
 

  
Schoolbestuur SIGNUM verzorgt in ’s-Hertogenbosch en Zaltbommel primair onderwijs op bijzondere 

grondslag. SIGNUM telt 26 basisscholen waarvan twee scholen voor speciaal basisonderwijs. Dagelijks 

begeleiden 750 medewerkers ruim 6.500 leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen niveau. Signum 

bestaat uit authentieke scholen die een toonaangevende bijdrage leveren aan de talentontwikkeling 

van autonome en initiatiefrijke kinderen. De scholen zijn ambitieus ten behoeve van hun leerlingen.  

De missie komt tot uitdrukking in het motto: ‘Ondernemend in Onderwijs’’. Zo bieden de scholen van 

SIGNUM kinderen optimaal de kans om in onze complexe samenleving hun eigen identiteit te 

ontwikkelen. Signum staat midden in de maatschappij en gaat actief de verbinding aan met partners 

in de stad en wijken. 

Signum heeft een tweehoofdig College van Bestuur dat voor de scholen fungeert als bevoegd gezag. 

Het stafbureau vormt hierbij een belangrijke schakel tussen bestuur en primair proces. 

 

Signum geeft haar medewerkers een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid die veel ruimte biedt 

voor zelfontplooiing en eigen inbreng. 
 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en gedreven  

directeur voor Campus aan De Lanen 
1,00 wtf – salarisschaal DB 

 

Campus aan De Lanen, een leer- & ontwikkel centrum voor kinderen van 0 t/m 14 jaar, komt in de 

toekomstige wijk De Lanen die deel uitmaakt van De Groote Wielen in Rosmalen. Binnen dit 

centrum werkt Signum nauw samen met de kinderopvang (Ons Kindbureau) en het voortgezet 

onderwijs (het Rodenborch College).  

Campus aan De Lanen is een waarden-gestuurde organisatie waar kinderen, team en ouders 

gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. De verbinding met de 

natuur en de omgeving staat centraal. Op Campus aan De Lanen wordt veel aandacht besteed aan 

bewegend leren. Er wordt buiten de lijntjes gedacht. Er worden nieuwe paden betreden vanuit een 

brein-gebaseerd leermodel in een betekenisvolle omgeving. Vanuit dit gedachtengoed streeft 

Campus aan De Lanen naar een inspirerende kennis- en leergemeenschap voor alle betrokkenen.   

 

Een groep enthousiaste en bevlogen professionals heeft in het lopende ontwikkelproces al veel 

stappen gezet. Echter, in de aanloop naar de opening in augustus 2018 is er nog veel werk te doen, 

waaronder het verder ontwikkelen van het aanbod, het samenstellen van een gepassioneerd team, 

het werven van ouders/kinderen en het realiseren van de definitieve huisvesting. Na de start in 

augustus loopt dit ontwikkelproces parallel aan het “in bedrijf zijn” van Campus aan De Lanen.  

 

Wij zoeken daarom een directeur met een leiderschapsstijl van een sterk betrokken leider die de 

voorwaarden weet te creëren voor een duurzame en solide start en groei van de campus, daarbij 

uitgaande van erkende ongelijkheid. Dit houdt in dat je vanuit gedeeld leiderschap vormt geeft aan 

je rol als directeur van Campus aan De Lanen; je bent een meewerkend voorman/-vrouw met hands 

on mentaliteit (lesgeven is zeker in het begin een deel van de taak)! De transparante en platte 

organisatiestructuur zorgt voor een goede samenwerking op alle niveaus. 

  

Kortom: een unieke kans voor een ambitieuze directeur met VISIE en LEF! 



 

Je krijgt de mogelijkheid om een ambitieus en enthousiast team op te bouwen dat het concept 

dagelijks in gezamenlijkheid verder uitbouwt. Daarbij kun je rekenen op een professionele en 

dynamische werkomgeving met volop ruimte voor creativiteit en innovatie. 

 

Wat je moet kunnen, zijn en doen....... 

 

Een waarden-gestuurde organisatie vraagt om waarden-gestuurde leiding. Campus aan De Lanen 

wordt gebouwd op de kernwaarden “verbinden en ontmoeten”, “verwonderen en onderzoeken”, 

“beleven en voorleven” en “ruimte geven en houvast bieden”. 

Onderstaande moet je dan ook kunnen, zijn en doen naast het zorgdragen voor een goede 

onderwijskwaliteit en passende ontwikkel arrangementen: 

 

► Verbinden en ontmoeten: 

Verbindend:  

- Ben jij degene die vanuit gedeeld leiderschap het team, kinderen, ouders en betrokkenen 

verbindt? 

Een sterke persoonlijkheid:  

- Ben jij het boegbeeld voor Campus aan De Lanen? Iemand met uitstekend ontwikkelde 

communicatieve vaardigheden? Iemand die zich kwetsbaar durft op te stellen? Durf je te 

spelen met ruimte geven en ruimte nemen? 

 

► Verwonderen en onderzoeken: 

Een visionair:  

- Ben jij degene die op een andere manier naar opvang en onderwijs kan kijken, naar wat het 

beste past bij wat kinderen nodig hebben? 

Innovatief:  

- Neem je in je handelen de nieuwste inzichten over de ontwikkeling van kinderen mee?  

Iemand met lef:  

- Durf jij het bekende los te laten en om het hoekje te kijken?  

Nieuwsgierig: 

- Ben jij de leider die in ontwikkeling wil blijven? Raak jij ook verwonderd als je met kinderen 

samenwerkt? 

 

► Beleven en voorleven: 

Een teamspeler: 

- Ben jij de leider die eigenaarschap bij de professionals bevordert en motiveert binnen een 

platte organisatievorm? Die snapt dat je door samenwerking meer kunt bereiken dan alleen? 

Die eigen kennis en ervaring ten dienste van anderen kan stellen? 

Creatief:   

 Heb jij een “growth mindset”? Creëer je vanuit passie en waarden een uitdagende omgeving? 

Benut jij de talenten van de teamleden succesvol?  

 

 

► Ruimte geven en houvast bieden: 

Een conceptbewaker:  

- Ben jij de meewerkend stuurman/-vrouw met hands on mentaliteit (lesgeven is zeker in het 

begin een deel van de taak) die de koers stevig kan ondersteunen? Die de doorgaande lijn 



 

van nul tot en met veertien kan uitzetten? Sta jij volledig achter dit concept en kun je sterk 

concept-gestuurd werken?  

Betrouwbaar:   

- Ben je authentiek? Doe je wat je zegt en zeg je wat je doet? 

Bemiddelaar: 

 Ben jij in staat om in probleem- en conflictsituaties tot oplossingen te komen? 

 

En verder....  

 Je hebt een ruime werkervaring in een vergelijkbare functie alsmede aantoonbare 

kennis van/ervaring met opvang en onderwijs in innovatieve settings; 

 Je hebt een HBO+ of WO werk- en denkniveau en bij voorkeur de opleiding directeur 

integraal Kindcentrum reeds gevolgd; 

 Je participeert in landelijke innovatieve netwerken en bouwt deze mee uit;  

 Je hebt kennis van besturingsfilosofie/organisatieprocessen en draagt dit ook uit; 

 Je bent vertrouwd met de overgang PO-VO; 

 Je hebt kennis en ervaring op het gebied van organisatie en (financiële) 

bedrijfsvoering van opvang en onderwijs;  

 Je voldoet aan de benoemingsvereisten conform de Wet op het Primair Onderwijs. 

 

Procedure 

Het betreft zowel een interne als externe procedure. Op grond van een gesprek met de 

benoemingsadviescommissie, wordt een kandidaat geselecteerd en voorgedragen aan het College 

van Bestuur. De eerste gespreksronde is gepland op dinsdag 22 mei 2018. 

 

Solliciteren? 

Schriftelijke sollicitaties voorzien van een CV kunnen tot 10 mei 2018 gericht 

worden aan de heer J.W. Heijmans, voorzitter college van Bestuur. De sollicitatie kan digitaal 

verstuurd worden aan: m.hurkmans@signumonderwijs.nl  

 

Planning  

CV-selectie    : dinsdag 15 mei 2018 – in afwezigheid kandidaten 

Eerste ronde selectiegesprekken : dinsdag 22 mei 2018 

Arbeidsvoorwaardengesprek  : woensdag 30 mei 2018 

 

Nadere informatie 

Mocht je meer informatie willen over de vacature of procedure dan kun je contact opnemen met dhr. 

Jan Heijmans, voorzitter college van Bestuur. Telefoon 06 – 542 62 556 e-mail: 

j.heijmans@signumonderwijs.nl.  Informatie over Signum vind je ook op www.signumonderwijs.nl. 

Een informatiepakket kun je opvragen via: Mirjam Hurkmans, m.hurkmans@signumonderwijs.nl (en 

tijdens de meivakantie (21 april t/m 6 mei) via W. van de Wouw, w.vd.wouw@signumonderwijs.nl  
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