
Een persoonlijke en ambitieuze  
basisschool leidinggeven en besturen? 

Als directeur-bestuurder van de Stichting voor Basisonderwijs op Algemene Grondslag te Middelburg 

geef je leiding aan de Algemene Basisschool (ABS). Je bent eindverantwoordelijk voor het totale reilen 

en zeilen van deze ‘eenpitter’. Als uitvoerend bestuurder en directeur ben je eindverantwoordelijk op 

alle beleidsterreinen binnen de stichting. Dat maakt deze baan breed, gevarieerd en uitdagend. 

DIRECTEUR-BESTUURDER  (0.9 fte)

Om de school, die er goed voor staat, nog beter te 
maken bewaak je de kwaliteit en stimuleer je continue 
ontwikkeling van het onderwijs en de organisatie. Je legt 
de lat hoog, voor jezelf en het team. Je kunt sturen én 
tegelijkertijd volop ruimte geven aan de teamleden om  
hun capaciteiten te benutten in de schoolontwikkeling.  
Je gelooft in gespreid leiderschap, waarbij je leraren en 
andere medewerkers mogelijkheden geeft om vanuit hun 
expertise en ervaringen invloed uit te oefenen op de koers 
van de school.

Je zet de richting uit voor de toekomst van de ABS, vanuit 
een uitgesproken visie op onderwijs, gebaseerd op eigen 
ervaringen en wetenschappelijke inzichten. Je inspireert 
en enthousiasmeert alle betrokkenen en geeft gezamenlijk 
vorm aan het strategisch plan 2019-2023. Daarin 
staan aandacht voor het versterken van het kindgericht 
onderwijs, ondersteuning op maat, een doorgaande 
leerlijn, complexe didactische vaardigheden en digitale 
geletterdheid centraal.

Je bent sterk in de communicatie en het contact met 
ouders en partners. Je weet in het grote team verspreid 
over twee gebouwen, de verbinding te leggen en bewaken 
zodat de school één ABS blijft. Je bewaakt de positie  
in het externe krachtenveld en creëert zelf nieuwe kansen. 
Vanuit hoge ambities ga je met de ABS voor kwaliteit. 

Ingangsdatum: 1 augustus 2020

WAT BIEDEN WIJ?
De Stichting voor Basisonderwijs op Algemene Grondslag 
te Middelburg biedt:
• een brede functie met veel speelruimte, 

handelingsvrijheid en waardering voor 
ondernemerschap;

• een financieel en bedrijfsmatig gezonde stichting;
• ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei;
• een school met een gedreven en hecht team, dat 

samenwerken en elkaar helpen als vanzelfsprekend ziet;
• een school waar kinderen, ouders en medewerkers zich 

veilig voelen en waar ze graag zijn;
• een actieve samenwerking met andere Zeeuwse 

schoolbesturen;
• een betrokken en deskundig toezichthoudend deel  

van het bestuur dat rolbewust is;
• een vast dienstverband van 0.9 fte met een salaris 

conform de CAO PO D-14 (FUWAsys maart 2020).

INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE
De ABS is een kwalitatief sterke school met circa 550 
leerlingen en 55 medewerkers in het centrum van 
Middelburg. De school wordt voor 50% bezocht door 
kinderen uit het centrum, de andere helft komt uit 
andere delen van de stad. Het team kent naast gedreven 
groepsleerkrachten, drie IB’ers, onderwijsassistenten, 
een onderhoudsmedewerker, extra leerlingondersteuners 
en vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs, muziek 
en Engels. De directeur-bestuurder wordt ondersteund 
door een adjunct-directeur met lesgevende taken en een 
administratief medewerker. 
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Zowel onderwijsinhoudelijk als organisatorisch is de school 
als eenpitter stevig gepositioneerd in de omgeving. Het 
onderwijs richt zich op de brede ontwikkeling en vorming 
van kinderen op weg naar een zelfstandig functioneren 
in de samenleving, rekening houdend met ieders 
mogelijkheden. Het onderwijs is ingericht volgens  
de uitgangspunten van passend en adaptief onderwijs. 

De basiskwaliteit op ABS is goed. In maart 2019 
beoordeelde de onderwijsinspectie de school als goed, 
waarbij maar liefst 11 van de 14 indicatoren de hoogste 
score kregen. 

De stichting is in 1989 opgericht door een groep ouders. 
Het bestuur kent een one-tiermodel. Het bestuur 
bestaat uit een uitvoerend directeur-bestuurder en het 
toezichthoudend deel, waarin 5 bestuursleden een 
adviserende en toezichthoudende rol hebben. Met de 
rol van het toezichthoudend bestuur en de MR is de 
betrokkenheid en invloed van ouders op het beleid van  
de school geborgd. 

De ABS vormt samen met Kinderopvang Walcheren een 
kindcentrum voor onderwijs en opvang van 0-13 jarigen.

Voor meer informatie over de ABS:
•  zie onze website www.absmiddelburg.nl
•  strategisch plan 2019-2023 en de samenvatting 

strategisch plan
•  rapport onderwijsinspectie 

WAT VRAGEN WIJ?

Competenties & vaardigheden
• Je bent een energieke, positief ingestelde en stevige 

directeur met een uitgesproken ambitie;
• Je bent transparant in handelen en communiceren;
• Je verstaat de kunst van het balanceren tussen ruimte 

geven en sturen;
• Je waardeert verschillen tussen teamleden en stimuleert 

(verantwoord) experiment;
• Je hebt een onderzoekende houding en kan problemen 

creatief oplossen door zaken diepgaand te analyseren.
• Je werkt gestructureerd en planmatig en kunt schakelen 

tussen strategische vraagstukken en de organisatorische 
uitdagingen van alledag.

• Je geeft verder vorm aan inhoudelijke en 
organisatorische ontwikkelingen in samenwerking met 
het team, de MR, het toezichthoudend bestuur en 
ouders.

• Je deelt verantwoordelijkheden waar dat kan en 

pakt regie waar nodig. Je stimuleert autonomie, 
eigenaarschap en teamleren.

• Je vertegenwoordigt de belangen van de school en  
staat daarbij als netwerker stevig in je schoenen. 

• Je bent toegankelijk en betrokken.
• Je bent verbindend. 

Functie-eisen
(aanvullend op de functiebeschrijving, zie bijlage)
• Ruime leidinggevende ervaring binnen het primair 

onderwijs.
• Je bent geregistreerd in het schoolleidersregister.
• Je bent in staat de school bedrijfsmatig goed aan te 

sturen. Je hebt kennis van financiën en personeelsbeleid.
• Je bent analytisch en strategisch sterk en beschikt over 

een academisch werk- en denkniveau.
• Je beschikt over zeer goede mondelinge en schriftelijke 

communicatieve vaardigheden. 
• Je onderschrijft de identiteit van onze school, waarbij 

gelijkheid tussen mensen, ongeacht hun geloof, 
afkomst, levensovertuiging of sekse centraal staat.

SELECTIEPROCEDURE
Je kunt je CV en motivatiebrief sturen aan het bestuur van 
de stichting (bestuur@absmiddelburg.nl). Graag ontvangen 
wij deze uiterlijk 25 april 2020.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken. 
Deze zijn gepland op 11 en 12 mei (namiddag en avond).

Indien nodig worden de gesprekken anders georganiseerd, 
bijvoorbeeld digitaal.

Belangrijke data
Sluitingsdatum 25 april 2020
1e gespreksronde 11 en 12 mei 2020 
2e gespreksronde 18 mei 2020

Wil je in je agenda alvast rekening houden met deze data? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de 
voorzitter van het bestuur, mevrouw Ivette van der Sluijs-
Duker via bestuur@absmiddelburg.nl of 06-13185780.  
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
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