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Amsterdam, december 2022 

Carmen Piscopo, adviseur B&T 
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Stichting Fluvium openbaar onderwijs zoekt voor de Prins Willem Alexanderschool in Ophemert èn voor De 

Houtkoperschool in Ochten een 

 

Directeur  
(2 x 0,5 of 1,0 fte) 

die vol energie aan de slag wil gaan op een van de of beide scholen.  

 

 

Wat bieden we 
Als directeur bij Stichting Fluvium ben je verantwoordelijk voor de dorpsschool (of -scholen) in de Betuwe. Hierbij 

krijg je de ruimte om met je team prioriteiten van de school en specifieke doelen te stellen die passen bij de missie 

van de stichting. Hierin ligt dus veel autonomie voor jou en je team. Je werkt niet alleen intensief samen met het 

team van de school, maar je bent ook onderdeel van het directieteam van Fluvium. Samen met dit directieteam, het 

college van bestuur en een klein aantal stafmedewerkers ben je verantwoordelijk voor het stichtingsbeleid. Je wordt 

onderdeel van een stichting vol ambitie om kwalitatief, innovatief, opbrengstgericht en gevarieerd onderwijs in de 

Betuwe te realiseren.  

 

 

De Prins Willem Alexanderschool  
De Prins Willem Alexanderschool is een kleinschalige openbare school in 

Ophemert en biedt aan ongeveer 100 leerlingen, verdeeld over vijf groepen, 

kwalitatief goed onderwijs. De kleinschaligheid stelt het team in staat om met 

gerichte aandacht samen te werken in een setting waarin iedereen zich gezien en 

gekend voelt. De medewerkers vergaren samen kennis, willen graag (van elkaar) 

leren en kijken regelmatig bij elkaar in de klas. 

 

 De kinderen kunnen zich naar hun mogelijkheden ontwikkelen; er is ruimte voor 

eigen initiatief en verantwoordelijkheid. Het leren neemt een belangrijke plaats in. 

Door een goede, duidelijke structuur heerst er rust in de school. Ouders zijn 

tevreden over het onderwijs en er is een grote ouderbetrokkenheid. 

 

“Samen groeien is meer dan alleen groter worden” 
 
Het ambitieuze team draagt de school en staat voor het onderwijs. Er worden gezamenlijk (wetenschappelijk) 

onderbouwde keuzes gemaakt; het team is er scherp op met wat ze aan het doen zijn. Hierdoor zijn EDI en Close 

Reading een vast onderdeel in de klas geworden. Het team heeft een duidelijke visie die het graag wil borgen en 

voortzetten.  

 

 

Wie zoeken wij en wat ga je doen? 
Je hebt de ambitie en energie om een gedreven team verder vooruit te brengen, te inspireren en te faciliteren. 

Hierbij geef je zowel leiding als sturing en durf je feedback te geven en te ontvangen. Samen met het team heb je de 

gewoonte om het met elkaar over onderwijskwaliteit te hebben. We werken vanuit de cyclus data verzamelen, 

analyseren en vervolgens samen bewuste en (wetenschappelijk) onderbouwde keuzes maken. 

Je ziet de kwaliteiten binnen het team en geeft hen ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Je zorgt daarbij 

voor een veilige omgeving waarin geleerd en geprobeerd kan worden en waarbij er ruimte is voor eigen initiatief.  

 

Verder vinden wij het belangrijk dat je zichtbaar en toegankelijk bent, samenwerkingsgericht en helder 

communiceert. Je hebt een goed analytisch vermogen en weet op basis hiervan hoofd- en bijzaken te onderscheiden. 
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Je vertegenwoordigt de school zowel intern als extern en bent daarbij actief gericht op samenwerking met 

organisaties uit de regio. Binding met de regio is daarom een pré. 

Je hebt bij voorkeur ervaring in het onderwijs als leidinggevende, maar ook startende directeuren nodigen we uit om 

te solliciteren.   

 

 

De Houtkoperschool  
De Houtkoperschool is de openbare basisschool in het mooie Betuwse dorpje 

Ochten. De school telt zo’n 120 leerlingen en werkt met een klein team. De school is 

volop in ontwikkeling en samen met de leerlingen en hun ouders werken ze aan hun 

kernwaarden “Doelgericht, Samen en Betrokkenheid”.  

 

Samen worden we elke dag een beetje beter!  

 
Uitgaande van deze kernwaarden is een nieuwe koers ingezet voor het 

leesonderwijs, voor rekenen en de professionele leergemeenschap. Het team wil 

deze ingeslagen weg samen met jou voortzetten en solide verder brengen met 

steeds weer kleine, gedegen stappen vooruit.  

Het team is betrokken, professioneel en gedreven. Ze staan voor elkaar klaar en hechten grote waarde aan de fijne 

werksfeer en onderlinge samenwerking waarbij ook humor belangrijk is. Ze kennen ook de leerlingen uit de andere 

klassen en voelen zich samen verantwoordelijk. Deze betrokkenheid en het enthousiasme zie je ook terug bij de 

ouders en leerlingen. De medewerkers zijn trots op hun school en waar ze voor staan. Het team kijkt er naar uit om 

samen met jou de school nog zichtbaarder te profileren in de regio.  

 

 

Wie zoeken wij en wat ga je doen? 
Je bewaakt de ingeslagen koers, brengt focus aan en biedt heldere kaders. Binnen deze kaders geef je ruimte voor 

autonomie en vertrouw je op de kennis, kunde en vaardigheden van het team. Je erkent en waardeert het 

hardwerkende team, hebt oog voor de verschillende talenten en weet deze in te zetten voor de verdere schoolbrede 

ontwikkeling en groei. Je bent transparant en daadkrachtig in je besluitvorming en creëert daarmee draagvlak en 

vertrouwen. Je bent open, eerlijk en proactief in je manier van communiceren, zowel intern als naar buiten. Je bent 

daarvoor benaderbaar en zichtbaar.  

Je bent een onderwijskundig leider die een stabiele basis biedt en zich voor langere tijd aan de school verbindt om 

samen met het team, de leerlingen en de ouders de volgende stappen te zetten op de ingeslagen koers. Je hebt 

ervaring in het onderwijs en bij voorkeur als leidinggevende. 

 

 

Stichting Fluvium 
Fluvium verzorgt op 19 scholen voor ruim 2.100 leerlingen een leerzame en inspirerende omgeving. De scholen van 

Fluvium maken actief werk van de veelkleurigheid die onze samenleving kenmerkt. Het Fluvium Kompas geeft de 

richting van onze gezamenlijke koers aan. Lees hier meer over Stichting Fluvium. 

 
 
Kom eerst eens kennismaken!! 
Graag maken we kennis met je en laten we je onze scholen zien. Neem daarvoor contact op met Joke Brentjes, 

ondersteuner CvB/RvT via 085-2734660. Zij plant dan een verkennend gesprek voor je in - op school of online - met 

bijvoorbeeld de intern begeleider, een teamlid, de bestuurder of een ouder. Je kan bij hen met al je vragen terecht 

over de school, de stichting en natuurlijk de vacature. Hierna ben je helemaal vrij om al dan niet te solliciteren. We 

ontmoeten je graag! 

 

 

https://stichtingfluvium.nl/wp-content/uploads/2019/10/Fluvium-strategisch-beleid-DEF-19-09-2019.pdf
https://stichtingfluvium.nl/
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Praktische informatie en procedure 
Spreekt deze vacature je aan? Herken je je in dit profiel? Dan nodigen we je van harte uit te solliciteren! 

 

Het betreft een functie voor wtf 0,5 voor De Prins Willem Alexanderschool en wtf 0,5 voor De Houtkoper. Of 1,0 fte 

als je opteert voor de functie voor beide scholen. 

 

Heb je interesse in één van de twee scholen of vind je beide scholen interessant? Of wil je fulltime aan de slag op 

beide scholen? Het is belangrijk dat je in je brief duidelijk aangeeft waar je voorkeur naar uitgaat. 

 

De inschaling is volgens de CAO PO in D12. Deze procedure zal gelijktijdig intern en extern worden opengesteld. 

 

Voor de Houtkoperschool in Ochten vindt de eerste gespreksronde plaats op dinsdag 17 januari en de eventuele 

tweede op maandag 23 januari.  

 

Voor de Prins Willem Alexanderschool in Ophemert vindt de eerste gespreksronde plaats op donderdag 19 januari 

en de eventuele tweede op donderdag 26 januari.  

 

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. 

 

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

vermelding van vacaturenummer 20220620  

 

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

 

We zien je reactie graag voor 9 januari 2023 tegemoet. 

https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/directeur-houtkoperschool-en-prins-w-a-school/
https://www.vbent.org/wie-we-zijn/carmen-piscopo/
https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/directeur-houtkoperschool-en-prins-w-a-school/

