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Ben jij een ervaren directeur die graag een volgende stap wil zetten bij een eenpitter waarbij je ook bestuurstaken 

uitvoert? Wil jij werken op een school met vergaande ambities en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van 

toekomstgericht onderwijs? De Nutsschool, een eenpitter in Wassenaar, zoekt een verbindende, daadkrachtige en 

ambitieuze 

 

directeur 

met bestuurstaken 

 

“Onderzoek alle dingen en behoudt het goede” 

 

 

Wat bieden wij? 
We bieden je een uitdagende en dynamische positie op een basisschool met ambitie, ruime mogelijkheden en 

middelen om modern en toekomstgericht onderwijs verder te ontwikkelen. Je geeft leiding aan 18 groeps- en 

vakleerkrachten, vijf medewerkers ondersteunend personeel, een intern begeleider, een remedial teacher en het 

managementteam. De directie, het team en het bestuur zijn zeer gemotiveerd om het onderwijsprogramma, de 

omgeving en hun eigen professionaliteit continu te verbeteren. De Nutsschool kijkt dan ook uit naar een nieuwe 

directeur die hen inspireert en begeleidt, vol enthousiasme met ons meewerkt en gemotiveerd is om bestuurstaken 

in groeiende omvang op zich te nemen.  

 

 

Wat ga je doen? 
De Nutsschool is volop in beweging. Het afgelopen jaar zijn er onder leiding van een interim-directeur belangrijke 

stappen gezet in het ontwikkelen van een gezamenlijke visie, het bevorderen doorlopende leerlijnen, het verder 

professionaliseren van de zorgstructuur en het team en het versterken van de verbinding binnen de school en met 

de omgeving. Binnen deze thema’s ligt een belangrijke taak voor jou als directeur om de ontwikkelingen verder vorm 

te geven en te implementeren. Dit doe je samen met het team dat beschikt over de nodige kennis, ervaring en 

motivatie om de ambities te realiseren. 

 

 

Wat breng je mee?  
Toekomstgericht leiderschap 

Samen met het team werk je aan het realiseren van de ambities van de Nutsschool. Je bent een toekomstgerichte 

leider die het team meeneemt, motiveert en vertrouwen geeft. Jouw kennis en ervaring zijn onmisbaar bij het 

doorontwikkelen en het realiseren van de plannen die voor ons liggen. Jij bent gedreven in het implementeren van 

de in gang gezette verbeteringen en hebt daarbij oog voor kwaliteit. Je bent een resultaatgerichte doorzetter die van 

aanpakken weet.  

 

Verbinding 

Als directeur speel je een belangrijke verbindende rol in en om de school. Je bent open, enthousiast en betrokken. Je 

hebt oog en aandacht voor het team en weet samenwerking te stimuleren. Je bent helder in je communicatie, niet 

alleen naar het team maar ook naar de leerlingen, de ouders, het bestuur en externe partijen. Tegelijkertijd ben je 

ook in staat écht te luisteren en te observeren.  

 

Bestuurlijke sensitiviteit 

De Nutsschool zoekt een directeur die affiniteit heeft met het uitvoeren van bestuurstaken. Het bestuur van de 

school en de commissie van toezicht bestaan uit ouders. Het overleg met de ketenpartners en de positionering van 

de Nutsschool binnen het Wassenaarse scholenveld behoren tot de taken van de directeur. Je doet dit niet alleen, 

maar je hebt en bewaakt wel het overzicht samen met het bestuur en managementteam. Daarvoor is het van belang 

dat je een netwerker bent die graag politiek-bestuurlijk actief is. Je bezit een bestuurlijke sensitiviteit en hebt oog 



 

3 van 3     |     20210433NO01-HH 

voor de context waar de school zich in begeeft. Het bestuur gaat het komende jaar in het kader van good governance 

toewerken naar een meer toezichthoudende rol. In dit proces krijg jij een belangrijke rol.  

 

 

Waar ga je werken? 
De Nutsschool is een neutrale bijzondere school in Wassenaar met circa 250 leerlingen, die staat voor onderwijs van 

hoge kwaliteit. Met het thema “Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede” werd onze school 68 jaar geleden 

opgericht. Nog steeds heeft de school de oude uitgangspunten van toen hoog in haar vaandel. De leerlingen worden 

begeleid in hun creatieve, cognitieve en sociale ontwikkeling tot zelfstandige burgers, aan de hand van een breed 

onderwijsprogramma. Leerlingen, het team en ouders/verzorgers voelen zich sterk verbonden met de school en met 

elkaar. De sfeer op school is gemoedelijk, veilig en stimulerend. Al sinds de oprichting van de school heeft het een 

grote aantrekkingskracht op kinderen en ouders uit de directe omgeving, vanwege de kwaliteit van onderwijs en de 

goede sfeer. 

 

Het reguliere onderwijsprogramma wordt aangeboden door groepsleerkrachten. Onder begeleiding van 

verschillende vakleerkrachten biedt de Nutsschool de leerlingen daarnaast een ruime diversiteit aan additionele 

vakken aan, waarin 21e-eeuwse vaardigheden, expressie- en creativiteitsonderwijs een belangrijke plaats nemen. Er 

is voldoende ondersteunend personeel aanwezig, waardoor bijvoorbeeld een meer begaafden programma en 

remedial teaching aangeboden kunnen worden. De samenstelling van het team zorgt onder andere voor 

vermindering van de werkdruk van het team én meer aandacht voor de leerling. Het team is heel trots op het 

ontdeklab: een plek in de school waar alle leerlingen met plezier en naar hartenlust kunnen ontdekken, onderzoeken 

en experimenteren, programmeren, bouwen en creëren. 

 

 

Praktische informatie en procedure 
Als deze vacature je aanspreekt en jij jezelf in dit profiel herkent, horen wij graag van jou. We gaan ervan uit dat je als 

kandidaat over de competenties beschikt die voor deze functie met dit profiel passend zijn.  

Het betreft een functie van 0,8–1,0 fte in de schaal d13 conform de cao voor directeuren het primair onderwijs.  

 

De voorselectiegesprekken vinden plaats op 17 november. De eerste gespreksronde met de 

benoemingsadviescommissie is gepland in de week van 22 november en de tweede ronde in de week van 29 

november. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. 

 

Je brief en curriculum vitae kun je via www.vbent.org versturen, ter attentie van Henk Hendriks, onder vermelding 

van vacaturenummer 20210433. 

 

Voor meer informatie kun je terecht op onze website www.vbent.org of telefonisch contact opnemen via 

088-20 51 600. 

 

We zien je reactie graag uiterlijk 14 november tegemoet. 

http://www.vbent.org/
http://www.vbent.org/

