
Prokind Scholengroep is een stichting met 8 ba-
sisscholen in 17 locaties en 1 school voor speciaal 

basisonderwijs in Spijkenisse. In totaal telt de  
organisatie ongeveer 2600 leerlingen en 290 per-

soneelsleden. 

Bij Prokind scholengroep staat de ambitie “Plezier in  
leren” centraal. Dit betekent dat kinderen van Prokind scholen 

met plezier naar school gaan, wat mede de basis vormt voor hun 
goede resultaten.

Per heden zijn wij op zoek naar een inspirerende

Directeur voor OBS ‘De Veenvlinder’ en 
OJS ‘De Krullevaar’ (WTF 1,0)
De vacature ontstaat per direct, vanwege aanvaarding van een benoeming elders van de huidige directeur. De 
school telt ongeveer 300 leerlingen en is verdeeld over twee locaties. De hoofdvestiging ‘De Veenvlinder’ hanteert 
het leerstofjaarklassensysteem, terwijl locatie ‘De Krullevaar’ werkt vanuit het Jenaplanconcept. De beide locaties 
staan in de wijk Waterland te Spijkenisse, waarin een grote verscheidenheid aan scholen van verschillende deno-
minaties aanwezig is. De school heeft te maken met een stevige concurrentie van deze scholen en zal zich dienen 
te onderscheiden om voldoende marktaandeel te kunnen genereren. 

Uw Profiel: 
In de kandidaat herkennen wij het volgende profiel:
• De kandidaat heeft ruime ervaring in het onderwijs; zowel lesgevend als leidinggevend
• De kandidaat is voorstander van openbaar onderwijs en handelt daar ook naar
• De kandidaat is een onderwijskundig leider die stelling durft te nemen, besluitvaardig is en kan delegeren
• De kandidaat bezit goede contactuele vaardigheden en is in staat mensen te boeien en te binden
• De kandidaat spreekt betrokkenen aan op gedrag en resultaat
• De kandidaat is een boegbeeld van en voor de school en draagt dit duidelijk naar buiten uit
•  De kandidaat heeft ervaring met het opereren in een omgeving met concurrentie, is in staat de klassikale  

vestiging om te vormen tot een school die zich onderscheidt van zijn concurrenten. Houdt daarbij de belangen 
van de ouders die voor deze vestiging hebben gekozen voor ogen. 

Solliciteren?
Stuur uw reactie met C.V. dan voor 1 oktober 2009 naar 
Prokind scholengroep t.a.v. de sollicitatiecommissie, 
Theemsweg 57, 3201 LT Spijkenisse. U kunt ook per mail reageren 
via info@prokind-scholengroep.nl

De selectiegesprekken zijn gepland op 12 en 13 oktober.
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Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. R. Vet, adjunct algemeen direc-
teur van Prokind, te bereiken via 0181-635439 of via rsvet@prokind-scholengroep.nl. 
Een uitgebreide functie- en profielomschrijving is te vinden op de website  
www.prokindscholengroep.nl. Een assessment maakt deel uit van de procedure. Sala-
risschaal conform CAO-PO, in DB.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


