
 

 

Uitvoerend bestuurder met flair en drive 

0,8 fte | € 80.000 - 102.000 (obv fulltime)   

Stichting Geert Groote Scholen 

De Vrijeschool anno 2020 staat midden in de samenleving. Dat toont de toenemende 
belangstelling. Landelijk is het aantal leerlingen de afgelopen tien jaar met ruim 30 procent 
gegroeid. En het aantal leerlingen op vrijescholen in Amsterdam neemt jaarlijks met 5% 
(lagere school) en 8% (middelbare school) toe. Ouders kiezen voor de vrijeschool vanwege de 
aandacht voor de brede persoonsvorming en de talentontwikkeling van leerlingen. Het 
onderwijs sluit zo veel mogelijk aan op de individuele eigenheid en belevingswereld van de 
kinderen. Kinderen worden opgevoed tot vrije en betrokken mensen die thuis zijn in de huidige 
wereld en daar een zinvolle bijdrage aan willen leveren. 

De stichting Geert Groote Scholen bestaat uit 3 basisscholen en 3 dependances in Amsterdam 
en Amstelveen. Ruim 100 enthousiaste medewerkers verzorgen voor meer dan 1200 
leerlingen veelzijdig onderwijs. We zitten in een groei naar het uitbouwen van de huidige 
scholen naar 1500 leerlingen en 7 volwaardige scholen. Ondanks het grote lerarentekort in 
Nederland zijn alle groepen bezet en met mensen die bewust kiezen voor vrijeschoolonderwijs. 
Binnen onze scholen is sprake van een grote betrokkenheid, warmte en geborgenheid en de 
ouderbetrokkenheid is hoog. 

De opgave 

Je geeft richting aan de toekomst van de organisatie vanuit een gezamenlijke, inspirerende 
visie op leren en onderwijzen. Samen met alle betrokkenen geef je verdere invulling aan het 
strategisch beleidsplan 2020-2024 waarin aandacht is voor het verder versterken van een 
professionele cultuur en een heldere organisatiestructuur. Er is consensus over de richting 
binnen de school. Voor jou als bestuurder is de opdracht de koers vast te houden en te zorgen 
voor het implementeren en uiteindelijk borgen van de gekozen strategieën. 

De belangrijkste speerpunten 

Visievorming 

Je bent in staat om vanuit het doel en de grondslag van de school de vertaling te maken naar 
de gewenste maatschappelijke positionering van de school. Je helpt visie te vormen op 
actuele thema's en ontwikkelingen vanuit ons antroposofisch mensbeeld. De volgende taak is 
dan om deze nieuwe visie een plek te geven in het leerplan. 

Het versterken van het vrijeschoolonderwijs 

Je gaat je richten op het behouden van de goede kwaliteit van ons onderwijs en waar mogelijk 
te verbeteren. Hiervoor zullen we op iedere school – en als collectief – scherp moeten hebben 



 
wat we onder goed onderwijs verstaan. Vervolgens moeten we zicht hebben op de kwaliteit en 
dit proactief verantwoorden naar ouders en overige stakeholders. 

Het zorgen voor een gezonde organisatie 

Een belangrijke opdracht is continuïteit van de organisatie. Daarvoor hebben we een stabiele 
bedrijfsvoering, een gewaarborgde kwaliteit en goede omvang nodig. Om dit te bereiken zullen 
we ons richten op onderzoek naar een ideale omvang: klein genoeg om goed te kunnen sturen 
en de identiteit te waarborgen, groot genoeg om efficiënt te kunnen opereren binnen de 
huidige kwaliteits- en financiële kaders van de overheid. 

Wat ga je doen 

Je geeft leiding aan de 5 directeuren van de aangesloten scholen en dependances. Als 
zichtbaar en inspirerend boegbeeld neem je de organisatie mee naar de toekomst. Dit vraagt 
om visie, heldere keuzes t.a.v. de ontwikkeling van het onderwijs, organisatie(structuur), 
bedrijfsvoering, positionering, identiteitsprofiel en mogelijke vormen van samenwerking. 

Je geeft op een transparante en waardengedreven wijze leiding aan de missie en visie van 
stichting Geert Groote Scholen. Je bent gericht op kwaliteitsverbetering van het 
vrijeschoolonderwijs met een continue vertaling naar processen, verantwoordelijkheden en de 
consequenties voor de organisatie. Je draagt bij aan het versterken van een professionele 
cultuur. 

Overige taken: 

● Je bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en de financiële positie van de scholen 
● Je voert overleg met de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. 
● Je vertegenwoordigt de scholen en het bestuur in lokale en regionale overlegsituaties. 
● Je geeft de samenwerking met andere Vrijescholen in de regio mede vorm. 
● Als uitvoerend bestuurder ben je het eerste aanspreekpunt voor het toezichthoudend 

bestuur. 

Wat breng je mee 

Je bent een daadkrachtig bestuurder met het vermogen strategisch beleid te initiëren en te 
implementeren. Je hebt het vermogen vertrouwen te winnen en te behouden op basis van een 
heldere, directe en toegankelijke stijl van communiceren. Als leidinggevende ben je in staat 
zowel vasthoudend als ook ruimte gevend op te treden. Je beschikt over bedrijfseconomisch 
inzicht. 

Je bent een bewezen bruggenbouwer en onderhandelaar met bevlogen stuurkracht, die de 
eigenheid van de scholen stimuleert en de synergie binnen de stichting bevordert. Je toont 
groot gevoel voor de relatie tussen de school en de omgeving, hebt een brede belangstelling 
voor vraagstukken op het vlak van onderwijs en jeugd. Je beschikt over aantoonbare politiek-
bestuurlijke sensitiviteit en bent vaardig in constructieve contacten te onderhouden met 
gemeenten, lokale bestuurders en met samenwerkingsverbanden. Je voelt je thuis in de 
antroposofie. 

Meer weten? 

Voorafgaand aan de sluitingsdatum ben je van harte welkom voor een informele 
kennismaking. Neem hiervoor contact op met Sascha Holthaus, schoolleider Kairos: 
directie@vrijeschoolkairos.nl, of met Karen Vonder, stafmedewerker P&O: 
k.vonder@ggsroeske.nl. Meer informatie over stichting Geert Groote Scholen is te vinden op 
vrijescholenamsterdam.nl.  
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Jouw brief en cv ontvangen we graag vóór 10 april 2020 op linda@pmdegooijer.nl. Na jouw 
eerste oriëntatie en sollicitatie ontvangen we je graag op 20 april 2020 voor een verdere 
kennismaking. Voor alle informatie over onze arbeidsvoorwaarden verwijzen we je graag naar 
de CAO bestuurders. 
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