
 

STICHTING 
PRIMAIR 
ONDERWIJS 
ZUNDERT 

 

 

4/11/2018 Vacature Bestuurder SPOZ 
  



Stichting Primair Onderwijs Zundert  

 

Pagina 1 

 

 
Stichting Primair Onderwijs Zundert 
Voor meer Informatie over de functie  
Niek Flipse, interim-bestuurder 
Telefoon (06) 21 71 25 50 
Voor sollicitatie nflipse@spoz.nl 
 

Solliciteren 

Uitgebreide brief met motivatie, achtergrond, werkervaring en opleidingen 
als PDF-document naar nflipse@spoz.nl 

De selectieprocedure 

De termijn van reageren loopt tot en met 6 mei 2018 

Mogelijke uitnodiging volgt op 16 mei 2018 

Gesprekken vinden plaats op 22 mei 2018 in de avonduren  

Kandidaten voeren gesprekken met de benoemingsadviescommissie, waarin 
participeren: huidige interim-bestuurder, afvaardiging GMR en een 
afvaardiging RvT 

Gestreefd wordt naar een afronding van de procedure voor 1 juli 2018 
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VACATURE BESTUURDER SPOZ 

1. Inleiding  

Dit document is bedoeld om inzicht te verschaffen in de belangrijkste taken, verantwoordelijkheden en competenties 
voor de functie van Bestuurder bij Stichting Primair Onderwijs Zundert. Daartoe wordt ingegaan op de context 
waarbinnen de organisatie zich begeeft, de interne organisatie, de ontwikkelingen en de ambities van de organisatie. 
Voorts wordt een beschrijving gegeven van de gewenste persoonlijkheidskenmerken en de benodigde kennis en 
ervaring voor deze positie. Besloten wordt met een beschrijving van de selectieprocedure. 

Waar ‘hij’ staat in de tekst, kan uiteraard ook 'zij' gelezen worden. 
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2. De organisatie 

Algemeen 

SPOZ is de overkoepelende stichting voor 5 basisscholen met in totaal ongeveer 900 leerlingen en licht groeiend: de 
Wegwijzer in Achtmaal, de St. Jozefschool in Wernhout, de St. Antoniusschool in Klein- Zundert, de St Annaschool en 
basisschool Zonnebloem in Zundert. Elke school heeft zijn onderwijskundige doelstellingen neergelegd in een 
vierjarig schoolplan.  

Bestuursstructuur 

De bestuursstructuur is SPOZ is gebaseerd op het two-tier model. Bij SPOZ zijn daarmee de functies ‘besturen’ 
en ‘toezicht houden’ duidelijk gescheiden. 

De raad van toezicht en de bestuurder zijn verantwoordelijk voor de governance structuur van SPOZ evenals de 
naleving van de code goed bestuur van de PO-raad. 
De taken en bevoegdheden van de bestuurder en 
raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten. 

De bestuurder is verantwoordelijk voor de 
dagelijkse leiding van de stichting en initieert in 
nauwe samenwerking met de schooldirecteuren - 
het beleid van de stichting. De bestuurder draagt 
zorg voor het bestuur en beheer van de stichting, 
voor het initiëren en ontwikkelen van het 
strategisch beleid van de stichting en voor het 
leidinggeven aan de directeuren van de 
basisscholen en medewerkers van het stafbureau. 
De bestuurder is werkgever en legt verantwoording 
af aan de raad van toezicht. De omvang van de 
betrekking van de bestuurder bedraagt 0,6 tot 0,8 
FTE.  
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3. De situatie  

 

De afgelopen jaren is er binnen en voor SPOZ veel veranderd. Fusie van de stichting werd onverwacht eind 
2017 afgeblazen.  Daardoor moet SPOZ de komende tijd zelfstandig verder. Na een rapport van de 
Inspectie van het Onderwijs in november 2017 is een jaar hard gewerkt aan herstel en verbetering. 
Gezamenlijk met de schoolteams heeft de huidige interim-bestuurder hard en met veel enthousiasme 
gewerkt aan het verbeteren van de  kwaliteit van onderwijs. Er zijn belangrijke stappen gezet en er is 
zonder meer vooruitgang te zien. Tijdens de herbeoordeling in 2018 zal de situatie opnieuw getoetst 
worden.   

Op het vlak van huisvesting wordt binnen de gemeente Zundert gedacht over mogelijk renoveren van de 
huidige schoolgebouwen of het realiseren van Brede scholen/IKC(‘s) binnen de kern Zundert en Klein 
Zundert. 
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4. De functie bestuurder 

De Bestuurder wordt gevormd door een lid hierna te noemen 'bestuurder'. 

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bestuurder komen tot uiting in de volgende rollen: 

• Vanuit eindverantwoordelijkheid voor de totale onderwijsorganisatie verantwoording afleggen over 
het gevoerde beleid aan de Raad van Toezicht.  

• Verantwoordelijkheid dragen voor de onderwijskundige kwaliteit van de scholen. 
• Verantwoordelijkheid dragen voor de bedrijfsmatige aansturing van de onderwijsorganisatie. 
• Positionering en belangenbehartiging van het onderwijs in het algemeen. 
• Directe aansturing van en verantwoordelijkheid vragend aan de schooldirecteuren. 
• Directe aansturing van en verantwoordelijkheid vragend aan ondersteunende instantie bijvoorbeeld 

administratiekantoor en controller. 
• Werkgeverschap vervullen voor alle personeelsleden die in dienst zijn van de organisatie. 
• Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met directeuren. 
• Waar nodig de directeuren bijstaan bij rechtspositionele zaken. 
• Bestuurder is tevens bestuurder samenwerkingsverband SWEZ PO. 
• De bestuurder stelt het organisatie brede beleid vast (strategisch beleid, onderwijsbeleid, 

personeelsbeleid, financieel beleid, facilitair/huisvestingsbeleid). Daarmee stelt hij de kaders vast. De 
bestuurder controleert de voortgang en evalueert met interne stakeholders. 

• Het organisatie-brede beleid komt in nauw overleg tussen bestuurder en directie tot stand. Hiervoor 
worden eventueel werkgroepen binnen de directeurengroep gevormd. De bestuurder verstrekt de 
opdracht en ziet toe op de uitvoering ervan. 

• De directies  vertalen  dit naar schoolplan, jaarplan en schoolgids en voeren dit beleid -samen met de intern 
begeleiders- uit. 

• De directies  leggen hierover verantwoording af aan de bestuurder. 
• Beleid wordt door de bestuurder vastgesteld na overleg in de directieberaad. 
• Het strategisch beleid en het onderwijskwaliteitsbeleid worden in de lijn van de organisatie 

(bestuurder en schooldirecteur) voorbereid, opgesteld en uitgevoerd. 
• De beheerstaken (personeels- en salarisadministratie) worden door het administratiekantoor 

uitgevoerd in opdracht van de bestuurder. 
• Personeelsbeleid, huisvesting en financiën worden grotendeels in directie belegd. Bestuurder en 

directeuren formuleren samen daarvoor uitgangspunten. 

Bij de functie van bestuurder bij stichting SPOZ past een daadkrachtige bestuurder met een hart voor 
onderwijs die de dynamische organisatie vorm geeft en een heldere onderwijsvisie uitdraagt. Hij is een 
verbindende, inspirerende leidinggevende met een duidelijke onderwijsvisie. Hij brengt rust na een roerige 
periode en stimuleert het innovatief vermogen binnen de organisatie. De bestuurder begrijpt de context van 
kleine en middelgrote scholen, hij beschikt over strategisch inzicht en anticipeert op (toekomstige) 
ontwikkelingen. Hij is in- en extern gericht, zoekt oplossingen en gaat hierbij ondernemend en creatief te 
werk. 
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De bestuurder is toegankelijk voor directie en medewerkers. Hij weet wat er leeft in de scholen en vertaalt 
externe ontwikkelingen naar de stichting en de scholen. Hij vervult bij dit alles een proactieve rol. De 
bestuurder organiseert samenhang en verbindt de scholen verder onderling. Is cultuurdrager van een 
professionele en transparante cultuur. 

 
Bij de diversiteit aan scholen  past mensgericht en situationeel leiderschap. De bestuurder maakt gebruik van de 
kennis in de organisatie, geeft ruimte, creëert draagvlak en informeert. Boven alles is hij empathisch, 
communicatief zeer vaardig en gaat hij op natuurlijke wijze de verbinding aan. De bestuurder beweegt zich goed 
op politiek en strategisch niveau. Hij kan SPOZ goed vertegenwoordigen, onder meer richting gemeente, 
buurtgemeenten  en de ketenpartners. 
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5. De gewenste capaciteiten 

Profielschets Bestuurder 

Algemene functie-eisen: 

• Academisch werk- en denkniveau (assessment maakt deel uit van de selectieprocedure). 
• Bij voorkeur ervaring als bestuurder van een onderwijsorganisatie. 
• Bij voorkeur ruime ervaring als schoolleider primair onderwijs of onderwijs gerelateerd. 
• Kennis van wet- en regelgeving voor het primair onderwijs. 
• Kennis van de bekostiging, begroting  en formatietoedeling in het primair onderwijs. 
• Kennis van landelijke (en internationale) ontwikkelingen, zowel op onderwijskundig terrein als op het 

gebied van bedrijfsvoering. 
• In staat tot het formuleren van heldere organisatiedoelen. 
• Strategisch en procesgericht leiderschap, met gevoel voor politieke en bestuurlijke 

verhoudingen. 
• Ruime ervaring met de aansturing van de onderwijskundige kwaliteit van scholen. 
• Ondernemend op het gebied van PR en marketing. 
• Beschikt over relevant netwerk. 

 
 

6. Bezoldering 

lnschaling conform cao Bestuurders in het Primair Onderwijs. De omvang van de betrekking van de bestuurder 
bedraagt 0,6 tot 0,8 FTE. 

 
 

 

 

 


