
De ISOB is een stichting  

van zes gemeenten 

in Noord- en Midden 

Kennemerland en om-

vat 22 scholen met  

ongeveer 4400 leerlin-

gen en 420 vaste en 

tijdelijke leerkrachten.

De kleinste school telt 

zo’n 60 en de grootste 

school 375 leerlingen. 

De stichting is op-

gericht in het kader 

van de bestuurlijke 

krachtenbundeling en 

schaalvergroting om 

het openbaar basison-

derwijs te versterken 

en kwalitatief te verbe-

teren.

De ISOB draagt actief 

de principes van “de 

lerende organisatie” 

uit.

De ISOB staat voor 

een hoge kwaliteit 

van het onderwijs, 

personeelsbeleid, en 

een effectieve sa-

menwerking van haar 

scholen onderling en 

met de GMR en het 

bestuur. 

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

De ISOB heeft per 1 oktober 2009 een vacature voor:

Algemeen directeur m/v
voor 36 uur per week

De functie:
De algemene directie bestaat uit twee personen: de algemeen directeur die eindverant-
woordelijk is voor de ISOB en het lid algemene directie.

De algemene directie vormt het bovenschools management van de 22 scholen van de 
stichting en is verantwoordelijk voor de beleidsterreinen onderwijs, personeelsbeleid, huis-
vesting/onderhoud, financiën, PR en de bovenschoolse organisatie. De opdracht is om de 
ISOB verder te ontwikkelen en te leiden binnen de kaders van het strategisch beleidsplan en 
de overgang naar een nieuwe bestuursvorm in het kader van Good Governance.

Wij zoeken een algemeen directeur met: 
•	 een	HBO-	en/of	academische	opleiding;
•	 relevante	 werkervaring	 op	 bovenschoolse	 beleidsterreinen,	 met	 name	 onderwijs	 en	

financiën;
•	 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	binding	naar	alle	geledingen	kunnen	tonen;
•	 flexibel,	loyaal	en	betrouwbaar	zijn;
•	 geduld	en	humor	hebben	en	tegen	een	stootje	kunnen;
•	 sterk	in	externe	communicatie.

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	dienstverband;
•	 een	maandsalaris	van	maximaal	€	5.178,-	op	voltijdbasis	(schaal	DD),
•	 reiskostenvergoeding,	 kortingenpakket	 verzekeringen,	 collectieve	 ziektekostenregeling	

en fietsenplan.

De	selectiecommissie	zal	bestaan	uit	vertegenwoordigers	vanuit	de	verschillende	geledin-
gen: directie, GMR, bureau en bestuur.

Overige informatie
Informatie	kunt	u	opvragen	bij	de	heer	J.	ter	Heide,	voorzitter	bestuur	ISOB	(tel.	0251	-	651	768).	
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	sollicita-
tiebrief	met	curriculum	vitae	ontvangen	wij	graag	uiterlijk	12	september	a.s.,	t.a.v.	het	ISOB-
bestuur,	Sokkerwei	2,	1901	KZ		Castricum.	De	sollicitatiegesprekken	zijn	gepland	op	16	en	
17	september	en	een	tweede	ronde	op	23	en	24	september,	vanaf	17.00	uur.

Wij stellen geen prijs op acquisitie naar aanleiding van deze advertentie.


