van

de sociale zekerheid. Met het oog op de

invoering van lumpsum en de wijzigingen

in de wet- en regelgeving zal het bevoegd

gezag beleid moeten ontwikkelen om

financiële risico’s te minimaliseren. Ook

moeten de mogelijkheden voor maatwerk

worden benut om de bedrijfsvoering te

optimaliseren. 

De financiële risico’s en verantwoordelijk-

heden worden steeds groter: loondoor-

betaling bij ziekte, sancties bij onvoldoen-

de reïntegratie-inspanningen en de

verantwoordelijkheid om passend werk te

bieden aan werknemers die minder dan

35 procent arbeidsongeschikt zijn. Het

accent van de deelsessies lag op het suc-

cesvol realiseren van doelen door middel

van gericht personeelsbeleid.

In de rechterkolom naast het bericht over

dit onderwerp op www.vosabb.nl (dossier:

Werkgeverszaken) kunt u de teksten van

de sprekers en de presentaties van de

inleiders downloaden.

Informatie: Frans Smidt, 0348-405803,

fsmidt@vosabb.nl


Wijziging declaratie Vf

Met de komst van de lumpsumbeko-

stiging in het primair onderwijs ver-

andert de declaratie bij het Vervan-

gingsfonds (Vf) voor onbetaald verlof

en (onbetaald) ouderschapsverlof. 

Met het declaratiesysteem ging het fre-

verbruik van degene met onbetaald verlof

of met (onbetaald) ouderschapsverlof

gewoon door. Daardoor werd op een

complexe manier in feite ook de vervan-

ging bekostigd, die dan niet rechtstreeks

bij het ministerie van OCW, maar bij het Vf

kon worden gedeclareerd.

Met lumpsum is dat niet meer nodig. Als

een personeelslid met onbetaald verlof of

met (onbetaald) ouderschapsverlof gaat,

vervalt in principe de loonbetaling aan

deze persoon en kan met dit vrijgevallen

loon de vervanger worden bekostigd. Dat

klinkt logisch en dat is het ook, tenminste

als de loonbetaling compleet wordt stop-

gezet als de betrokkene met verlof gaat. 

Dat is voor enkele vormen van onbetaald

verlof inderdaad zo, maar het hangt in

enkele gevallen ook af van de afspraken

die worden gemaakt over de doorbetaling

van bijvoorbeeld de pensioenpremies.

Zoals in hoofdstuk G van de huidige CAO-

PO is aangegeven (met name in artikel

G11 met betrekking tot enkele vormen van

facultatief lang buitengewoon verlof), is

het zaak dat duidelijke afspraken worden

gemaakt tussen werkgever en werknemer.

De werkgever is daarbij vrij om bepaalde

premies tijdens het verlof door te betalen.

Bij lang buitengewoon verlof zoals

bedoeld in artikel G11, is daar meestal

geen reden voor. Het gaat dan bijvoor-

beeld om buitengewoon verlof in verband

met een politieke functie als wethouder. 

Bij onbetaald ouderschapsverlof is het

wel gebruikelijk dat een aantal sociale en

pensioenpremies wel worden doorbe-

taald. Die blijven dan ten laste komen van

de werkgever.

Meer informatie, onder meer over betaald

ouderschapsverlof, staat in het bericht

over dit onderwerp op www.vosabb.nl

(dossier: Lumpsum).

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, 

bkeizer@vosabb.nl 
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Zorgplicht: de stand van zaken

In de afgelopen maanden zijn in het

hele land ruim 400 bijeenkomsten

georganiseerd over de zorgplicht

oftewel passend onderwijs. Binnen-

kort verschijnt hierover een publica-

tie.

In februari gaf de Tweede Kamer groen

licht om de zorgplicht te verkennen in het

veld. Minister Maria van der Hoeven van

OCW zal met plannen voor een vervolg

komen. In het najaar zal de Tweede

Kamer besluiten gaan nemen, onder meer

op basis van wat de verkenningen in het

veld hebben opgeleverd. 

De publicatie naar aanleiding van de ruim

400 bijeenkomsten in het land zal binnen-

kort worden gepubliceerd op

www.vosabb.nl. 

Informatie: Henk Keesenberg, 

0348-405226, hkeesenberg@vosabb.nl


Platform Zeer Zwakke Scholen
opgericht

Samen met andere onderwijsorgani-

saties heeft VOS/ABB onder leiding

van Q*Primair het Platform Zeer

Zwakke Scholen (Platform ZZS)

opgericht. Het platform richt zich in

eerste instantie op het primair en

speciaal onderwijs. Het is de bedoe-

ling om later ook het voortgezet

onderwijs erbij te betrekken. 

Het Platform ZZS heeft afspraken

gemaakt over hoe wordt omgegaan met

scholen die door de Inspectie van het

Onderwijs in een traject van onderzoek

naar kwaliteitsverbetering (OKV) worden

geplaatst. Afgesproken is dat de inspec-

tie de lijst met zeer zwakke scholen eerst

naar het platform stuurt, voordat de lijst

op internet komt. 

Het platform neemt contact op met het

betreffende bestuur dan wel de directie

met de vraag of er behoefte is aan onder-

steuning. Als die behoefte er is, gaat de

contactpersoon van het platform in

gesprek met het bestuur en/of de school

om te zien waaruit die behoefte bestaat.

Desgewenst kan het platform een advies

uitbrengen. 

Het platform werkt onder meer aan:

* Een landelijke pool van gekwalificeerde

ondersteuners, die gespecialiseerd zijn

in zeer zwakke scholen.

* Een pool van critical friends, die meele-

zen met de rapportage van de inspec-

tie, het verbeterplan van het bestuur en

het monitoren van het verbeterproces.

* Het beschrijven, ontwikkelen en ontslui-

ten van effectieve aanpakken voor diag-

nose, planontwikkeling en -uitvoering,

gericht op het weer boven het ijs krijgen

van zeer zwakke scholen dan wel het

voorkomen dat zwakke scholen verder

wegzakken tot zeer zwakke scholen. 

In eerste instantie richt het platform zich

op het primair en speciaal onderwijs. Het

is de bedoeling om op termijn ook het

voortgezet onderwijs erbij te betrekken. In

de rechterkolom van dit bericht op

www.vosabb.nl (dossier: Kwaliteit) kunt u

een eerder verschenen artikel over de lijst

van zeer zwakke scholen aanklikken.

Informatie: Sicco Baas, 0348-405231,

shbaas@vosabb.nl


Aanbod voor zelfevaluatie en
visitatie

Q*Primair biedt scholen ondersteu-

ning bij zelfevaluatie en collegiale

visitaties. Het project voor kwaliteits-

zorg in het primair onderwijs coördi-

neert een gezamenlijk aanbod van

VOS/ABB, de andere onderwijsorga-

nisaties voor bestuur en manage-

ment en de Landelijke Pedagogische

Centra (LPC).

De ondersteuning kent twee fasen:

1.Zelfevaluatie: vanaf september aan-

staande gaat een deelnemende school

in een netwerk van tien scholen aan het

werk om de eigen kwaliteit in kaart te

brengen en vast te leggen in een zelf-

evaluatierapport.

2.Visitatie: vanaf september 2007 of

zoveel eerder als mogelijk vindt visitatie

tussen scholen plaats. De school ont-

vangt een visitatierapport dat de basis

vormt voor verdere ontwikkeling.

De adviseurs die door Q*Primair worden

ingezet, hebben veel ervaring met bege-

leiding van zelfevaluaties en visitaties.

Informatie: Janny Wolters, 070-3456116,

j.wolters@qprimair.nl of Sicco Baas, 0348-

405231, shbaas@vosabb.nl
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Wij zoeken m.i.v. het schooljaar 2006 – 2007 dan wel z.s.m. daarna voor o.b.s. De Klipper in 
Hoorn een  

een ondernemende directeur m/v   
(voor vier tot vijf dagen per week) 

De school 
Openbare basisschool De Klipper te Hoorn is de grootste basisschool (ruim 650 leerlingen) in de regio West-
Friesland. Doordat de huidige directeur recentelijk een functie als wethouder heeft aanvaard, zoeken wij een 
ondernemende directeur die deze grote, goed georganiseerde school met drie locaties kan leiden.De Klipper 
staat voor een leer- en opvoedingsklimaat dat zich kenmerkt door aandacht, respect en omgaan met verschillen. 
Er wordt gewerkt op basis van het GIP-model. 

Algemene profielschets
Van de te benoemen directeur wordt verwacht dat hij / zij voorstander is van openbaar onderwijs en het een 
uitdaging vindt om de huidige schoolontwikkelingen op innovatieve wijze verder uit te bouwen. Onze voorkeur 
gaat uit naar iemand die ruime leidinggevende ervaring heeft in het basisonderwijs. De taakstelling van de 
directeur ligt met name op het gebied van het personele en onderwijskundige beleid. Binnen de schoolorganisatie 
functioneert een Management Team, waarvan de directeur de voorzitter is. De omvang van De Klipper vereist dat 
de directeur over uitstekende organisatorische kwaliteiten beschikt, gekoppeld aan het vermogen het personeel te 
stimuleren tot ondernemend gedrag en een professionele beroepsuitoefening. De kandidaat heeft een erkende 
opleiding tot schoolleider genoten of is bereid deze te volgen.  

Gevraagde competenties  
- uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden; organisatievermogen; 

ondernemerschap; analytisch denkvermogen; empathisch vermogen. 

Persoonlijke kenmerken
- positief denkend; daadkrachtig; kritisch zelfreflecterend; flexibel; kunnen relativeren. 

Wij bieden
- een gemotiveerd, enthousiast en vaardig team; 
- een ervaren ManagementTeam; 
- een goed gestructureerde schoolorganisatie, waarin de intern begeleiders en de ICT-coördinator een 

gegarandeerde plek hebben;  
- goed ingerichte en goed onderhouden schoolgebouwen; 
- professionele administratieve - en inhoudelijke ondersteuning door het bestuursbureau;  
- constructieve contacten met de (directeuren van de) negen andere scholen van de bestuurscommissie; 
- ruime mogelijkheden voor nascholings- en begeleidingstrajecten; 
- een salaris in overeenstemming met de zwaarte van de functie en arbeidsvoorwaarden volgens het 

Rechtspositiebesluit WPO/WEC respectievelijk de CAO Primair Onderwijs. 

Informatie 
Informatie over de functie en procedure kunt u inwinnen bij bestuursmanager Ronald de Groot  
(werk: 0229 – 282040; privé: 0226 – 423054); Informatie over de school en onze bovenschoolse organisatie kunt 
u vinden op respectievelijk: www.obsdeklipper.nl en www.openbaarbasisonderwijshoorn.nl . 

Sollicitatie 
Uw sollicitatie, waarbij u ingaat op uw kwaliteiten in relatie tot de competenties en de persoonlijke kenmerken die 
wij hierboven schetsen, kunt u vóór 1 juli a.s. richten aan de Bestuurscommissie Openbaar Basisonderwijs Hoorn, 
t.a.v. mevrouw L. Zuiker, Postbus 603, 1620 AR Hoorn. E-mail: l.zuiker@hoorn.nl. 

Een assessment of een hiermee gelijk te stellen onderzoek maakt deel uit van de procedure.  



Het bestuur van Stichting Orion zoekt voor de Mytyl / Tyltylschool 
per 1 augustus 2006 of zo spoedig daarna een

ENTHOUSIASTE, DAADKRACHTIGE 
DIRECTEUR m/v (0,8 tot 1,0 fte)
die het visitekaartje van de school wil zijn

De Mytyl-Tyltylschool is een school voor leerlingen met een lichamelijke en/of meer-
voudige handicap van 4 tot 20 jaar. De school heeft tot doel de leerlingen vanuit een 
geïntegreerde aanpak toe te rusten om optimaal deel te kunnen nemen aan de 
samenleving. De school wil middenin een snel veranderende maatschappij staan,
waar onze leerlingen zich thuis voelen. De school wordt bezocht door 150 leerlingen 
en er werken 110 personeelsleden.

Stichting Orion is het be-

voegd gezag van dertien 

scholen voor openbaar 

(voortgezet) speciaal on-

derwijs in Amsterdam. De 

stichting heeft als doel 

hoogwaardig onder wijs te 

realiseren voor leerlingen 

met lichamelijke, verstan de-

lijke of communicatieve 

belemmeringen, gedrags-

stoornissen, langdurige 

ziekten of psychiatrische 

problemen.Wij werken aan 

kansen voor  de toekomst 

van kwetsbare leerlingen.

Informatie
Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.orion.nl.
Telefonische informatie kunt u inwinnen bij de bestuursmanager van Stichting Orion,
mevrouw J. Meijer (tel: 020-34 60 660). Tevens kunt u een uitgebreid informatie-
pakket aanvragen bij mevrouw R. Van der Lugt,
e-mailadres: kantoor@orion.nl. Sollicitaties kunt u voor 10 juli 2006 richten aan:
Het bestuur van Stichting Orion, t.a.v. mw. J. Meijer, Postbus 9853,
1006 AN  Amsterdam.

Functie-eisen 
Opleiding en ervaring
- hbo/academisch werk- en denkniveau;
- ervaring met het inzetten en aansturen 

van veranderingsprocessen;

- managementervaring, bij voorkeur in 
een complexe organisatie.

Kennis, inzicht en vaardigheden
- kan leiding geven aan verschillende 

disciplines binnen een organisatorische 
eenheid;

- heeft uitstekende sociale en 
communicatieve vaardigheden;

- heeft inzicht in financiële processen;

- heeft inzicht in het werkveld en de 
ontwikkelingen in het speciaal 
onderwijs en affiniteit met de 
leerlingen populatie van cluster 3;

- heeft een coachende stijl van leiding-
geven.

Arbeidsvoorwaarden
Salaris conform rijksregeling.

Een assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Aquisitie naar aanleiding van 

deze advertentie wordt niet op 

prijs gesteld.

Competenties
- mensgericht;
-  analytisch;

-  is resultaatgericht;
-  is flexibel.

Het bestuur van Stichting Orion zoekt voor de Mytyl / Tyltylschool per 1 augustus
2006 of zo spoedig mogelijk daarna een
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onderwijs met visie
De Bestuurscommissie Proloog is op zoek naar

een adjunctdirecteur/locatieleider
voor obs de Wielen (locatie Kingmastate) in Leeuwarden 
per 1 augustus 2006 - functieschaal AB (wtf. 0,8000 - 1,0000)

een directeur voor i.b.s. Uniaskoalle (Daltononderwijs) in Wirdum (Fr.)
per 1 november 2006 - functieschaal DA (wtf. 1,0000)

een directeur voor de nieuwe fusieschool in de wijk Oud-Oost in 
Leeuwarden - per 1 november 2006 - functieschaal DB (wtf. 1,0000)

Meer informatie over de vacatures en de scholen vindt u op de website van Proloog 
www.proloogleeuwarden.nl. De vacatures zijn intern en extern opengesteld.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

primair openbaar onderwijs leeuwarden 
oostergoweg 6    8932 pg  leeuwarden    

telefoon 058 234 75 20    fax 058 294 89 39

info@proloogleeuwarden.nl    www.proloogleeuwarden.nl   

De Bestuurscommissie Proloog is het 
bestuur van alle openbare basisscholen (16) 
en een school voor speciaal basis onderwijs 
in de gemeente Leeuwarden. In 23 school-
gebouwen werken ±400 personeelsleden en 
ontvangen ±3.800 leerlingen onderwijs.
De algemene directie heeft de dagelijkse 
bestuurlijke verantwoordelijkheid.
De scholen worden ondersteund door het 
bestuursbureau.

Kenmerken:
• onderwijs met oog en oor voor kinderen; 
• respect en zorg voor een ieder; 
•  samenwerkend leren met als doel het 

maximale resultaat; 
• verschillen zien als inspiratiebron; 
•  speerpunten zijn ict, kwaliteitszorg en 

deskundigheidsbevordering.

Samenwerking tussen de scholen wordt 
stap voor stap uitgebouwd, waarbij het eigen 
onderwijsprofiel van iedere school is 
gegarandeerd. Een aantal scholen heeft zich 
ontwikkeld tot brede buurtschool. De scholen 
staan verspreid over de stad Leeuwarden en 
de dorpen Wirdum, Goutum en Lekkum.


