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Vooraf en inhoud 

Onderdeel van de BeteoR-aanpak bij search, werving en selectie is een dag waarop we diverse 
sleutelfunctionarissen uit de organisatie spreken. In het kader van het zoeken, werven en selecteren 
van een directeur voor de Zoutkamperril is op 11 februari 2019 gesproken met de interim-directeur 
en de directeur-bestuurder. De vertegenwoordiging van de MR was helaas verhinderd, maar heeft 
per mail input aangeleverd, die ook samen met het team is opgehaald. De opbrengst van deze 
gesprekken en aangeleverde input is verwerkt in dit school- en functieprofiel.  
 
In dit profiel komen de volgende onderdelen aan bod: 

▪ Sollicitatieprocedure. 
▪ Informatiepakket. 
▪ School- en organisatieprofiel. 
▪ Functieprofiel. 

 

Sollicitatieprocedure 

 

Informatie 
Neem voor meer informatie contact op met Miriam Valk-Koenders. 

Tel.: 06-20 74 84 48, e-mail: miriam.koenders@beteor.nl.  

Solliciteren 

We roepen je op om jouw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo 
spoedig als mogelijk te uploaden via de solliciteerknop op onze website.  
Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van BeteoR. Alleen sollicitaties 
die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in 
behandeling. 

Belangrijke 
data 

Datum volgt Kennismakinggesprekken met adviseur BeteoR 

Datum volgt Voorselectiegesprekken/speeddate 

Datum volgt Online-assessment (LeiderschapSelector) 

Datum volgt Eerste sollicitatieronde 

Datum volgt Assessment 

Datum volgt Tweede sollicitatieronde  

 

Informatiepakket 

Naast dit profiel kunt u uitgebreide informatie over SWS De Zoutkamperril en VCPO Noord-
Groningen vinden op de websites: www.zoutkamperril.vcpong.nl en www.vcpong.nl.  
De scholen zijn ook regelmatig in het nieuws in de regionale media.  
 
 
 

mailto:miriam.koenders@beteor.nl
http://zoutkamperril.vcpong.nl/home.html
http://www.vcpong.nl/
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School- en organisatieprofiel 

 
VCPO Noord-Groningen is een vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs waarbij 15 scholen zijn 
aangesloten in de gemeenten Hogeland en Groningen.  
VCPO Noord-Groningen heeft circa 200 personeelsleden en de scholen worden bezocht door bijna 
1600 leerlingen. VCPO Noord-Groningen biedt christelijk en passend onderwijs in onze regio. Wij 
staan midden in de samenleving en geven elk kind de ruimte om op eigen wijze de wereld te leren 
ontdekken. In één zin is onze missie: Leer je wereld ontdekken. 
  
SWS De Zoutkamperril staat in Zoutkamp en is een echte dorpsschool met ruim 100 leerlingen. De 
school is per 1 augustus 2017 ontstaan vanuit een christelijke en openbare school. Een 
identiteitscommissie, bestaande uit leerkrachten en ouders, houdt zich bezig met het vormgeven van 
de openbaren en christelijke identiteit binnen de samenwerkingsschool. Insteek hierbij is integratie in 
plaats van segregatie. 
SWS De Zoutkamperril heeft een gedreven team, dat graag wil ontwikkelen. Er wordt goed gekeken 
naar de kinderen en de begeleiding die zij nodig hebben (eventueel aangevuld met hulp van 
jeugdzorg). De teamleden steunen elkaar, werken hard en zijn serieus met hun vak bezig. De ouders 
zijn erg betrokken bij de school. 
 
VCPO Noord-Groningen heeft een bestuurder en een ondersteunend bestuursbureau. De directeuren 
nemen actief deel aan expertisegroepen (o.a. kwaliteit, onderwijs en IPB), denken mee over 
organisatiebeleid en vormen samen het directieoverleg. Een directeur is niet alleen verantwoordelijk 
voor de eigen school of scholen, maar kan ook de belangen en besluiten van de overkoepelende 
organisatie uitdragen.  
 
Het motto van SWS De Zoutkamperril is: “Altijd in ontwikkeling, altijd in beweging.” 
De kernwaarden zijn respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. 
De visie van SWS De Zoutkamperril is samen leren, samen leven en samen werken aan kwalitatief 
goed onderwijs. Het is een moderne dorpsschool waar leerlingen uit Zoutkamp en omgeving en de 
teamleden bij elkaar komen om samen te leren, samen te werken aan eigentijds en kwalitatief goed 
onderwijs. Deze visie komt tot uitdrukking in het onderwijsaanbod en in de wijze waarop men met 
elkaar en de omgeving van de school om wil gaan. 
In de schoolgids 2018-2019 staat duidelijk en uitgebreid beschreven waar de school voor staat. Deze 
schoolgids en ook nog andere informatie zijn te vinden op de website. Ook scholenopdekaart.nl biedt 
nog aanvullende informatie.  
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Functieprofiel 

De functie 
▪ Functieniveau: salariëring is conform de cao-PO en afhankelijk van werkervaring en opleiding 
▪ Betrekkingsomvang: 0.6 fte 
▪ Aanstelling: tijdelijk voor 1 jaar met vooruitzicht op een vast dienstverband (per 1 september 

2019 of zoveel eerder als mogelijk) 
 
Context 
 
SWS De Zoutkamperril is per 1 augustus 2017 ontstaan vanuit een christelijke en openbare school. De 
na de fusie benoemde directeur bleek helaas niet succesvol te zijn. Sinds juni 2018 is er een interim-
directeur aangesteld. De school is toe aan een enthousiaste doorstart met een nieuwe directeur. De 
basis is op orde en nu moeten meer beleidsmatige zaken worden aangepakt. 
Zoutkamp is een hecht dorp waar mensen recht voor hun raap zeggen hoe ze over zaken denken. De 
betrokkenheid bij de school is groot en ouders zoeken actief verbinding. Het is van belang om ouders 
en teamleden serieus te nemen; een vlotte, gladde babbel werkt averechts. Transparante 
communicatie, goed luisteren en grenzen stellen is het meest effectief. 
 
De opdracht  
 

▪ Samen met het team en de ouders de richting voor de komende jaren bepalen, zowel 
onderwijskundig en pedagogisch, om goede opbrengsten te realiseren. 

o Pedagogisch klimaat: Hoe leer je kinderen samenwerken en zelf 
verantwoordelijkheid nemen voor hun leerproces. 

o Onderwijskundig: Gedifferentieerd werken waarbij het niet vastzit op methodes, 
maar waar toegepast leren een plek krijgt. 

▪ Leerlingenzorg vraagt de nodige aandacht. Het is van belang een duidelijke visie ten aanzien 
van het schoolondersteuningsprofiel te bepalen. Die visie moet vertaald worden naar 
duidelijke grenzen wat school wel/niet kan doen voor een leerling, dat geldt ook voor de rol 
van jeugdzorg en de jeugdhulpverlening. Het team heeft behoefte aan ondersteuning bij 
kinderen met ernstige gedragsproblemen. 

▪ Er moet een nieuw schoolplan worden gemaakt voor de periode 2019-2023. 
▪ De directeur moet zowel op school- als op stichtingsniveau zichtbaar en actief zijn. Je hebt 

immers op beide niveaus een verantwoordelijkheid. 
 
Persoonlijkheidsprofiel 
 

▪ “Een giraf die kan toveren!!!”: 
o Helicopterview: overzicht hebben en waar nodig creëren. 
o Goed luisteren en kijken. 
o Rustig blijven. 
o En toveren natuurlijk…. (deel van de input vanuit de leerlingenraad). 

▪ Daadkrachtig: (creatieve) oplossingen bedenken, besluiten durven nemen, doorpakken en 
duidelijke grenzen stellen. 

▪ Communicatief: Transparant, duidelijk, gesprekken voeren met kinderen (met als doel de-
escaleren en gedrag beïnvloeden) en een goede nieuwsbrief kunnen maken voor ouders.  
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▪ Gericht op samenwerking: Team, kinderen en ouders serieus nemen, betrekken bij 
beslissingen en maken van (innovatieve) plannen. 

▪ Flexibel: Kunnen schakelen tussen schrijven van beleid, gesprekken voeren en praktische 
klusjes in de school doen (er wordt voorgesteld een gezamenlijke klusjesman aan te trekken 
voor Leens, Ulrum en Zoutkamp om de directeuren te ontlasten met taken als een koelkast 
repareren). 

▪ Gedreven: Voor de leerlingen, het team en Zoutkamp gaan staan. Enthousiasme voor 
vernieuwing/ICT in het onderwijs.   

▪  Coachend: Het team (en individuele personeelsleden) begeleiden en sturing geven. 
 
Selectie-eisen 
 

▪ Leidinggevende ervaring 

o bijvoorbeeld als adjunct-directeur, unitleider of projectleider; 

o leidinggevende ervaring als schoolleider is een pre! 
▪ Kennis van onderwijskundige ontwikkelingen, personeel/formatie, financiën en passend 

onderwijs. 
▪ Ervaring hebben met schakelen tussen diverse niveaus: bestuur, (mondige) ouders, 

leerlingen, externe partijen en het team. 
▪ Kunnen werken op een samenwerkingsschool: Unieke identiteit bewaken en respectvol het 

gesprek aangaan. 
▪ Hart hebben voor Zoutkamp! 

 
Selectiewensen 
 

▪ Minimaal 4 jaar willen blijven. 
 
Competentieprofiel 
 
Gegeven de specifieke opdracht en werkcontext voor komende jaren is voor de te werven directeur 
SWS De Zoutkamperril onderstaand competentieprofiel van kracht.  
 
Sturen 
Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en 
middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt. 
 
Innoveren 
Komt met nieuwe en originele ideeën; signaleert nieuwe benaderingen; maakt zich los van 
traditionele opvattingen. 
 
Plannen en organiseren 
Stelt duidelijke prioriteiten; maakt een planning van activiteiten om tijd en middelen optimaal te 
kunnen benutten, houdt toezicht op het halen van de doelstellingen. 
 
Ontwikkelen van anderen 
Is actief bezig met het verbeteren van vaardigheden en talenten van anderen door het geven van 
constructieve feedback, coaching, opleidingsmogelijkheden en opdrachten die een beroep doen op 
hun capaciteiten en hun ontwikkeling. 
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Opbouwen en onderhouden van relaties 
Is in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, stelt anderen op 
hun gemak, bevordert harmonie en consensus door diplomatiek optreden bij onenigheid en 
potentiële conflicten. 
 
Flexibiliteit 
Past zich gemakkelijk aan; is in staat en bereid zich aan te passen aan veranderende eisen en 
omstandigheden, staat open voor nieuwe ideeën. 
 
Overzien van bedrijfsprocessen 
Heeft kennis en ervaring met betrekking tot veel verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering, 
houdt bij het ontwikkelen van nieuwe strategieën en plannen rekening met alle verschillende 
bedrijfsonderdelen. 
 
 


