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Openbare basisschool De Dubbelburg zoekt een ervaren, onderwijsinhoudelijke en enthousiaste 

directeur 
die samen met ons team de visie en het onderwijs vooruit wil brengen. 

 

 

1 Wie zijn wij? 
OBS De Dubbelburg is een school in ontwikkeling. We zijn de enige openbare basisschool in Valkenburg en dragen 

onze kernwaarden met trots uit. De school kent twee locaties, een in de dorpskern en een in een nieuwbouwwijk. 

Daarnaast zijn we ook nog bezig met bijbouw; huisvesting is dus een belangrijk onderwerp de komende tijd, dat 

flexibiliteit en organisatorisch inzicht vereist. Meer informatie over onze school vind je hier. 

 

Het team van De Dubbelburg is een gezellig, gemotiveerd en open team met humor en met een diversiteit aan 

ervaring. We hebben een diverse leerlingenpopulatie uit de verschillende wijken van het dorp. Onze school heeft 

een open karakter en het team is benaderbaar; je mag zijn wie je bent als leerling en ouder. De afgelopen jaren is ons 

team creatief omgegaan met nieuwe uitdagingen en dit straalt de school ook uit: we zien veel kansen en zijn scherp 

op wat we aan het doen zijn. We hebben een duidelijke visie voor de school en willen deze graag borgen en 

voortzetten. Onze kernwaarden zijn: ontmoeting, creativiteit, groei en eigenaarschap; we willen ons als team de 

komende tijd graag richten op het vertalen van deze visie naar de praktijk en deze invoelbaar maken in de school. 

 

Het team bestaat uit dertig teamleden en geeft les aan ruim 300 leerlingen. Daarnaast hebben we ondersteuning, 

bestaande uit een administratieve kracht, een directieondersteuner, het bestuurskantoor en collegiale 

samenwerking met andere directeuren binnen de Stichting Openbaar BasisOnderwijs. Ook bieden we scholings- 

en/of coachingsmogelijkheden. 

Voor meer informatie over de stichting klik hier. 

 

 

2 Wie zoeken wij? 
We zoeken een directeur die mensen kan verbinden door goed te kijken naar wat voor school en team wij zijn en 

waar we voor staan. Het is belangrijk dat je goed kunt luisteren, kijken en ervaren en zo feeling met het team krijgt. 

We zijn daarom bij voorkeur op zoek naar een directeur met ervaring, die weet wat er verwacht wordt in zijn/haar 

rol, die weet wat schoolleiding inhoudt en het liefst ook zo is opgeleid. Je moet oog kunnen houden voor de mensen 

in de organisatie en ervaring hebben met hoe je ze in hun kracht zet. 

 

Je bent een benaderbare directeur bij wie leerkrachten altijd kunnen binnenlopen en je bent bij alle locaties even 

zichtbaar. Je hebt een nauwe samenwerking met de intern begeleiders en je kunt het team alert maken op de 

gezamenlijke missie van De Dubbelburg. Je hebt de ambitie en energie om een gemotiveerd team vooruit te brengen 

en te inspireren. Hierbij geef je zowel leiding als sturing, durf je feedback te geven en keuzes te maken en ben je 

transparant in je communicatie. Je brengt inzicht, overzicht en verdieping in waar we met elkaar heen gaan. 

 

Je bent een voorstander van openbaar onderwijs en hebt oog voor de kwaliteit van onderwijs en je kunt goed over 

de inhoud meedenken. Je ziet welke stappen de school onderwijsinhoudelijk moet maken en welke tussenstappen 

daarin onderscheiden moeten worden. Het is daarom belangrijk dat je een onderwijskundige achtergrond hebt en 

ervaring met veranderprocessen. Je bent hierin de bewaker van het pedagogische klimaat en je moedigt 

leerkrachten aan om leerlingen in staat te stellen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en – met respect voor ieders 

mogelijkheden – zo goed mogelijke leerprestaties te realiseren. 

 

Gezien de verschillende locaties van de school en de recente ontwikkelingen in de huisvesting zoeken we iemand die 

ervaring heeft met en wil meedenken over de profilering van de school en die de unieke waarden van de school wil 

uitdragen. Hierbij kun je strategische keuzes maken en beschik je over politieke sensitiviteit. Ook vertegenwoordig 

je de belangen van De Dubbelburg binnen het directieoverleg van de stichting.  

https://www.dubbelburg.nl/
https://www.obodb.nl/
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3 Praktische informatie en procedure 
Vanaf januari 2022 ontstaat er een vacature voor een ervaren en inspirerende directeur die gedreven en met visie 

leidinggeeft aan OBS de Dubbelburg. Het betreft een directeursfunctie voor twee locaties (Valkenhorst en 

‘t Duyfrak). OBS de Dubbelburg maakt deel uit van Stichting OBO. 

 

Wanneer je je herkent in dit profiel, dan nodigen wij je van harte uit te solliciteren naar deze functie. Wij gaan er 

daarbij vanuit dat je voldoet aan de gestelde kwalificatie-eisen. 

 

Het betreft een functie van 0,8-1,0 fte volgens de cao voor D12 in het PO-onderwijs. Het voornemen is om de 

nieuwe directeur uiterlijk per 1 maart 2022 te laten starten. 

 

De voorselectiegesprekken vinden plaats op 12 november 2021. De eerste gespreksronde met de 

benoemingsadviescommissie is gepland op 22 november 2021 (avond) en de tweede gespreksronde op 1 december 

2021 (avond). 

 

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. 

 

Meer informatie via vbent.org en telefonisch: 088 20 51 600. 

 

Je brief en curriculum vitae kun je versturen via vbent.org ter attentie van Carmen Piscopo, onder vermelding van 

vacaturenummer 20210429. 

 

We zien jouw reactie graag uiterlijk zondag 7 november 2021 tegemoet. 

https://www.vbent.org/wat-we-doen/werving-selectie/vacature/directeur-de-dubbelburg/
https://www.vbent.org/wat-we-doen/werving-selectie/vacature/directeur-de-dubbelburg/
https://www.vbent.org/wie-we-zijn/carmen-piscopo/

