
 

 

 

 

 

Het openbaar basisonderwijs in Hendrik-Ido-Ambacht bestaat uit 3 scholen en telt momenteel circa 1000 

leerlingen en 82 medewerkers en zal in de komende jaren naar verwachting zelfs groeien naar 1500 leerlingen.  

Het management wordt gevormd door de 3 directeuren van de scholen en een algemeen directeur die leiding 

geeft aan het Algemeen Managementteam (AMT).  

 

Het gemeentebestuur is op zoek naar een inspirerende  

 

Algemeen directeur m/v (werktijdfactor 1,0) 

 

die het aandurft verantwoordelijkheid te dragen voor de organisatie van het openbaar onderwijs in Hendrik-

Ido-Ambacht.  

 

Uw profiel 

• U bent (aantoonbaar) voorstander van openbaar onderwijs; 

• U hebt kennis van de actuele ontwikkelingen in het primair onderwijs en gebruikt die kennis o.a. bij de 

ondersteuning van de schooldirecties en bij het realiseren van de code goed onderwijsbestuur; 

• U bent in staat om onderwijskundig en strategisch beleid te ontwikkelen als antwoord op de 

maatschappelijke vraagstukken, waarvoor u als bestuursvertegenwoordiger c.q. beoogd bestuurder komt te 

staan. U stelt zich daarbij proactief op; 

• U ziet het als een uitdaging om het huidige marktaandeel van het openbaar onderwijs te versterken en te 

vergroten en toont zich een strategische gesprekspartner in het lokale onderwijsveld met scherp bestuurlijk 

inzicht; 

• U hebt ruime ervaring met het aansturen van onderwijsorganisaties en beleidsontwikkelingen. U weet 

daarbij op integere wijze om te gaan met verschillende belangen met respect voor verschillen in opvatting;  

• U bouwt doelgericht met anderen aan de organisatie als geheel, u motiveert mensen en weet hen te binden 

en te verbinden vanuit een duidelijke visie op het primair onderwijs en bedrijfsvoering; 

• U bent in staat op hoofdlijnen centraal beleid te vertalen naar de eisen van de eigen organisatie; 

• U stelt hoge eisen aan de kwaliteit van uw eigen werk en aan dat van anderen;  

• Uw werkwijze is transparant en u bent besluitvaardig; 

• U bent gericht op het realiseren van de beoogde en afgesproken resultaten; 

• U beschikt over goede communicatieve vaardigheden en een onafhankelijke opstelling; 

• U legt vlot en effectief contacten en onderhoudt deze in interne en externe netwerken. 

 

Benoeming 

Het betreft een functie met een werktijdfactor van 1,0 fte, welke beloond wordt in schaal DC+uitloop conform 

de CAO voor het primair onderwijs. 

 

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. De selectiegesprekken worden gepland in week 44 en 45. 

 

Geïnteresseerd? 

Als u belangstelling heeft voor deze veelzijdige functie, stuur dan vóór 22 oktober a.s. uw gemotiveerde 

sollicitatiebrief met curriculum vitae naar het college van Burgemeester en Wethouders van Hendrik-Ido-

Ambacht, ter attentie van mevrouw M. Schramm (afdeling Beleid & Ontwikkeling), Postbus 34, 3340 AA  



Hendrik-Ido-Ambacht. U kunt ook per e-mail reageren op het volgende adres: m.schramm@h-i-ambacht.nl. 

Voor nadere informatie over deze functie kunt u terecht bij de heer J. Schot (directie openbaar primair 

onderwijs) onder telefoonnummer 078 - 684 91 56. 

 

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft het voornemen om met ingang van 1 januari 2010 het onder haar bevoegd gezag staande 

openbaar primair onderwijs te verzelfstandigen. Hierbij zal een nieuwe bestuurlijke structuur worden vormgegeven, bestaande uit 

een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Op de datum van verzelfstandiging zal de functie van Algemeen Directeur 

worden gewijzigd in de functie van Directeur/Bestuurder. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 


