
 

 

De Stichting primair  

openbaar onderwijs 

Noord-Veluwe  

(Stichting prOo)  

vormt het bestuur  

van de scholen voor  

primair openbaar  

onderwijs in de  

gemeenten Elburg,  

Ermelo, Harderwijk,  

Heerde, Nunspeet,  

Oldebroek, Putten en 

per 1 januari 2010  

ook de gemeente Epe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting prOo  

Noord-Veluwe 

Eisenhowerlaan 59,  

3844 AS Harderwijk 

tel. 0341 411 669 

fax: 0341 423 684 

mail@stichtingproo.nl, 

www.stichtingproo.nl 

 

 
 
 
 
 

Door een bestuurlijke krachtenbundeling van de Stichting prOo  
Noord-Veluwe en de Stichting OPO Epe zoekt de nieuwe stichting zo spoedig 
mogelijk een 
 

Adjunct Algemeen Directeur  0,8 WTF 
 
De kerntaak zal zijn om samen met en onder verantwoordelijkheid van de 
algemeen directeur de dagelijkse leiding van de organisatie vorm en inhoud te 
geven. De verdeling van de taken tussen de algemeen directeur en de adjunct 
algemeen directeur geschiedt in onderling overleg. 
 
Van de adjunct algemeen directeur wordt verwacht dat hij/zij: 
• een brede kennis heeft van de ontwikkelingen op onderwijskundig gebied 

van 0-18 jarigen; 
• inzicht heeft in de organisatie en bedrijfsvoering van het primair onderwijs; 
• vaardig is in het organiseren en begeleiden van werkprocessen; 
• beschikt over vaardigheid in het leidinggeven aan professionals; 
• ervaring heeft in het overleg met gemeenten en andere instanties en de 

belangen van het openbaar onderwijs weet te behartigen; 
• de uitgangspunten van het openbaar onderwijs onderschrijft en uitdraagt; 
• ervaring heeft met het profileren van een organisatie;  
• communicatief vaardig is. 
 
Informatie 
De functie is gewaardeerd in schaal 12 OOP. Meer informatie over de inhoud 
van deze functie is te vinden op www.stichtingproo.nl. Voor inlichtingen kunt u 
bellen met Piet Uneken, algemeen directeur  0341-411669 of  06-51917971.  
U kunt een informatiepakket opvragen bij Hillie Keijser, medewerkster 
bestuurskantoor, telefoonnummer 0341-411 669.  
 
Sollicitatie 
Sollicitatiebrieven, voorzien van uw Curriculum Vitae kunt u per e-mail richten 
aan Stichting prOo, mail@stichtingproo.nl t.a.v. de heer P.W. Uneken.  
Uw brief dient voor 16 december 2009 in het bezit van de heer Uneken te zijn. 

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

 

 De nieuwe stichting telt per 1 januari 2010 ruim 
3400 leerlingen verspreid over 26 scholen op 32 
locaties. Het aantal personeelsleden bedraagt 365.   
In de komende twee jaren wordt onderzocht welke 
bestuursvorm het meest passend is voor de 
stichting. Vervolgens zal aan de definitief gekozen  
vorm invulling worden gegeven. 

 


