
 

Profiel- en 
situatieschets 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

werving en selectie vierscholendirecteur 
scholengroep Hardenberg 
 

 

 

 

 

 

 

 

Geke Bakker & Sarah van Veller 

Amsterdam, oktober 2021 

 



 

2 van 3     |     20210296NO01d-GB/SvV 

Stichting Arcade - met 26 basisscholen het openbaar onderwijs in de regio Coevorden en Hardenberg - zoekt een 

directeur voor scholengroep Hardenberg 
OBS DE KERN OBS DE EXPEDITIE OBS DE ONTDEKKING OBS ’T SPECTRUM 

Zin om met een grote glimlach en enthousiaste, professionele teams te werken aan sterk ervaringsgericht onderwijs 

(EGO) op de scholen? Wil je van betekenis zijn en ben je klaar voor een uitdagende en veelzijdige baan? Lees dan 

verder wat we je te bieden hebben en solliciteer! 

 

 

Wat we bieden 
Scholengroep Hardenberg bestaat uit vier openbare basisscholen die uitdagend onderwijs verzorgen aan ongeveer 

200 leerlingen. Je hebt hierdoor een grote verantwoordelijkheid in een kleinschalige context. Als directeur van vier 

scholen kun je rekenen op gedeelde verantwoordelijkheid op de locaties. Elke locatie heeft een locatieleider die het 

‘dagelijks’ gezicht is van de school en leerkrachten die het eerste aanspreekpunt zijn voor ouders. Tegelijk ben jij het 

boegbeeld van de scholengroep en speel je een belangrijke rol in de positie van het openbaar onderwijs in de regio. 

 

De vier scholen zijn gelijktijdig en als één geheel bezig met het transformeren naar een eigen, eigenzinnig en 

onderscheidend onderwijsconcept: EGO. Ervaringsgericht werken is hiervan de basis. Twee jaar geleden hebben alle 

teamleden op de vier scholen dit nieuwe concept omarmd met enthousiasme, creativiteit en betrokkenheid. De 

leerlingen en ouders zijn hierdoor erg enthousiast over school en leerlingen laten een grote betrokkenheid en 

onderzoekende houding zien. Dat brengt veel extra enthousiasme bij het team teweeg. Je kunt daarom rekenen op 

energieke teams die gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor EGO dragen en hier samen in door willen leren en 

ontwikkelen. Bekijk de filmpjes1 van onze scholen en kom meer te weten over ons onderwijsconcept! 

 

Ouders kiezen voor de scholengroep vanwege de kleinschaligheid op de scholen, het vertrouwen in de kwaliteit van 

het onderwijs en de enthousiaste inzet van de teamleden. Daarnaast worden hun kinderen volledig gezien, hun 

onderwijsbehoeftes erkend en het onderwijs hierop aangepast. Tegelijk zijn er ook wisselingen in schoolleiding 

geweest, waardoor de behoefte ontstaat aan betere samenwerking, communicatie en professionele 

oplossingsgerichtheid. Als directeur speel jij daar een belangrijke verbindende rol in. 

 

De scholengroep maakt deel uit van Onderwijsstichting Arcade waar 350 mensen werken en dagelijks 2500 

leerlingen naar school gaan. Samen met het college van bestuur en je collega-directeuren geef je vorm aan de 

ontwikkeling van de scholengroep. Dat doe je vanuit de gezamenlijke Arcadevisie en -strategie. Het college van 

bestuur en de directeuren worden ondersteund door een stafbureau op gebied van financiën, ICT, huisvesting, 

HR(M), PR en communicatie. De inzet van deze expertises is altijd gericht op het faciliteren en ondersteunen van het 

onderwijs op de scholen en dat merk je aan beleidskeuzes en de wijze waarop jij als directeur wordt ondersteund. 

Daarnaast kun je van je collega-directeuren veel sparring en lef verwachten in een context waarin veel mag en je 

gebruik van elkaar kunt maken. 

 

Binnen de veelzijdige functie van directeur bieden we je veel uitdagingen, waaronder: 

 het koersvast verdiepen en doorontwikkelen van EGO; 

 de versteviging van het openbaar onderwijs in Hardenberg; 

 het versterken van de relatie met ouders in communicatie, samenwerking en vertrouwen; 

 het doorontwikkelen van huisvesting met nieuwbouw, renovatie en de ontwikkeling van samenwerkingsscholen 

(met het gereformeerd onderwijs en kinderopvang). 

 

Kortom, we bieden je een toffe functie, leuke scholen met focus op duurzame, professionele onderwijsontwikkeling. 

Het betreft een functie van 0,8-1,0 fte in schaal D12 (max. € 5.527,--) conform de cao primair onderwijs. Je kunt zo 

snel mogelijk aan de slag!  

 
1 Zie https://www.onderwijsstichtingarcade.nl/scholen/overzicht voor meer informatie en filmpjes over de scholen. 

https://www.onderwijsstichtingarcade.nl/scholen/overzicht
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Wat we van je vragen 
Ben je enthousiast over Arcade, de scholengroep en de functie? Dan vragen we van jou de onderstaande kwaliteiten. 

 

Onderwijskundig leiderschap 

Vanuit jouw onderwijskundige visie sluit je aan bij EGO en kun je leidinggeven aan de verdieping en 

doorontwikkeling hiervan. Je bent koersbepalend door doelen en kaders te bieden, waarbij je het team veel ruimte 

geeft om te onderzoeken, aan te passen en te ontwikkelen. Inspiratie, creativiteit, ontwikkeling en innovatie 

bevorder je. Ook vertaal je onderwijsvisie naar concrete keuzes in huisvesting en andere beleidsterreinen in de 

scholengroep. 

 

Leidinggeven aan professionals, talent en kracht 

Als directeur van vier scholen weet je de kracht van elk team te benutten! Dat betekent dat je oog hebt voor talent 

en kwaliteit in de teams kunt versterken. Je organiseert verantwoordelijkheden met veel ruimte binnen kaders. Je 

ziet de teamleden en jij bent zichtbaar voor hen. Samen kom je verder. 

 

Helder 

Je communiceert duidelijk. Je benoemt wat je ziet, zegt wat je doet en doet wat je zegt. Je bevordert feedback en 

professionele samenwerking waarmee je de fijne en constructieve werksfeer versterkt. Je bouwt relaties op en 

genereert vertrouwen. 

 

Samenwerking met enthousiasme, lef en plezier 

Je straalt positiviteit uit. Daar groeit ieder mens, elk kind en elk team van! Je hebt lef en vindt het leuk om een 

sprong te wagen. Dat kun je ook, omdat je als onderwijskundig leider met zicht op kwaliteit weet wanneer je buiten 

de gebaande paden kunt treden. Je stelt je op als teamplayer en verbindende factor binnen de scholengroep, Arcade 

en met samenwerkingspartners. 

 

En… is de functie van directeur scholengroep Hardenberg iets voor jou? 

 

 

Praktische informatie en procedure 
Als deze functie je aanspreekt, jij je herkent in dit profiel en je beschikt over de benodigde competenties en 

vaardigheden, zien wij graag uiterlijk 24 oktober je sollicitatie tegemoet. 

 

Je brief en cv verstuur je via www.vbent.org onder vermelding van vacaturenummer 20210296. 

 

Je kunt rekening houden met de volgende data: 

 De voorselectiegesprekken vinden plaats op woensdag 27 oktober. 

 In de periode 1-10 november kun je op afspraak de locatie(s) bezoeken en/of een kop koffie drinken met een 

directeur van een andere Arcade-scholengroep. Hierdoor kun je de stichting en scholengroep leren kennen en je 

voorbereiden op de gespreksronde. 

 Op 12 november vinden twee gesprekken plaats met verschillende betrokkenen van de stichting en de 

scholengroep. 

Mogelijk is een assessment onderdeel van de procedure. 

 

Meer informatie 

Meer informatie over de vier scholen en de stichting kun je vinden op www.onderwijsstichtingarcade.nl. Op 

www.vbent.org staat meer informatie over de vacature. Geke Bakker-de Leeuw en Sarah van Veller, die de werving- 

en selectieprocedure namens Arcade begeleiden, zijn bereikbaar via 088 20 51 600 en via geke.bakker@vbent.org 

en sarah.van.veller@vbent.org. 

https://www.vbent.org/wat-we-doen/werving-selectie/vacature/directeur-scholengroep-hardenberg-arcade/
http://www.onderwijsstichtingarcade.nl/
https://www.vbent.org/wat-we-doen/werving-selectie/vacature/directeur-scholengroep-hardenberg-arcade/
mailto:geke.bakker@vbent.org
mailto:sarah.van.veller@vbent.org

