
   
 

 

  

 
 

Openbare Basisschool De Prinsenakker zoekt per 1 januari 2018 een 

 

Directeur M/V 

0,8-1,0 fte 

Het schoolprofiel 

Als je van Ede naar Wageningen rijdt, kom je door of langs het sfeervolle dorp Bennekom. 

De Prinsenakker bestaat sinds 1958 in Bennekom en is in begin jaren ’90 een fusie 

aangegaan waardoor de Prinsenakker een school werd met 2 locaties. De locaties kenden 
vanuit hun oorsprong ieder hun eigen cultuur.  

Vanaf schooljaar 2015/2016 zijn beide teams verder gegaan op 1 locatie. Ondanks het feit 

dat van een formele fusie geen sprake was, hebben de teams samen met ouders en 

leerlingen de afgelopen jaren hard gewerkt om vanuit hun eigen schoolculturen en historie 

een gedragen, gezamenlijke visie te formuleren. 

De school heeft vijf waarden geformuleerd, die als basis gelden voor de ontwikkeling van 

vaardigheden van zowel de kinderen als de teamleden voor de omgang met alle 

betrokkenen van de school, te weten: Nieuwsgierigheid, Open communicatie, Integriteit, 

Vertrouwen en Verantwoordelijkheid. 

Op de Prinsenakker wordt door middel van arrangementen onderwijs geboden op 5 

niveaus.  Bovendien vindt er fulltime hoogbegaafden onderwijs plaats onder de naam 
Eureka. 

De school heeft 220 leerlingen. Er is een goede relatie met zeer betrokken ouders. 

Na een periode van een jaar (bewust gekozen) interim-directie, is de school op zoek naar 

een directeur die zich voor langere tijd aan de school kan en wil verbinden. De directeur 

gaat, samen met team, leerlingen en ouders, verder werken aan het door-ontwikkelen en 

vorm geven van de visie, waarden en doelstellingen. Samen wordt het onderscheidende 
en wervend profiel van deze school actief gecommuniceerd.  

De directeur rapporteert aan de directeur-bestuurder van Proominent en maakt onderdeel 

uit van het directeurenteam van deze stichting, waaronder 11 scholen vallen met 9 

directeuren. 

  



 

Het Functieprofiel 

Persoonskenmerken 

 Open, toegankelijk, betrokken met een warme, mensgerichte persoonlijkheid 

 Zorgzaam, betrokken bij en geïnteresseerd in de belevingswereld van de kinderen, 

teamleden, ouders, de wijk en het dorp 

 Verbindend en empathisch, doch voldoende stevig om beleid uit te voeren met oog 

op het algemeen belang 

 Strategisch kunnen denken en dit denken kunnen omzetten in planning op tactisch 

en operationeel niveau 

 Uitstekende relationele en communicatieve vaardigheden op alle niveaus. 

Management 

 Beschikt over aantoonbare leidinggevende capaciteiten 

 Inspireert en motiveert energiek en met een natuurlijk enthousiasme en draagt zo 

bij aan het realiseren van een professionele cultuur 

 Schept een veilig sociaal klimaat waarin alle betrokkenen zich gemotiveerd, 

gestimuleerd en gewaardeerd voelen en elkaar durven aanspreken 

 Is resultaatgericht en planmatig en creëert een ondersteunend klimaat met heldere 

kaders, taken en verantwoordelijkheden  

 Is in staat leiding te geven aan processen binnen de school (hogere orde denken) 

 Is daadkrachtig en doelgericht 

Onderwijsbeleid 

 Aantoonbare expertise op gebied van Hoogbegaafden Onderwijs en ambitie dit 

verder te ontwikkelen 

 Onderwijskundig sterk; kennis van modern onderwijs 

 Geeft samen met team en ouders de school een onderscheidend en wervend profiel 

en zet de school actief op de kaart in het dorp en in de wijk 

Overig 

 Kan zich vinden in het algemeen toegankelijke karakter van deze school 

 Afgeronde schoolleiders opleiding 

 HBO+ werk- en denkniveau 

 Heeft een netwerk in onderwijs 

 Heeft zich bewezen als directeur in het Primair Onderwijs (senior) 

 

  



Het Aanbod: 

 Een uitdagende functie in een school vol potentie 

 Een school in ontwikkeling met een positieve flow, energieke kinderen, een 

enthousiast team en betrokken ouders 

 Een school met visie, heldere waarden en duidelijke doelstellingen voor komende 

jaren die vragen om verdere ontwikkeling en implementatie 

 Een ambitieuze, professionele organisatie die investeert in mensen 

 Salaris in schaal DB 

 

De Procedure 

In deze procedure wordt Proominent ondersteund in de briefselectie door Marant 

Interstudie. Herkent u zichzelf in de bovenstaande kenmerken, dan kunt u uw 

sollicitatiebrief en CV uiterlijk 16 september 2017 mailen naar: 

selectie@marant.nl 

Voor meer informatie kunt u kijken op de site van basisschool De Prinsenakker op 

www.prinsenakker.nl of contact opnemen met Bert Dekker op telefoonnummer  

(06) 49 40 92 00 of met Paula van Dijk, interim-directeur Prinsenakker op 

telefoonnummer (06) 42 88 05 89. 

Tijdens de voorselectie die wordt uitgevoerd door Marant Interstudie zal een pre-

assessment uitgevoerd door Bonnier en Partners (op 21 en 22 september) onderdeel 

uitmaken van de procedure. Gesprekken met de sollicitatiecommissie zullen plaatsvinden 

in twee rondes: 

1e gesprek: di 3 oktober vanaf 16.30 uur of woe 4 oktober vanaf 14.00 uur 

2e gesprek: wo 11 oktober vanaf 17.00 uur 

Daarnaast zal een assessment onderdeel uitmaken van de procedure,  

gepland in week 42 

Een positief advies vanuit het assessment is voorwaardelijk voor de benoeming. 
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