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Wil jij leiding geven aan een school met een enthousiast en 
jong team, fijne leerlingen en betrokken ouders? 

De Bloemcampschool in Wassenaar biedt alle kinderen een inspirerende en uitdagende omgeving waarin zij hun 

talenten kunnen ontwikkelen. Vanwege het vertrek van de huidige directeur-bestuurder is de school per 1 augustus 

2023 op zoek naar een bevlogen en betrokken 

 

 
directeur-bestuurder 

1,0 fte – salarisschaal BA  

(min. € 64.891,--, max. € 99.850,-- volgens de CAO bestuurders funderend onderwijs) 

 

 
Wie zijn wij? 
De Bloemcampschool is in 1931 opgericht in Wassenaar-Zuid. Dagelijks gaan zo’n 400 kinderen met veel plezier bij 

ons naar school. We hebben 16 groepen met elk zo’n 28 leerlingen. Wij zijn trots op onze school, op onze leerlingen, 

het enthousiaste team en de betrokken ouders. De ouders van de school zijn en worden sterk betrokken bij het 

onderwijs aan hun kind en bij de schoolactiviteiten. 

 

Op de Bloemcampschool is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht sociale, culturele of 

levensbeschouwelijke achtergrond. Ons onderwijs leert leerlingen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars 

meningen of overtuiging. Er wordt op basis van diversiteit en gelijkwaardigheid actief aandacht besteed aan 

overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting.  

 

De school is een zogenoemde éénpitter en wordt bestuurd door de Stichting Openbaar Primair Onderwijs 

Wassenaar. Het bestuur bestaat uit de directeur-bestuurder, die het dagelijkse bestuur vormt en vier 

toezichthoudende bestuursleden. We voldoen aan de code Goed Bestuur. 

 

Wat bieden wij? 
De school staat er goed voor; het leerlingenaantal is stabiel en de financiële organisatie is gezond. We hebben een 

jong en enthousiast team van 35 professionals, waarbij de professionele ontwikkelbehoefte hoog is. Je komt terecht 

in een school waar mensen zich veilig voelen en waar niemand er alleen voor staat. Samen met de adjunct-directeur 

geef je leiding aan een groep professionals waarin collegialiteit, flexibiliteit, betrokkenheid en transparantie 

belangrijk is. Iedereen is gedreven om elk kind het beste onderwijs te bieden. Er is sprake van een hoge 

ouderbetrokkenheid, waardoor er veel (buitenschoolse) activiteiten georganiseerd worden en waardoor 

leerkrachten de focus kunnen leggen op het onderwijs.  

 

Je krijgt de mogelijkheid om samen met het team het nieuwe schoolplan voor de komende vier jaar te ontwikkelen. 

Daarnaast zijn er plannen om te gaan verbouwen. Het is van belang om goed contact te onderhouden met de 

gemeente en de buurt.  

 

Wat we van je vragen 
We zijn op zoek naar een directeur-bestuurder die samen met het team de professionele cultuur en het stevige 

fundament van de Bloemcampschool kan behouden en verder kan ontwikkelen. Het team hecht veel waarde aan de 

professionele ruimte die hen geboden wordt, maar is ook op zoek naar een persoon die op een prettige manier deze 

vrijheden weet in te kaderen. Een directeur-bestuurder met een duidelijke (onderwijskundige) visie, die keuzes kan 

maken en knopen door kan hakken, en deze besluiten ook helder en transparant weet toe te lichten. Een 

daadkrachtige onderwijskundige leider, die bij kan dragen aan de open en veilige sfeer in het team en verbinding kan 

creëren met het team, de ouders en de leerlingen. 
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Het is belangrijk dat je zichtbaar bent, zowel binnen als buiten de school. Er vindt regelmatig overleg plaats met de 

andere basisscholen, waar een goede samenwerking mee is. Je bent in staat je op een natuurlijke manier te bewegen 

binnen het bestuurlijke netwerk in Wassenaar. 

 

Als directeur-bestuurder draag je verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding; voor de financiën, de huisvesting 

en het personeel. Je legt hierover verantwoording af aan het toezichthoudend (algemeen) bestuur. 

 

Ben je enthousiast over onze school en de vacature? Dan vragen we van jou de onderstaande kwaliteiten. 

 

Onderwijskundig en betrokken leider 

Je kunt de school dragen op onderwijskundig gebied. Je hebt hart voor het onderwijs. Je bent op de hoogte van wat 

er speelt en versterkt de school met je eigen onderwijsnetwerk. Je kunt flexibel schakelen tussen de operationele rol 

van directeur en de strategische rol van bestuurder. Je bent een empathische netwerker die zich thuis voelt in de 

lokale omgeving van Wassenaar en die de school als eenpitter daarin goed weet te positioneren. 

 

Samenwerkingsgericht 

De Bloemcampschool wil het beste onderwijs bieden aan haar leerlingen. Je bent gericht op samenwerking en 

verbindend. Je kunt goed luisteren en weet draagvlak te creëren. Je draagt bij aan een professionele 

organisatiecultuur. Je geeft ruimte aan een professionele dialoog en stuurt op eigenaarschap en 

verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd durf je eisen te stellen en waar nodig knopen door te hakken. 

 

Boegbeeld 

Je bent een inspirerend leider die het potentieel in de school aanboort. Je bent daadkrachtig, betrokken, zichtbaar 

en benaderbaar en je communiceert transparant. Kortom, je bent het boegbeeld van de school.  

 
We gaan er vanuit dat je beschikt over de kennis, vaardigheden en competenties die nodig zijn voor het vervullen 
van deze vacature. 
 

Praktische informatie en procedure 
Als deze vacature je aanspreekt en je jezelf in dit profiel herkent, zien wij graag uiterlijk 9 april 2023 je sollicitatie 

tegemoet. Je brief en cv verstuur je via www.vbent.org onder vermelding van vacaturenummer 20230109. 

 

We vragen je rekening te houden met de volgende data: 

 In de periode 20 maart – 5 april kun je kennismaken met de school. Dit kan behulpzaam zijn om je motivatie te 

ondersteunen en je voor te bereiden op de gespreksrondes. Voor een rondleiding in de school kun je een 

afspraak maken met Fenna van Ede via fvanede@bloemcampschool.nl. 

 De voorselectiegesprekken vinden plaats op 12 april. 

 Op 18 april is de eerste gespreksronde en op 21 april de tweede. 

 

Meer informatie 

Meer informatie over de school kun je vinden op de website. 

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Sascha Baggerman, die de werving- en 

selectieprocedure namens de Bloemcampschool begeleidt, via 06 43 60 35 71.  

 

 

https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/directeur-bestuurder-bloemcampschool/
https://www.bloemcampschool.nl/wordpress/
https://www.vbent.org/over-bt/team/sascha-baggerman/

