Stichting De Verre Bergen (SDVB) is voor een nieuw programma
op zoek naar een ervaren en gedreven onderwijskundig leider
Primair Onderwijs (PO) voor een vernieuwende basisschool in
oprichting in Rotterdam-Zuid.

Op de nieuwe school is er extra aandacht voor de groei van iedere leerling, een breed (naschools)
curriculum en extra ruimte voor leerkrachten om zich verder te professionaliseren. De school beoogt zeer
goed onderwijs aan te bieden aan kinderen in Rotterdam-Zuid. Kosten van de school worden door SDVB
betaald.
Wie zijn wij?
Stichting De Verre Bergen (SDVB) stelt kennis en kapitaal voor gedurfde ideeën beschikbaar. Sinds 2011
zet SDVB zich in voor een sterker en beter Rotterdam door het bedenken en uitvoeren van diverse
programma’s. De programma’s hebben met elkaar gemeen dat ze op een vernieuwende manier
maatschappelijke vraagstukken aanpakken.
Wat ga je doen?
Als onderwijskundig leider PO bouw je vanaf het eerste uur mee aan een vernieuwende basisschool in
Rotterdam-Zuid. Je focus ligt hierbij op de inhoud van het onderwijs en de kwaliteit van de uitvoering. Je
doet dit in nauwe samenwerking met de opdrachtgever SDVB.
Als onderwijskundig leider PO:









bouw, stimuleer en bewaak je de professionele leercultuur op de basisschool;
geef je coachend leiding aan het (nog te werven) docententeam en creëer je een cultuur gericht op
samenwerking, het onderling geven van feedback en het stimuleren van professionele en
persoonlijke ontwikkeling;
werk je vanuit een sterke onderwijskundige visie en ben je verantwoordelijk voor de
onderwijskwaliteit en -ontwikkeling op de basisschool en het stimuleren hiervan;
ben je actief betrokken bij het primaire onderwijsproces en initieer en begeleid je
verbeteringsprocessen;
ben je goed in staat om een klimaat te scheppen waarin kinderen, ouders en het team zich
gemotiveerd, gewaardeerd en betrokken voelen (verbindende rol);
zet je onderzoek en data in om het onderwijs te verbeteren;
creëer en onderhoud je een waardevol en sterk netwerk binnen de wijk en in het onderwijs.

De basisschool start kleinschalig en wordt de komende jaren uitgebreid. Naast het starten van een
basisschool breidt het programma de komende jaren mogelijk uit met andere organisatieonderdelen. Als
onderwijskundig leider PO ben je dan op den duur onderdeel van een grotere schoolorganisatie, waarbij je
samenwerkt met andere leidinggevenden in een MT. De gehele organisatie staat onder leiding van een
algemeen directeur waaraan je als onderwijskundig leider PO verantwoording aflegt en nauw mee
samenwerkt. De gehele organisatie wordt ondersteund door een service-gerichte stafafdeling.
In de eerste periode houd je je samen met de algemeen directeur vooral bezig met het werven en aannemen
van het team voor de basisschool, het ontwikkelen van een sterk curriculum en visie- en beleidsplannen,
en het aantrekken van leerlingen voor de school.

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een onderwijskundig leider PO met een groot hart voor goed onderwijs en een passie
om je in te zetten voor kinderen in kwetsbare wijken. Je hebt een growth mindset en gelooft in de potentie
van iedere leerling en medewerker. Je hebt een duidelijke pedagogische visie op wat kinderen mee moeten
krijgen op school.
Onze ideale kandidaat:











heeft minimaal 5 jaar ervaring in de rol van schoolleider in het primair onderwijs (of evt. als
adjunct);
beschikt over een schoolleidersopleiding of een andere relevante HBO/WO opleiding;
heeft een onderwijsbevoegdheid en ervaring met voor de klas staan;
heeft ervaring met het werken op een school in een stedelijke context bij voorkeur op een school
met relatief veel gewichtleerlingen;
beschikt over een onderwijskundige visie die aansluit bij het programma en geeft vanuit deze
visie op inspirerende en motiverende wijze leiding aan het docententeam;
is uitstekend in samenwerken: hij/zij is communicatief sterk, een verbinder en stimuleert
samenwerkingen;
is empathisch en toont daadkracht wanneer nodig;
is ondernemend van aard en zoekt verbinding met partners in de wijk en haar omgeving;
is innovatief en durft van de gebaande paden binnen de onderwijspraktijk af te wijken. Hij/zij is
daarbij flexibel, staat open voor verschillende ideeën en is zelf nooit uitgeleerd;
is data-driven en gelooft in het belang van het systematisch verzamelen en analyseren van
informatie en onderzoek ter input voor onderwijsverbetering.

Wij bieden:
Wij bieden de unieke mogelijkheid om aan de basis te staan van het ontwikkelen van een geheel nieuwe
school. De functie biedt de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan zeer goed onderwijs voor kinderen
in Rotterdam-Zuid. Je krijgt in je rol veel ruimte voor onderwijsvernieuwing.
Wij bieden een fulltime positie met goede arbeidsvoorwaarden, zoals onder meer:








een marktconform salaris, op basis van kennis en ervaring;
een jaarcontract, bij goed functioneren gevolgd door een contract voor onbepaalde tijd;
35 vakantiedagen waarvan een aantal flexibel in te zetten;
trainingsmogelijkheden om je kennis en vaardigheden te vergroten;
reiskostenvergoeding;
een goede pensioenregeling;
een laptop en telefoon.

Interesse?
Aan geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd om uiterlijk 2 april 2019 CV, motivatiebrief en een kort
essay te sturen naar sollicitatie@sdvb.com o.v.v. ‘Sollicitatie onderwijskundig leider PO’ ter attentie van
Evelien Schrijver. Uiterlijk 3 april wordt bekend gemaakt of je wordt uitgenodigd op gesprek.
Een onderdeel van de sollicitatieprocedure is het schrijven van een kort essay van maximaal 450 woorden
waarin je uiteen zet hoe je binnen het basisonderwijs kinderen in Rotterdam-Zuid het beste voorbereidt op
een succesvolle toekomst.
De sollicitatieprocedure bestaat uit drie gespreksrondes. De eerste ronde gesprekken vindt plaats op 5, 9
en 10 april 2019 in de namiddag en avond op het kantoor van Stichting De Verre Bergen aan Parklaan 22
in Rotterdam. De tweede ronde gesprekken vindt plaats op 16, 17 en 18 april. Een take-home case is

onderdeel van deze ronde. De derde ronde gesprekken vindt plaats op 23 en 24 april. Wij verwachten de
procedure eind april af te ronden. De startdatum is in overleg en bij voorkeur per 1 juni 2019.
Een assessment en/of referentiecheck kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Voor inhoudelijke vragen over de vacature of vragen over het sollicitatieproces kan je contact opnemen met
Evelien Schrijver via sollicitatie@sdvb.com of 010-2092000.

