
Advertentie 

Stichting Op Kop zoekt 

een ambitieuze en verbindende clusterdirecteur (1,0 fte) 

voor haar scholen in Kuinre, Oldemarkt en Willemsoord. 

Zie voor nadere informatie www.stichtingopkop.nl 

 

Uitvoerige Profielschets 

Stichting Op Kop 

De openbare basisscholen in Steenwijkerland en Zwartewaterland maken deel uit van Stichting Op 

Kop. Binnen de stichting werken achttien reguliere basisscholen samen. Circa 220 medewerkers 

verzorgen het onderwijs aan ruim 1600 leerlingen. 

Stichting Op Kop kent een directeur-bestuurder, die wordt ondersteund door een stafbureau. Het 

stafbureau is gevestigd in Giethoorn. 

Zie ook www.stichtingopkop.nl 

 

Organisatieontwikkeling 

Stichting Op Kop heeft de onderwijskwaliteit op orde en is financieel gezond. Eind 2017 is binnen 

Stichting Op Kop een onderzoek gestart met kort gezegd de vraag “hoe staan we er voor, doen we de 

goede dingen en doen we die goed?” Doel was ons zelf een spiegel voor te houden om optimaal te 

kunnen anticiperen op een snel veranderende wereld. Bij dit onderzoek is organisatieadviesbureau 

BMC ingeschakeld. De bevindingen zijn opgenomen in een rapport dat vlak voor de zomervakantie in 

2018 werd opgesteld. In dit rapport is een aantal aanbevelingen opgenomen over o.a. het 

scholenpalet, de organisatie- en managementstructuur, professionalisering, inrichting van het 

stafbureau, governance en cultuur. Vervolgens is Stichting Op Kop projectmatig aan de slag gegaan 

met dit rapport, onder de noemer Koers Op Kop. 

In samenspraak met het directeurenoverleg is in het najaar van 2018 een concreet voorstel 

ontwikkeld voor een nieuwe structuur. In het voorjaar van 2019 heeft de PGMR ingestemd met het 

realiseren van een clustermodel. Samenwerken, samen leren, het delen en inzetten van 

expertise/specialisme vormen een drijfveer. Het vergroten van efficiëntie en effectiviteit is een 

meerwaarde. Belangrijk uitgangspunt: iedere school behoudt zijn eigen identiteit en 

onderwijsconcept.  

Een van de clusters wordt gevormd door: 

- Burgemeester de Ruiterschool (90 leerlingen) in Kuinre; 

- De Slinge (79 leerlingen) in Oldemarkt; 

- Generaal van den Boschschool (97 leerlingen) in Willemsoord.  

De scholen in het clustermodel zijn elk voorzien van een locatiecoördinator. Het betreft een 

leraarfunctie met speciale taken (L11). Zo mogelijk wordt de nieuwe clusterdirecteur betrokken bij de 

benoemingen. Bovendien wordt de clusterdirecteur ondersteund door een administratieve kracht, 

een intern begeleider, een ict-coördinator, een reken- en taalspecialist.  

http://www.stichtingopkop.nl/
http://www.stichtingopkop.nl/


Voor dit cluster zoeken wij een ambitieuze, verbindende directeur (M/V).  

Wij vinden het belangrijk dat hij 

 oog heeft voor de eigenheid van iedere (dorps)school; 

 kan differentiëren in de aansturing van de teams; 

 een team vormt met de locatiecoördinator(en) en specialisten; 

 makkelijk toegankelijk is en zichtbaar en bereikbaar is voor teams en ouders; 

 ondernemerschap, slagvaardigheid en besliskracht combineert met het verwerven van 

draagvlak; 

 flexibel is en prioriteiten kan stellen; 

 werkt vanuit verbinden, veiligheid, respect en vertrouwen; 

 invulling geeft aan een professionele cultuur en daar op kan sturen; 

 visie heeft en dit kan vertalen naar concreet handelen; 

 zo mogelijk ervaring heeft in het aansturen van meer scholen; 

 een inspirerende bijdrage levert aan de ontwikkeling van stichtingsbeleid; 

 de ambities van de stichting actief uitdraagt; 

 actief participeert in het team van clusterdirecteuren; 

 communicatief vaardig is. 

 

Wij bieden onze nieuwe clusterdirecteur 

 een werkplek binnen een ambitieuze stichting die volop in beweging is; 

 samenwerking in een gemotiveerd team van (cluster)directeuren; 

 de ondersteuning van een sterk en slagvaardig stafbureau; 

 de ruimte om zich verder te scholen en te ontwikkelen.  

  

NB. Voor deze functie is een concept functieomschrijving opgesteld. Vooralsnog is directieschaal DB 

het uitgangspunt. De huidige cao-onderhandelingen richten zich o.a. op nieuwe 

functieomschrijvingen. Afhankelijk van de uitkomsten zullen wij zo nodig de functie laten 

(her)waarderen om tot een passende salariëring te komen.  

Benoeming 

 het hebben van ervaring in het aansturen van meer scholen is een pré; 

 een fulltime-betrekking; 

 conform cao PO; 

 in het bezit van of de bereidheid tot het volgen van een schoolleidersopleiding; 

 een assessment kan deel uit maken van de procedure. 

 

Interesse? 

U kunt uw motivatiebrief en CV t/m 8 mei a.s. sturen naar info@stichtingopkop.nl 

 

Contact 

Nadere informatie over de functie kunt u inwinnen bij de directeur-bestuurder van de stichting,  

dhr. Alberto Boon, 06-20443187. 


