
 
 

Scholengroep Perspectief zoekt 
met ingang van 1 januari 2020 een 

Directeur-bestuurder 
 
 
Wie zijn wij? 
De vereniging Scholengroep Perspectief is het bevoegd gezag van 14 scholen in de gemeente 
Stadskanaal en Westerwolde. Dit betreft 12 reguliere basisscholen, 1 speciale basisschool en 1 school 
voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze scholen worden bezocht door ruim 2000 leerlingen. Het 
aantal medewerkers is ongeveer 240. 
 
Scholengroep Perspectief maakt zich als professionele organisatie sterk voor kwalitatief hoogwaardig 
protestants-christelijk en algemeen bijzonder onderwijs.  
In het dagelijks handelen hanteert de vereniging de christelijke waarden en normen en draagt zij 
deze uit.  
 
Scholengroep Perspectief geeft kaders aan waarbinnen de scholen vorm kunnen geven aan een eigen 
identiteit en onderwijskundige visie. Er wordt gewerkt aan een juist pedagogisch klimaat voor de 
leerlingen en een prettige werksfeer voor medewerkers. Hierbij staan effectieve samenwerking, 
openstaan voor nieuwe ideeën en voortdurend willen leren, centraal. Er is dan ook permanent 
aandacht voor de ontwikkeling en scholing van onze medewerkers. 
 
Visie en identiteit 
In de statuten van de vereniging staat vermeld dat wij m.n. christelijk primair onderwijs bieden in 
onze regio. Daarbij nemen we de Bijbel als uitgangspunt, inspiratiebron en oriëntatiepunt voor ons 
werk van alle dag. Daarnaast bieden we ook algemeen bijzonder onderwijs aan, waarbij de 
gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen het uitgangspunt 
is. Onze plannen zijn ambitieus beschreven en geven richting aan ons gezamenlijke doel op lange 
termijn. 
 
Onze missie 
Wij kiezen voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs binnen een professionele en lerende omgeving. 
Een bewuste keuze met een hoge ambitie. Dat willen we realiseren door aan onze leerlingen een 
grote dosis aan kennis en vaardigheden mee te geven én gericht te werken aan houding en gedrag in 
de persoonlijke ontwikkeling, zodat zij zich toegerust voelen voor de stap naar het vervolgonderwijs 
en het vinden van hun weg in de maatschappij. Om dit te bereiken steken we in op veel 
kennisontwikkeling zodat leerlingen betere leerresultaten behalen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 
onderwijsprestaties een goede voorspeller zijn van onder andere levensresultaten, zoals: 
beroepsstatus, geluk, gezondheid en zelfs de levensverwachting. Dat mag zeker niet los worden 
gezien van onze christelijke identiteit. Onze scholen zijn daarom op een effectieve en efficiënte wijze 
ingericht en medewerkers in alle lagen van de organisatie dragen bij aan het realiseren van deze 
missie. 
 
 



 
Onze visie 
Vanuit onze missie hebben we nagedacht over een visie op leren 
en onderwijs. Daarbij hebben we ons laten leiden door het 
visiemodel met de volgende 4 deelgebieden: visie op leren, visie 
op leren organiseren, visie op professionaliteit en visie op 
veranderen (zie figuur 3). Deze visie dient als normatief kader 
waarmee de belangrijkste vragen over het onderwijs worden 
gesteld, namelijk: hoe werkt leren? Hoe kunnen we dit leren 
organiseren? Wat verwachten we van een professional? Hoe 
kunnen we de organisatie hierin veranderen?  

(figuur 3) 

Visie op leren 
Wij geloven dat we onze hoge verwachtingen waar kunnen maken door het aanbieden van 
kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat eerlijke kansen biedt aan alle leerlingen, ongeacht 
achtergrond. Leerlingen lijken meer op elkaar dan ze verschillen in de manier waarop ze leren. Wat 
leerlingen weten en hoe snel ze leren is afhankelijk van hun voorkennis. Dit wordt bevestigd door 
inzichten uit de cognitieve psychologie. Dat betekent dat we ons meer op het leren van de hele groep 
moeten richten dan op het leren van iedere individuele leerling. Hierdoor leren kinderen effectiever 
en ontstaat er meer ruimte voor de leraar om les te geven. Om dit te kunnen bereiken worden 
bewezen didactische en pedagogische strategieën ingezet. 
Naast hoe leerlingen leren, kijken wij ook naar wat voor leerlingen belangrijk is om te leren in de snel 
veranderende 21ste-eeuwse maatschappij. Wij gaan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs op basis 
van onze drie doeldomeinen: kwalificatie, burgerschapsvorming en persoonlijk leiderschap. 
 
Visie op het organiseren van het leren 
Wij gaan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs met bewezen effectieve didactische strategieën. Dit 
is gebaseerd op een coherent cumulatief kenniscurriculum waarin de kennis over de wereld, die 
leerlingen nodig hebben om goed te kunnen participeren in het vervolgonderwijs en in de 21ste-
eeuwse samenleving, centraal staat. Onze lesinhouden zijn altijd gekoppeld aan leerdoelen zodat er 
doelgericht wordt lesgegeven. Belangrijk aandachtspunt is hoe wij leerdoelen ordenen en wat dat 
betekent voor ons curriculum. 
Leraren geven effectief les middels expliciete instructie. Leerlingen die de leerdoelen hebben behaald 
passen de geleerde kennis toe in projectmatig onderwijs. In deze projecten staan 
burgerschapsdoelen en doelen aangaande persoonlijk leiderschap centraal. Hierbinnen komt ook 
onze christelijke identiteit terug. Binnen de school is burgerschapskunde zichtbaar in de wijze waarop 
leerlingen, leraren en ouders met elkaar omgaan. De godsdienstlessen zijn gebaseerd op algemene 
christelijke beginselen, waarbij we de ruimte geven aan pluriforme opvattingen, zoals deze binnen de 
kerken leven. Wij respecteren ook hen die anders geloven of niet geloven. De waarden die passen bij 
de identiteit van onze vereniging krijgen een plek in ons burgerschapsonderwijs. 
Om ruimte te creëren voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs zetten we in op het borgen en 
uitbouwen van een veilige en vertrouwde leer- en leefomgeving in de school waarin kinderen door 
leraren in hun sociaal-emotionele ontwikkeling worden gestimuleerd en begeleid. Op de scholen 
heerst er een klimaat van rust, regelmaat en structuur waarin wangedrag en pesten niet wordt 
getolereerd. Door het modelleren van gedrag wordt leerlingen een professionele schoolhouding 
aangeleerd. 
 
Visie op professionaliteit 
Professionaliteit, medewerkersbetrokkenheid en medewerkerstevredenheid staat hoog in het 
vaandel. Wij investeren veel in de professionalisering van onze medewerkers en zij krijgen de ruimte 
om zichzelf te blijven ontwikkelen. Tegelijkertijd brengen wij de zeggenschap over het onderwijs 
terug naar de professional (professioneel statuut). Onze medewerkers zijn vakmensen die weten hoe 



ze kwalitatief hoogwaardig onderwijs moeten (vorm)geven. Belangrijke focus daarbij is de 
ontwikkeling van goed functionerende Professionele Leergroepen (PLG) waarin teams met een hoge 
mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid structureel leren en werken aan hun 
professionaliteit, vakmanschap en de verbetering van het onderwijsprogramma. Daarbij gaan 
bewezen wetenschappelijke inzichten en het gebruik van data een grotere rol spelen. 
Dat betekent dat er gebruik wordt gemaakt van wetenschappelijke literatuur en van de professionele 
ervaringen van leraren. Uiteraard wordt daarbij altijd rekening gehouden met de context van de 
situatie.  
 
Visie op veranderen 
Om ervoor te zorgen dat iedere school zich succesvol kan ontwikkelen naar een Professionele 
Leergroep (PLG), wordt de structuur van de organisatie hierop aangepast. Er wordt medewerkers 
structureel ruimte geboden waarin ze het onderwijs kunnen verbeteren en vernieuwen. 
Volledige missie, visie en doelstellingen voor de komende jaren staan beschreven in het 
bestuursbeleidsplan dat in concept beschikbaar is. 
 
Wie zoeken wij? 
Onze nieuwe directeur-bestuurder: 
- Heeft een positief protestants christelijke levensovertuiging en draagt de identiteit van onze 

vereniging uit naar buiten. 
- Heeft een onderwijskundige achtergrond met ruime bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in 

leidinggevende functies. 
- Heeft een academisch werk- en denkniveau. 
- Heeft een duidelijke onderwijskundige visie op de actuele en de lange termijn ontwikkelingen. 
- Kan zich vinden in het uitgezette strategisch beleidsplan en is bereid en in staat om hier 

uitvoering aan te geven. 
- Heeft oog en waardering voor de mensen om zich heen en is in staat de kwaliteit en inzet van 

schoolleiders, beleidsmedewerkers, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel te 
herkennen en te versterken. 

- Geeft vertrouwen aan medewerkers en durft verantwoordelijkheden te delen. 
- Kan leidinggeven aan innovatie en ontwikkelingen. 
- Communiceert helder en transparant en spreekt duidelijke verwachtingen uit. 
- Draagt bij aan een professionele leeromgeving. 
- Heeft kennis van economische en maatschappelijke ontwikkelingen in onze regio en beschikt 

over een voor de functie relevant netwerk. 
- Is in staat tot samenwerking met relevante externe partners. 

 
Functie-eisen 
Onze nieuwe directeur-bestuurder: 
- Is op de hoogte van wet- en regelgeving primair onderwijs en Passend Onderwijs of in staat om 

zich die op korte termijn eigen te maken; 
- Heeft ruime kennis van en brede ervaring met bedrijfsvoeringsprocessen in het onderwijs. 
- Kan leidinggeven aan de uitvoering van het in gezamenlijk overleg vastgestelde strategisch 

beleid. 
- Heeft een duidelijke visie op het gebied van strategisch HRM/HRD-beleid. 
- voert een gezond financieel beleid. 

 
Wat bieden wij? 
Scholengroep Perspectief is een organisatie waarbinnen op een efficiënte, effectieve en aangename 
manier wordt samengewerkt. De directeur-bestuurder zal worden ondersteund door medewerkers 
van het bestuursbureau. 



Iedere school heeft een directeur die deel uitmaakt van het maandelijkse directieoverleg. De 
directeuren zijn belast met de integrale leiding van de school.  
De Raad van Toezicht bewaakt de grondslag van de organisatie en de verwezenlijking van de 
doelstelling van de vereniging, alsmede het functioneren van het bestuur. De Raad van Toezicht 
adviseert tevens het bestuur. 
 
De omvang van de functie is in onderling overleg vast te stellen, de voorkeur gaat uit naar een 
aanstelling tussen 0.7 – 1.0 wtf. Deze wordt volgens de geldende regels in de CAO PO (schaal 15) 
gehonoreerd. De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden worden bepaald aan de hand van 
opleiding en ervaring. 
Een assessment maakt deel uit van de procedure.  
 
Tijdschema 
Sluitingsdatum sollicitatiebrieven  Dinsdag 23 april 2019 
Sollicitatiegesprekken    Woensdag 7 mei 2019 
Werkbezoek kandidaat    Week 22 
Assessment     Week 23 
 
Contact 
Voor verdere informatie over de organisatie en de functie kunt u contact opnemen met mw. Tineke 
Rozema, stafmedewerker onderwijs, via telefoonnummer 0599-612 612. 
 
Indien u de kandidaat bent voor deze functie kunt u uw motivatie en cv mailen naar 
vacatures@sgperspectief.nl t.a.v. mw. Gerrie Leffers, stafmedewerker P&O of sturen naar 
Scholengroep Perspectief, o.v.v. sollicitatie directeur- bestuurder, Loodzetter 7, 9502 EW 
Stadskanaal. 
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