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1 Wie zoeken wij? 
Talent Primair verzorgt op 26 locaties met 420 personeelsleden voor circa 5.000 leerlingen goed basisonderwijs in 

de Gooi- en Vechtstreek. 

Per 1 september 2018 ontstaat er een vacature voor een enthousiast 

 

lid college van bestuur 

frisse allround onderwijsbestuurder 

 

 

2 College van bestuur 
In het kader van de wijziging in de topstructuur binnen Talent Primair wordt het bestuur uitgebreid naar een 

tweehoofdig bestuur, te weten een voorzitter college van bestuur (CvB) en een lid college van bestuur. De huidige 

directeur-bestuurder zal de functie van voorzitter CvB bekleden tot het schooljaar 2019-2020. 

Het tweehoofdig CvB is belast met het besturen en beheren van de organisatie en vormt het bevoegd gezag van de 

scholen. Het CvB stelt het strategisch beleid vast: het bepaalt missie, visie en doelstellingen voor de stichting als 

geheel. Het bestuurt de instelling zo, dat de doelen gerealiseerd worden en legt hierover verantwoording af aan de 

raad van toezicht (RvT) en de onderwijsinspectie. Daarnaast is het de gesprekspartner voor de GMR en, voor zover 

het openbaar onderwijs betreft, de betrokken negen gemeenten. 

 

De bestuurlijke opgave voor het CvB voor de komende jaren heeft de volgende componenten: 

 Ontwikkelen van het strategisch beleid voor Talent Primair voor de periode na 2019; vaststellen thema’s voor de 

komende jaren. 

 Borgen en verder uitwerken van de opgebouwde kwaliteit binnen de scholen. Zorgen voor permanente 

onderwijsontwikkeling. 

 Verder ontwikkelen, positioneren en uitdragen van het ‘merk’ Talent Primair; interne en externe branding 

vormgeven. 

 Uitwerken en implementeren van de nieuwe topstructuur en de clustering van de scholen. 

 

In hun samenwerking binnen het CvB dragen beide leden de verantwoordelijkheid voor overkoepelend denken 

(stichting breed en portefeuille overstijgend) en proactief handelen: signaleren van ontwikkelingen met mogelijk 

brede consequenties, initiatief nemen om deze aan te kaarten, gezamenlijk te bespreken en invloed uit te oefenen 

om te komen tot gezamenlijke conclusies of aanpak.  

 

Het CvB handelt vanuit de visie van Talent Primair op leiderschap: 

Goed leiderschap is van groot belang voor de onderwijskwaliteit van onze scholen. De leidinggevenden tonen 

vertrouwen, enthousiasme en energie. Ze voelen zich vanuit dienstbaarheid medeverantwoordelijk voor de gehele 

organisatie en coachen en helpen mensen. Ze zijn systeemdenkers in actie, tonen verbondenheid met het primaire 

proces en stellen het kind centraal.  

 

Er is sprake van een (voorlopige) portefeuilleverdeling tussen de voorzitter en het lid CvB. 

In onderlinge afstemming worden de volgende portefeuilles onderling verdeeld: 

 personeel; 

 financiën en faciliteiten; 

 onderwijs en kwaliteit; 

 organisatie en externe vertegenwoordiging; 

 lijnbesturing over de helft van de scholenclusters. 
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3 Welke eisen stelt dit aan de nieuwe bestuurder? 
Om deze opdracht te kunnen uitvoeren moet de nieuwe bestuurder beschikken over een aantal 

kerncompetenties/kwaliteiten.  

 

3.1 Verbindend leider 
Het lid college van bestuur dat we zoeken versterkt de verbindingen intern en extern. Hij1 voelt zich verbonden met 

het primaire proces, waarbij de leerlingen centraal staan. Hij weet maatschappelijke en onderwijskundige 

ontwikkelingen te lezen en te vertalen naar de organisatie. Hij is een systeemdenker die bijdraagt aan de 

verbindingen tussen medewerkers en scholen. Met enthousiasme draagt hij goede voorbeelden binnen de eigen 

organisatie uit en stimuleert een lerende cultuur. 

 

3.2 Netwerker met ambitie in binnen- en buitenwereld 
Het lid college van bestuur dat we zoeken is samen met de voorzitter boegbeeld van de organisatie en vertelt intern 

en extern het inspirerende verhaal van Talent Primair en stimuleert en faciliteert medewerkers om dat ook te doen. 

Hij draagt de ambitie van de stichting uit en bewaakt deze. Hij communiceert zowel mondeling als schriftelijk 

uitstekend. 

De nieuwe bestuurder draagt bij aan de samenwerking in de regio, met andere po-stichtingen, vo-scholen, mbo, 

gemeenten, bedrijfsleven, et cetera. Hij weet de stichting te positioneren in de brede regio, benut zijn netwerk en 

gaat de relatie aan met partners in de omgeving. Zo ontstaan voor de leerlingen meer kansen en doorlopende 

leerlijnen. 

 

3.3 Zakelijk 
Talent Primair is een onderwijsorganisatie met een budget van ruim 25 miljoen euro. Dat vraagt van de bestuurder 

kennis van zaken op financieel en personeel gebied en een goed bewustzijn van een gezonde financiële boekhouding. 

Naast de aansturing van scholenclusters verwachten we dat de bestuurder ook (mede) zorg draagt voor een 

financieel gezonde, efficiënte organisatie. 

 

3.4 Overige functie-eisen 
De nieuwe bestuurder: 

 beschikt over ruime leidinggevende ervaring en bestuurlijke ervaring en/of competenties, onder andere in het 

onderwijs; 

 kan op een creatieve wijze mensen en organisaties in beweging brengen om innovaties te realiseren; 

 heeft een academisch werk- en denkniveau en is analytisch sterk. 

 

 

4 Over Talent Primair 
4.1 Historie en visie 
Talent Primair is in 2010 ontstaan uit een fusie van twee stichtingen in de Gooi- en Vechtstreek. 

In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan de kwaliteit van de afzonderlijke scholen. Talent Primair staat er inmiddels 

kwalitatief en financieel goed voor. Alle 24 scholen op 26 locaties hebben een basisarrangement toegekend door de 

onderwijsinspectie. Daarnaast hebben twee scholen het predicaat excellent. 

 

Er is een meerjarenbeleidsplan opgesteld voor 2015-2019 en de missie en visie zijn uitgewerkt naar thema’s die 

centraal staan bij de uitvoering van het beleid. 

 

  

                                                                                    
1 Omwille van de leesbaarheid wordt niet steeds hij/zij geschreven. Uiteraard worden wel beiden bedoeld. 
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De zes kernpunten van de missie zijn: 

 talenten ontwikkelen; 

 kwaliteit; 

 samenwerking; 

 actief leren; 

 verantwoordelijkheid; 

 het beste voor de omgeving. 

Deze aspecten gelden voor medewerkers én leerlingen! 

 

De missie/visie is vertaald naar kwaliteitsverbetering op de scholen: 

1 Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs: versterkte inzet van ICT, talentontwikkeling voor elk kind. 

2 Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering; versterkt ingezet kwaliteitsbeleid. 

3 Professionele scholen; versterken van didactische vaardigheden, meer inzet van kennis en onderzoek, 

versterking kwaliteit leraren en schoolleiders. 

4 Doorgaande ontwikkellijnen: betere verbinding van school en omgeving, gezonde kinderen die meer bewegen, 

doorgaande leerlijnen po-vo. 

 

Deze visie is inmiddels zichtbaar en voelbaar in de scholen. 

 

Op het terrein van professionalisering: 

 Er is een eigen stichtingsacademie voor alle professionaliseringsactiviteiten. 

 Alle schoolleiders werken aan het onderhoud van hun bekwaamheid en registreren zich in het 

Schoolleidersregister PO. 

 Het aantal personeelsleden op masterniveau wordt verhoogd conform het landelijke bestuursakkoord. 

 

Een ander speerpunt in het meerjarenbeleid is ICT. De binnenkring (werkgroep) ICT is daarbij de centrale motor. 

Netwerkbijeenkomsten voor en met de school-ICT-ers en -directies zijn uitgevoerd. Optimale inzet van ICT ten 

dienste van het leren van de kinderen is daarbij steeds het centrale professionaliseringsvraagstuk. 

De binnenkring stelde een ICT-innovatieplan op dat tot stand kwam op basis van een ICT-kwaliteitskaart die 

stichtingsbreed is ingevuld. Dit innovatieplan geeft bovenschools richting aan de ICT-inzet in de komende jaren. Op 

schoolniveau wordt dit verder ingevuld met een eigen plan. 

De overgang naar een serverloze school en werken in de cloud en met meerdere devices is voltooid. Ook wordt er 

steeds flink geïnvesteerd in digitale middelen voor de scholen. 

 

4.2 Directeurenoverleg 
De besturingsfilosofie van Talent Primair gaat uit van functioneel autonome scholen. De directeuren zijn integraal 

verantwoordelijk voor hun eigen school of cluster van scholen. Scholen bepalen de pedagogisch-didactische 

uitgangspunten binnen de, in het strategische beleidsplan vastgestelde, kaders. Tijdens de kwaliteitsgesprekken 

leggen de directies verantwoording af aan het CvB over de huidige stand van zaken en de voortgang van de 

geformuleerde opdrachten. Er is sprake van een open relatie tussen het CvB en de directieleden. De hiervoor 

genoemde visie op leiderschap is onverkort van toepassing op de directeuren. 

 

4.3 Bestuursbureau 
Het bestuursbureau met zeven mensen, ondersteunt de scholen beleidsmatig en praktisch op het gebied van onder 

meer financiën, personeelsbeleid, arbo en onderwijskwaliteit. Ook ondersteunt het bestuursbureau het CvB bij het 

voorbereiden, implementeren en toetsen van beleid. 

 

4.4 Raad van toezicht 
De RvT bestaat uit zes leden en houdt toezicht op het CvB en zijn doelrealisatie. De RvT is tevens werkgever van het 

CvB en overlegt ongeveer zes maal per jaar met het CvB. De RvT heeft een eigen toezichtkader ontwikkeld en is 

aangesloten bij de VTOI. 
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5 Praktische informatie en procedure 
Als deze vacature u aanspreekt en u zich in dit profiel herkent, horen wij graag van u.  

 

Het betreft een functie voor 0,8-1,0 fte schaal B4 volgens de bestuurders cao primair onderwijs. Het betreft een 

tijdelijke aanstelling, met uitzicht op een dienstverband voor totaal vier jaar, met de mogelijkheid tot verlenging met 

nog eens vier jaar. Het voornemen is om de nieuwe bestuurder per 1 september 2018 te laten starten. 

 

De voorselectiegesprekken vinden plaats op 7 mei 2018.  

De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland op 17 mei en de tweede op 24 mei 2018. 

Een assessment of een functiegericht interview kan deel uitmaken van de procedure. 

 

Uw brief en curriculum vitae kunt u versturen via www.vbent.org ter attentie van mevrouw drs. J. Meulenbrug 

onder vermelding van vacaturenummer 20180172. 

 

We zien uw reactie graag uiterlijk 29 april 2018 tegemoet. 

http://www.vbent.org/
https://www.vbent.org/wie-we-zijn/judith-meulenbrug/

