
   

   

Binnen onze vereniging Verion bieden zes scholen (De Morgenster, De Sjaloomschool, De 

Kluinveenschool, De Wegwijzer, De Driesprong en De Akkerwal) samen kwalitatief hoogwaardig 

onderwijs aan 850 kinderen. Dit doen wij vanuit oprechte betrokkenheid en met oog voor elkaar. 

Het christelijk geloof vormt de basis voor ons onderwijs en bepaalt de normen en waarden binnen 

de scholen. Bij de vereniging werken ongeveer honderd medewerkers. Vanuit vertrouwen, 

verantwoordelijkheid, verbinding en vakmanschap hebben zij oog voor ieder kind. Zo kunnen de 

kinderen zich optimaal ontplooien en opgroeien tot zelfstandige deelnemers aan de 

maatschappij; daar zijn wij trots op!  

 

Onze vereniging werkt met het Raad van Beheer model. Dat houdt in dat er binnen het bestuur 

een scheiding is aangebracht tussen bestuur en toezicht. Het bestuur van de vereniging berust bij 

de directeur-bestuurder. De overige bestuursleden hebben de rol van toezichthouder. Wegens 

pensionering van onze huidige directeur-bestuurder zoeken wij een: 

Directeur-bestuurder (m/v) (0,6-0,8 wtf) 

‘Verbindend en betrokken’  

 

Profiel 

Onze vereniging is op zoek naar een directeur-bestuurder die de ambitie heeft om Verion te 

positioneren als herkenbare christelijke schoolvereniging met kwalitatief sterk en modern 

onderwijs. De scholen krijgen van jou de ruimte om hun onderscheidende eigen kleur en sfeer uit 

te bouwen. Als directeur-bestuurder stimuleer je een professionele organisatie waarin kennis delen 

en leren van elkaar centraal staat. Je werkt vanuit verbinding en inspireert als sparringpartner onze 

directeuren en ons bestuur. Met oog voor kansen in de omgeving ga je duurzame relaties aan 

met betrokkenen in de regio, zet je Verion op de kaart en ben je het boegbeeld van onze 

vereniging. 

 

De nieuwe directeur-bestuurder van Verion: 

▪ is relatiegericht en heeft een open, betrokken houding richting medewerkers; 

▪ werkt vanuit een moderne onderwijskundige visie; 

▪ beschikt over bestuurlijk inzicht en is een strategisch denker;  

▪ heeft kennis van zaken als bedrijfsvoering, financiën en personeelsbeleid;  

▪ is ervaren in het ontwikkelen en borgen van kwaliteitsbeleid in onderwijsorganisaties;  

▪ stemt van harte in met het doel en de grondslag van de vereniging en geeft hier vanuit 

persoonlijke overtuiging invulling aan; 

▪ heeft brede kennis van (de ontwikkelingen in) het primair onderwijs; 

▪ beschikt over academisch werk- en denkniveau. 

 

Solliciteren 

Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Kijk voor meer informatie op 

www.verion.nl of vraag het uitgebreide functieprofiel aan via info@hetonderwijsbureau.nl. Heb je 

naar aanleiding van deze oproep nog vragen bel dan vrijblijvend met Matthijs Hemink (adviseur 

werving) op 06-40138451. Reageren is mogelijk t/m 6 december, we ontvangen je sollicitatie graag 

via deze link. De voorgesprekken zijn gepland in week 51. De gesprekken met de 

benoemingsadviescommissie vinden plaats in week 2 en 3 (2020). Een assessment maakt 

onderdeel uit van de procedure.  
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