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Wie wordt onze nieuwe bestuurder? 
 

Weet jij je visie op eigentijds onderwijs te koppelen aan wat er in de maatschappij gebeurt? Ben jij een boegbeeld 

naar binnen en naar buiten, kun je anderen meekrijgen en ben je empathisch, strategisch én daadkrachtig? Wil jij 

werken op een open, christelijke school waar we samen leren, samen leven? Dan is dit misschien de baan voor jou! 

 

CSG Het Streek bestaat uit twee locaties voor christelijk voortgezet onderwijs in Ede en zoekt een 

 

voorzitter college van bestuur (0,8 - 1,0 fte) 
 

 

Wat bieden we jou 
CSG Het Streek biedt vanuit de christelijke wortels onderwijs dat gericht is op persoonsvorming, toekomstgericht 

onderwijs en maatwerk. “Samen leren, samen leven!” is en blijft het motto van onze school. Samen leren doen niet 

alleen de leerlingen. Ook de medewerkers volgen, naast eigen gekozen professionaliseringstrajecten, scholing die 

we gezamenlijk inzetten. Op die manier kunnen we een school- en Streekbrede aanpak bewerkstelligen die effectief 

is voor al onze leerlingen en medewerkers. 

 

CSG Het Streek is een christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in de gemeente Ede. Wij 

verzorgen een breed palet aan onderwijsvormen, van praktijkonderwijs tot gymnasium, verdeeld over meedere 

locaties. De school positioneert zich weloverwogen in onze samenleving. 

 

Wij werken met een duidelijke visie. Deze verwoorden we kort en krachtig in drie kernbegrippen: ruimte, vertrouwen 

en verantwoordelijkheid. Bij alles wat we doen - op alle niveaus van de schoolorganisatie - streven we ernaar om deze 

drie kernbegrippen steeds meer inhoud te geven. 

 

We bieden jou bij CSG Het Streek een werkomgeving die gekenmerkt wordt door een informele, open en lerende 

cultuur voor eenieder die betrokken is bij het christelijk onderwijs te Ede. We bieden je een werkomgeving in een 

interessante regio, waarin je de school als boegbeeld extern vertegenwoordigt. CSG Het Streek staat midden in de 

samenleving en werkt in allerlei verbanden intensief samen met gemeente, bedrijven en onderwijspartners. 

 

Bij ons is geen dag hetzelfde en dat maakt iedere werkdag interessant. Samen met onze leerlingen gaan we op zoek 

naar wat bij hen past en stimuleren we hen om zich te ontplooien en hun talent en creativiteit te ontwikkelen. Dat 

stimuleren we ook bij onze medewerkers en vragen we ook van onze bestuurder! 

 

 

Wat vragen wij van jou? 
Je hebt duidelijk hart voor onderwijs. Je hebt een heldere visie op toekomstgericht voortgezet onderwijs, ook voor 

de langere termijn, vanuit jouw rol en opdracht. Je weet deze visie helder over te brengen zowel binnen als buiten de 

organisatie. Je hebt oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, waardoor je zorgt dat CSG Het Streek voorbereid is 

op de strategische keuzes van de toekomst. Je bezit hiervoor ook de benodigde bestuurlijke en politieke sensitiviteit 

Je houdt overzicht op de grote lijnen. Je weet wanneer je moet inzoomen en zorgt op daadkrachtige wijze dat we 

koersvast blijven.  

 

Bij spelende vraagstukken als kansengelijkheid, samenwerking met ketenpartners, profilering van ons 

praktijkonderwijs en vmbo, toon je visie en kun je inspelen op regionale en landelijke ontwikkelingen. Je bent van 

nature maatschappelijk betrokken en kunt je netwerk inzetten en uitbouwen om het marktaandeel van de school te 

vergroten.  
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Daarnaast heb je ervaring op het gebied van strategisch onderwijskundig beleid en kennis van bedrijfsvoering. Deze 

ervaring kun je inzetten voor het nieuwbouwproces, dat in het voorjaar van 2024 afgerond moet zijn, maar ook voor 

het implementeren van de doelstellingen uit het strategisch beleidsplan 2022-2026. 

 

 

Welke specifieke competenties vindt Het Streek belangrijk voor een bestuurder? 
CSG Het Streek heeft een eenhoofdig college van bestuur. Als bestuurder ben jij eindverantwoordelijk voor het 

beleid van CSG Het Streek en je legt daarover verantwoording af aan de raad van toezicht. Je vormt met de rector 

van Het Streek Lyceum en de directeur van Het Streek College het directieoverleg (DO). Beleidsvoorstellen worden 

in het DO besproken en voorbereid. De bestuurder is de gesprekspartner van de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad (GMR). Bestuur en directie worden ondersteund door de afdeling Bestuur en 

Managementondersteuning (BMO). 

 

Je bent benaderbaar en verbindend. Je hebt oog en oor voor de mensen met wie je werkt en je laat jezelf ook zien. Je 

treedt van nature makkelijk naar buiten en je gaat soepel verbindingen aan of versterkt ze, zowel binnen als buiten 

de school. Je kunt de organisatie effectief positioneren en bent omgevingsbewust. Je bent een leider die een eigen 

koers durft te varen, die gericht is op verbinding in de samenwerking met andere scholen en 

samenwerkingspartners. Je bent in staat de buitenwereld naar binnen te brengen. Vanuit jouw innerlijk persoonlijk 

beleefde christelijke identiteit ben je als bestuurder waardengericht en geef je mede vorm aan de visie van de school. 

‘Voorleven’ en ‘inspireren’ zijn daarbij twee sleutelwoorden. Je toont in woord en daad de waarden en identiteit van 

de school, bent een inspiratiebron voor de omgeving en stimuleert in dit opzicht de ontmoeting en dialoog. Je bent 

het boegbeeld van de organisatie en weet daarmee de school regionaal op de kaart te zetten.  

 

 

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

kandidaat over de competenties beschikt die gebruikelijk zijn voor functies als deze. 

Meer informatie over CSG Het Streek vind je op hetstreek.nl. 

 

Het betreft een functie voor 0,8 - 1,0 fte in klasse D, salarisschaal BD conform de cao voor bestuurders voortgezet 

onderwijs. 

 

De voorselectiegesprekken vinden plaats op maandagmiddag 7 november 2022. Op vrijdag 18 november 2022 

vinden de eerste gesprekken met de commissie plaats. De tweede gespreksronde vindt plaats op woensdag 23 

november 2022. Een assessment is mogelijk een onderdeel van de procedure. 

 

Je brief en cv kun je versturen via vbent.org ter attentie van de heer H.A. Hendriks o.v.v. vacaturenummer 

20220406. 

 

Meer informatie via vbent.org en telefonisch: 088 - 205 16 00. 

 

We zien jouw reactie graag uiterlijk maandag 31 oktober 2022 tegemoet. 

http://www.hetstreek.nl/stichting/
https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/voorzitter-college-van-bestuur-het-streek/
https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/voorzitter-college-van-bestuur-het-streek/

