
 
 
 
 
 
 
 
 
De ISOB is een stichting 
van zes gemeenten in 
Noord- en Midden Kenne-
merland en omvat 22 scho-
len met ongeveer 4500 leer-
lingen en 460 vaste en tijde-
lijke leerkrachten. 
De kleinste school telt zo’n 
60 en de grootste school 
445 leerlingen.  
De stichting is opgericht in 
het kader van de bestuurlij-
ke krachtenbundeling en 
schaalvergroting om het 
openbaar basisonderwijs te 
versterken en kwalitatief te 
verbeteren. 
De ISOB draagt actief de 
principes van “de lerende 
organisatie” uit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ISOB staat voor een 
hoge kwaliteit van het 
onderwijs, een goed per-
soneelsbeleid, een effec-
tieve samenwerking van 
haar scholen onderling en 
met de GMR en het be-
stuur.  

De ISOB zoekt per 1 september 2008 een: 
 

Lid algemene directie  m/v 
voor 32 uur per week 

De functie: 
De algemene directie bestaat uit twee personen: het lid algemene directie en de 
algemeen directeur die eindverantwoordelijk is voor de ISOB. 
De algemene directie vormt het bovenschools management van de 22 scholen 
van de stichting en is verantwoordelijk voor de beleidsterreinen onderwijs, perso-
neelsbeleid, huisvesting/onderhoud, financiën, PR en de bovenschoolse organi-
satie. De opdracht is om de ISOB verder te ontwikkelen en te leiden binnen de 
kaders van het strategisch beleidsplan en de overige documenten. 
Wij zoeken een collega met:  
● een HBO- en/of academische opleiding; 
● relevante werkervaring op (bovenschools) managementniveau, bij voorkeur op   
   de terreinen van onderwijs, huisvesting en onderwijsorganisatie; 
● inzicht in politieke verhoudingen en in de Nederlandse onderwijscultuur. 
Profielkenmerken: 
● verantwoordelijkheid op dit niveau willen en kunnen dragen; 
● analytisch vermogen en resultaatgericht werken; 
● planmatig en systematisch werken; 
● betrokkenheid en gevoel naar alle geledingen kunnen tonen; 
● flexibel, loyaal en betrouwbaar zijn; 
● geduld en humor hebben en tegen een stootje kunnen. 
Wij bieden: 
- een afwisselende baan in een prettige en motiverende werksfeer met  
  gemotiveerde en enthousiaste collega’s;  
- een aanstelling in tijdelijke dienst (een jaar) met uitzicht op een vast dienst- 
  verband; 
- een maandsalaris van maximaal € 4.758,- op voltijdbasis (DC), 
- reiskostenvergoeding, kortingenpakket verzekeringen, collectieve ziektekosten- 
  regeling en fietsenplan. 
 
De selectiecommissie zal bestaan uit vertegenwoordigers vanuit de verschillende 
geledingen: directie, GMR, bureau en bestuur. 
Overige informatie 
Informatie kunt u opvragen bij de heer Gerard Stam, algemeen directeur, van de 
ISOB (tel. 0251 – 319 888). Tevens kunt u een informatiepakket opvragen bij het 
bureau (tel. 0251-319 888 Anita Veldman  of e-mail:  info@isob.net). Ook kunt u 
onze website raadplegen: www.isob.net . Uw sollicitatiebrief met curriculum vitae 
ontvangen wij graag vóór 19 mei a.s., t.a.v. het ISOB-bestuur, Sokkerwei 2, 1901 
KZ  Castricum. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 28 mei en 2 juni 2008  
vanaf 17.00 uur. 
 
Wij stellen geen prijs op acquisitie naar aanleiding van deze advertentie. 

Regio: Bergen (inclusief Egmond en Schoorl), Castricum (inclusief Akersloot), Graft-De Rijp, Heiloo, Schermer en Uitgeest. 
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