
Wolderwijs, bestaande uit twee stichtingen, verzorgt zowel het primair openbaar onderwijs als kinderopvang in de gemeente De Wolden. 
Dit doen we op zes basisscholen (waarvan vier met peuteropvang) en vier integrale kindcentra (IKC; onderwijs en kinderopvang). 
Beide stichtingen werken statutair sinds 2017 volgens het Raad van Toezicht/College van Bestuur model. De Raad van Toezicht heeft 
vijf leden en zal in 2021 nieuw zijn samengesteld. De scholen en IKC’s worden ondersteund door een bestuursbureau bestaande uit 
beleids- en ondersteunende medewerkers. Door 140 personeelsleden wordt onderwijs verzorgd voor 1280 leerlingen. Bij de kinderopvang, 
peuterspelen en de buitenschoolse opvang werken 45 medewerkers voor de opvang van 620 kinderen. Passend onderwijs is ingebed in het 
aanbod van alle scholen en IKC’s. 
 
We brengen, door mede-eigenaarschap, talenten van kinderen en medewerkers maximaal tot ontplooiing waardoor ze in een 
veranderende maatschappij kunnen functioneren als zelfstandige, flexibele, creatieve, harmonieuze en gelukkige personen. 
We zijn nieuwsgierig en onderzoekend en stimuleren deze houding bij kinderen en de hen omringende volwassenen. Daarbij werken we 
herkenbaar vanuit onze kernwaarden: ambitie, ontwikkelingsgericht, verbindend en kwaliteit. De basis van waaruit we werken is een veilig 
klimaat voor zowel kinderen, ouders als medewerkers. Ons motto is: Wolderwijs ontwikkelt ...! 
 
Wij zijn op zoek naar een:

Opdracht  
De nieuwe bestuurder zorgt voor een heldere, integrale strategie 
en de vertaling daarvan in beleid en kan hierin op inspirerende 
wijze de regie nemen en leidend handelen. Door het enthousias-
meren en begeleiden van schooldirecteuren en stafmedewerkers, 
het maken van afspraken en het sturen op resultaten wordt hen de 
ruimte geboden voor eigen regievoering.  
 
Van de bestuurder wordt verwacht dat hij/zij in verbindende samen- 
werking de kwaliteit en continuïteit van Wolderwijs waarborgt en op 
de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen binnen het (primair) 
onderwijs en de kinderopvang. Naast het bovenstaande krijgt de 
bestuurder de volgende opdrachten mee. De bestuurder: 
•   zorgt dat de organisatie op juiste wijze wordt bestuurd en haar 
     maatschappelijke opdracht van kwalitatief goed onderwijs en 
     kinderopvang conform de visie van Wolderwijs realiseert;  
•   draagt zorg voor behoud, ontwikkeling en versterking van 
     onderwijskwaliteit, levert een actieve bijdrage aan versterking 
     van innovatief onderwijs en stimuleert directeuren en 
     leerkrachten om te experimenteren met vernieuwend onderwijs;   
•   werkt verder aan de ingezette koers en zal op basis daarvan het 
     strategisch beleidsplan en de opgezette organisatiestructuur 
     met IKC’s verder ontwikkelen, dit proces op correcte wijze 
     monitoren en waar nodig bijstellen; 
•   zorgt ervoor dat de directeuren als integraal verantwoordelijke 
     hun kerntaak – het leiden van een school /IKC– adequaat 
     kunnen uitvoeren;   
•   plaatst de directeuren en stafmedewerkers in positie en 
     begeleidt hen bij de realisering van de gestelde doelen; 
•   zal als boegbeeld van Wolderwijs de onderwijs- en kinder- 
     opvangorganisatie en het maatschappelijk belang daarvan 
     positief op de kaart zetten door optimaal gebruik te maken 
     van bestuurlijke netwerken, bewaken en behouden van goede 
     relaties met de gemeente en andere stakeholders en die waar 
     mogelijk versterken; 
 
Profiel   
De bestuurder heeft een onderwijsachtergrond en heeft aantoon-
bare ervaring in het leiden van organisaties in de onderwijssector 
en beschikt daarnaast over kennis van onderwijs- en kinderopvang 
ontwikkelingen en kan die vertalen naar strategisch beleid. 
De bestuurder is een sterke sparringpartner die zorgt voor 
implementatie en borging van beleid. Iemand die processen 
bewaakt en kwaliteitsgedreven is. 
 
De bestuurder is omgevingsbewust en begrijpt hoe besluitvormings-
processen verlopen binnen en buiten de organisatie. Hij/zij is in het 
externe krachtenveld een plezierige en stevige samenwerkingspart-
ner en onderhandelaar. Werkt daarbij transparant en is aanspreek-
baar op zijn of haar doen en laten.  
 
De bestuurder herkent zich in de visie, de gekozen besturingsfilosofie 
en de uitgangspunten van de organisatie en wil hiernaar handelen. 
Is innovatief en ontwikkelgericht en in staat mensen mee te nemen.  
Vanuit de integrale verantwoordelijkheid is de bestuurder deskundig 
op de bestuurlijke aandachtsgebieden waaronder kwaliteitszorg, 
personele zaken, kinderopvang, huisvesting en financiën. 
De bestuurder die we zoeken heeft ervaring met 
en gevoel voor de zakelijke kant van de organisatie. 
Hij kan de financiële kant van de organisatie sturen, 
ziet risico’s en treft tijdig maatregelen indien nodig. 
 

De vacature van bestuurder ontstaat per 1 mei 2020. De nieuwe bestuurder is, na pensionering van de huidige bestuurder, 
per 1 augustus 2020 statutair verantwoordelijk voor zowel de onderwijs- als de kinderopvangstichting.  

BESTUURDER (VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR) 

Voor aanvullende informatie en vragen over de sollicitatieprocedure kan contact worden opgenomen met Ankelien Bakker, 
algemeen beleidsmedewerker of met de voorzitter van de Raad van Toezicht, beiden bereikbaar via telefoonnummer 0522-820003. 
Voor deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geworven. 

De bestuurder is communicatief sterk in woord en geschrift, heeft 
een waarderende en onderzoekende houding, is open in het 
contact en nodigt uit tot gesprek. Hij/zij kan ook scherp zijn in het 
debat, maar altijd met respect voor andere standpunten. 
De bestuurder geeft ruimte en vertrouwen en stimuleert eigenaar-
schap en leiderschap bij directeuren. Hij/zij zorgt dat afspraken 
worden nagekomen, verantwoordelijkheid wordt genomen en 
verantwoording wordt afgelegd en inspireert en motiveert 
tegelijkertijd. De bestuurder heeft een natuurlijk overwicht en 
bestuurt vanuit deskundigheid.  
 
Overige functie-eisen  
De nieuwe bestuurder heeft de beschikking over:  
•   ruime ervaring in een leidinggevende of bestuurlijke functie 
     binnen het onderwijs en in het 
     samenwerken met en aansturen van professionals;  
•   een aantoonbaar HBO+/Academisch werk- en denkniveau 
     en is analytisch sterk; 
•   ruime ervaring in bestuurlijke en politieke besluitvormings- 
     processen en het omgaan met uiteenlopende belangen;  
•   kennis van wet- en regelgeving van onderwijs (WPO, WMS), 
     passend onderwijs, kinderopvang (als onderdeel van de IKC 
     ontwikkeling) of in staat om zich die op korte termijn eigen te 
     maken. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Het betreft een functie voor 1 fte schaal B3 conform de 
CAO Bestuurders primair onderwijs. Het betreft een aanstelling 
voor vier jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. 
 
Procedure en planning 
Als deze vacature u aanspreekt en wanneer u voldoet aan het 
profiel en de functie-eisen vragen wij u om een motivatiebrief 
en curriculum vitae te mailen naar info@wolderwijs.nl met als 
onderwerp: sollicitatie bestuurder. We zien uw reactie graag 
uiterlijk 16 september tegemoet. 
 
De eerste ronde van gesprekken met de benoemings- en advies-
commissie vindt plaats op donderdag 10 oktober. De tweede 
ronde van gesprekken, waarvoor wij u vragen een 
presentatie te geven vindt plaats op donderdag 7 november.  
 
Een assessment evenals het inwinnen van referenties maakt deel 
uit van de procedure. 
 
Aanvullende informatie 
Op www.wolderwijs.nl (onder: personeel) staat een digitaal 
informatiepakket. Dit pakket bevat relevante documenten 
over de functie, te weten; het managementstatuut, 
het koersplan, het jaarverslag en de begroting.


