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Bestuurder voor TOF Onderwijs gezocht! 
Ben jij de ervaren leidinggevende met frisse ideeën, die sturing wil geven aan de doorontwikkeling van kwalitatief 

toekomstgericht onderwijs in de gemeente Tubbergen? 

 

TOF Onderwijs biedt jou 

 kansen om jezelf en de organisatie verder te ontwikkelen; 

 een fijne werksfeer; 

 samenwerking met zeven directeuren van negen verschillende basisscholen; 

 een stichting met een stabiele basis en overzichtelijke schaalgrootte om aan te sturen; 

 een prachtige werkomgeving in de gemeente Tubbergen; 

 een baan waarin je bijdraagt aan goed primair onderwijs dat kinderen in staat stelt de waarde van hun bestaan te 

ontdekken; 

 mogelijkheden om expertise en ervaringen uit te wisselen met de bestuurder van een naburige stichting; 

 een functie als voorzitter college van bestuur voor 0,8 fte in schaal B3 volgens de cao voor bestuurders PO.  

 

Als bestuurder van TOF Onderwijs ligt je focus op optimale ontwikkeling van kinderen en medewerkers. Daarbij 

zorg je voor korte lijnen en sluit je aan bij wat er al is. Je bent inspirerend, laagdrempelig, omgevingsbewust en een 

situationeel leider.   

 
Inspirerend 
Jouw ideeën deel je met directeuren en staf, je stelt scherpe vragen en onderzoekt of kansen bijdragen aan de 

doelen van TOF Onderwijs. Nieuwe initiatieven om ontwikkelings- en toekomstgericht onderwijs te bevorderen 

geef je ruimte.  

 

Laagdrempelig  
Binnen TOF past een bestuurder die empathisch en open is. Je komt graag in contact met de mensen in en rond de 

organisatie en wilt weten wat hen beweegt. De scholen bezoek je regelmatig om te zien waar het gebeurt en te 

horen wat er speelt.  

 

Omgevingsbewust 
De scholen staan ieder als enige school in een van de negen kernen van de gemeente Tubbergen. De scholen staan 

sterk in verbinding met de dorpsgemeenschappen. Je bent je bewust van de cultuur in de dorpen en de betekenis 

van de scholen in de dorpen. Als gezicht van TOF Onderwijs behartig je de belangen op bestuurlijk niveau, binnen 

het samenwerkingsverband en op gemeentelijk niveau en fungeer je als bruggenbouwer tussen de verschillende 

partners, zowel lokaal als regionaal.  

 

Situationeel leider 
Je bent een leider die kaders aangeeft en doelgericht het proces stuurt. Daarin neem je mensen mee en beweeg jij 

mee als de omstandigheden dat vragen. Je werkt met het doel voor ogen en staat met beide benen op de grond. 

Oprechte interesse in onderwijs is belangrijker dan een onderwijsachtergrond. Maatschappelijke betrokkenheid en 

leidinggevende ervaring is wel een vereiste.   

 

 

Wij zijn TOF  
De negen basisscholen in alle kernen van de gemeente Tubbergen, met een eigen (onderwijskundige) identiteit, 

vormen samen stichting TOF Onderwijs. Zij verzorgen eigentijds, goed primair onderwijs, waarbij het kind centraal 

staat. Het onderwijs wordt vormgegeven vanuit een katholieke, protestants christelijke of neutraal bijzondere 

grondslag. 
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TOF Onderwijs is een laagdrempelige organisatie, waar mensen zich welkom voelen, zichzelf mogen zijn en daarom 

ook graag blijven. De betrokken medewerkers werken vanuit de waarden veiligheid, authenticiteit, respect, 

betrokkenheid, openheid en verantwoordelijkheid.  

 

De stichting heeft een stabiele basis, zowel op 

onderwijskundig als financieel gebied. Op het gebied van 

huisvesting komen er een aantal nieuwbouwprojecten aan. 

In 2020 heeft het bestuur van TOF Onderwijs besloten om 

een overstap te maken naar het College van Bestuur-Raad 

van Toezicht model.  

 

Er wordt breed in de organisatie gesproken over het 

nieuwe koersdocument. Dit bouwt voort op het huidige 

Samen TOF Onderwijs creëren!  

 

TOF Onderwijs maakt gebruik van de academie van 

Stichting KONOT1 en een aantal stafmedewerkers werkt 

deels voor TOF Onderwijs en deels voor KONOT.  
 
 

Jouw opdracht 
Als bestuurder van TOF Onderwijs ben je direct leidinggevende van de zeven directeuren en het gezamenlijke 

stafbureau. De samenvoeging naar een gezamenlijk stafbureau is nieuw en voor de aansturing hiervan staat 0,1 fte 

van de totale werktijdfactor. Als leidinggevende geef je vertrouwen en ruimte, steun en waardeer je, én spreek je 

aan op verantwoordelijkheid en afspraken.  

 

Het versterken van professionalisering en een kwaliteitscultuur is een belangrijke opdracht voor jou als bestuurder. 

Elkaars kwaliteiten meer benutten door kennisuitwisseling, samen leren en ontwikkelen. En soms ook lef tonen en 

uit de comfortzone stappen. Je toetst met de directeuren steeds wat past bij de visie van TOF Onderwijs en wat de 

bijdrage is aan de kwaliteit van het onderwijs.  

 

Naast de autonomie van de scholen stimuleer je onderlinge samenhang en schep je kaders door gemeenschappelijk 

beleid en heldere afspraken te maken. Steeds gericht op de bedoeling; hoe komt dit de kinderen op de scholen ten 

goede? Stroomlijnen binnen TOF Onderwijs én aansluiten bij de verschillen tussen scholen.  

 

Je kijkt vooruit en vertegenwoordigt de belangen van TOF Onderwijs. Je benoemt kansen en bevordert 

ondernemerschap binnen TOF Onderwijs.  
 
 

Praktische informatie en procedure 
Ben je geïnteresseerd in deze vacature, en herken je jezelf in dit profiel? Dan horen wij graag van je.  

Het betreft een functie van 0,8 fte2 in schaal B3 conform de cao voor bestuurders in het primair onderwijs. Je start 

met een jaarcontract, dat bij wederzijdse tevredenheid wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.  

 

De voorselectiegesprekken zijn gepland op vrijdag 18 februari en woensdag 2 maart 2022. De eerste gespreksronde 

is gepland op woensdag 9 maart (middag en avond) en de tweede ronde op maandag 14 maart (middag en avond). 

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. 

 

Meer informatie is te vinden op www.vbent.org of via telefonisch contact met Angela Giezen, 06 38 07 06 65. Je 

brief en curriculum vitae kun je via www.vbent.org insturen, onder vermelding van vacaturenummer 20210477.  

We zien je reactie graag uiterlijk 13 februari 2022 tegemoet. 

 
1 Stichting KONOT heeft 22 basisscholen ten (zuid)oosten van het verzorgingsgebied van TOF Onderwijs met stafbureau in Oldenzaal. 
2 Hiervan is 0,1 fte voor de aansturing van het gezamenlijke stafbureau.  

https://www.tofonderwijs.nl/syndeo_data/media/Bestuursstukken/Koersdocument-TOF-Onderwijs.pdf
http://www.vbent.org/
https://www.vbent.org/over-bt/team/angela-giezen/
http://www.vbent.org/
https://www.konot.nl/

