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Bestuurder Openbaar Onderwijs Marenland 

1 Wie zoeken wij? 
Stichting Openbaar Onderwijs Marenland heeft twintig scholen in de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, 

Loppersum en Ten Boer. Wegens het aanstaande vertrek van de huidige bestuurder zoeken wij met ingang van  

1  september 2018 een nieuwe bestuurder die: 

 de focus op ontwikkeling van interne vraagstukken kan combineren met externe profilering; 

 verantwoordelijkheden in de organisatie zo weet te beleggen dat binnen de kaders de professionele ruimte 

optimaal wordt benut; 

 de komende jaren de nieuwbouw van scholen inzet voor IKC-vorming en onderwijsvernieuwing; 

 een visionair bestuurder die de toekomst van goed primair onderwijs en kinderopvang in de regio weet te 

waarborgen. 

 

 

2 Wat vinden wij belangrijk? 
Focus en uitstraling 

Er spelen een aantal interne vraagstukken, zoals krimp en veranderende bevolkingssamenstelling en het 

scholenbouwprogramma in het kader van de aardbevingen. Ook het behoud van kwaliteit op onze scholen, de 

verdere bevordering van goede opbrengsten, de ontwikkeling van IKC’s en verdere investering in ICT (-gebruik) 

vragen aandacht. Evenals het strategisch beleid voor de periode 2020-2024 en nieuwbouwprojecten. Tegelijk is de 

externe profilering van onze organisatie belangrijk; onze twintig scholen vragen een actuele visie en missie, de 

versterking van ons eigen kwaliteitsbureau en relatie met de lerarenopleiding en proactieve PR. Wij zoeken een 

bestuurder die aandacht heeft voor deze in- en externe vraagstukken en uitdagingen. Dat betekent dat hij1 kan 

sturen op hoofdlijnen en deze van bijzaken kan scheiden, overzicht heeft en houdt, kan prioriteren en om kan gaan 

met verantwoordelijkheden en vertrouwen. Zichtbaar in zijn rol als bestuurder kan hij de organisatie in onze regio 

laten zien. 

 

Beeld voor de toekomst 

Onze nieuwe bestuurder is koersvast terwijl hij oog houdt voor nieuwe mogelijkheden. Hierbij is het verduurzamen 

van mooie ontwikkelingen en aandacht geven aan innovatief vermogen belangrijk. Wij werken met een minimale 

bezetting van de staf en zijn overgestapt naar een nieuw administratiekantoor en dat biedt voor de nieuwe 

bestuurder de kans om de organisatie inrichting en overlegstructuur te herzien. Dat betekent dat de bestuurder 

processen moet kunnen begrijpen. Ook houdt hij de balans tussen efficiëntie en kwaliteit. Hij kan cijfers duiden en de 

stichting financieel gezond houden. Het verder implementeren van en werken aan het maken van 

kwartaalrapportages is hiervan een onderdeel inclusief het beleidsrijk begroten. Ten slotte is verstand van 

huisvestingsvraagstukken en bouwtrajecten belangrijk, aangezien in 2022 nieuwbouw en versterking gereed moet 

zijn voor twintig gebouwen. 

 

Boegbeeld 

Wij vragen visie, ondernemerschap en lef van de bestuurder. Hij is een nieuwsgierige, proactieve leider, die vanuit 

maatschappelijke betrokkenheid hart voor onderwijs heeft. Hij voelt zich dan ook oprecht betrokken bij de ambitie 

om goed onderwijs te organiseren in deze regio en is trots op zijn scholen. Hij communiceert helder door actief 

luisteren, transparant te zijn in de boodschap en in verbinding te blijven. Hij is daadkrachtig in zijn optreden, 

voorspelbaar in gedrag en rolvast in zijn samenwerking.  

 

Daadkracht in verbinding 

Zowel in onze organisatie als daarbuiten is samenwerking belangrijk om goed onderwijs in de regio te verzorgen. Dat 

wil niet zeggen dat dat automatisch vlekkeloos verloopt. De communicatie tussen bestuurder, staf, raad van toezicht 

en GMR vraagt om zorgvuldigheid en transparantie. De bestuurder speelt hierin een belangrijke rol.  

                                                                                    
1   Omwille van de leesbaarheid wordt niet steeds hij/zij geschreven. Uiteraard worden wel beiden bedoeld. 
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In de regio hebben we een (startende) samenwerking met de kinderopvangorganisatie Kids2B en de stichting 

Noordkwartier voor Christelijk primair onderwijs. De vier samenwerkingsscholen en de IKC’s zijn hiervan een 

voorbeeld. Sinds het najaar van 2017 is de staf samen met de stichting Noordkwartier in een prachtig nieuw kantoor 

in Appingedam gehuisvest. Het vraagt daadkracht en sturing van onze nieuwe bestuurder om de samenwerking echt 

van de grond te krijgen. Politieke en bestuurlijke sensitiviteit zijn daarbij van belang, evenals het kunnen opmaken 

van de balans tussen profileren en samenwerken. 

 

Samenwerkend stimuleren 

De nieuwbouw voor onze scholen biedt veel kansen voor IKC-vorming, onderwijsontwikkeling en ICT. Het biedt 

daarom ook mogelijkheden om met elkaar te leren en te innoveren. Dat vraagt om een visionair bestuurder die het 

onderwijs snapt en kijkt naar de toekomst. Hij ziet het belang van leren met en van elkaar. Hij realiseert zich dat hij 

daarom ook meer verantwoordelijkheden bij de directeuren kan leggen, zodat de gesprekken bovenschools, in en 

tussen scholen en professionals over toekomstgericht onderwijs en eigen ontwikkeling gaan. Hij bevordert het 

werken in professionele leergemeenschappen en stimuleert de professionele ruimte van directeuren en 

leerkrachten. De bestuurder weet heldere kaders te formuleren de juiste balans te vinden tussen vertrouwen geven 

en verantwoording afleggen bij alle geledingen binnen Marenland.  

 

Tot slot beschikt onze nieuwe directeur-bestuurder over bepaalde algemene kennis, vaardigheden en competenties 

die wij van belang vinden: 

 een academisch werk- en denkniveau; 

 ervaring in een integraal verantwoordelijke leidinggevende respectievelijk bestuurlijke functie, bij voorkeur in 

het primair onderwijs; 

 kennis van bedrijfsvoering; 

 kennis van relevante maatschappelijke en politieke netwerken; 

 hart voor het onderwijs; 

 Integer en daadkrachtig. 

 
 

3 Wie zijn wij? 
Stichting Openbaar Onderwijs Marenland daagt alle kinderen in Noordoost-Groningen uit grote stappen te zetten in 

hun ontwikkeling. We geven ons onderwijs vorm vanuit onze openbare identiteit, waarbij we respect en aandacht 

hebben voor elkaar en onze omgeving. De volgende kernwaarden vormen ons uitgangspunt en lopen als een rode 

draad door de plannen die we voor de komende jaren voor ogen hebben: 

 Uitdagend - We bieden uitdagend onderwijs voor ieder kind. Dat betekent dat we rekening houden met 

verschillen. Ieder kind wordt vanuit zijn eigen niveau, mogelijkheden en talenten uitgedaagd en geprikkeld om 

zich maximaal te ontwikkelen. 

 Samenwerkend - We werken nauw en respectvol samen met collega’s, met kinderen en ouders en met externe 

partners door van elkaar te leren en elkaars sterke punten te benutten. 

 Professioneel - We bieden onderwijs van hoge kwaliteit. Dat betekent dat we werken met goed opgeleide 

professionals die met een open en onderzoekende blik naar kinderen kijken. Maar ook dat we talenten van 

medewerkers optimaal inzetten en kijken hoe we onszelf en de school kunnen blijven ontwikkelen. 

 Toekomstgericht - We zijn toekomstgericht. Dat betekent dat we ontwikkelingen en innovaties in het onderwijs 

en in onze omgeving op de voet volgen, om zo kinderen voor te bereiden op hun toekomstige rol in de 

samenleving. Maar ook dat we investeren in duurzame relaties met ouders en samenwerkingspartners en dat we 

ervoor zorgen dat we onze onderwijsresultaten duurzaam op hoog niveau houden. 

 

Wij geven met ongeveer 300 medewerkers goed onderwijs aan ongeveer 2.500 leerlingen in de gemeentes 

Appingedam, Loppersum, Bedum, Delfzijl en Ten Boer. Wij vinden het belangrijk dat ouders kunnen kiezen uit 

onderwijs dat het beste bij hun kind past.  
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Binnen Marenland zijn diverse keuzemogelijkheden: 

 Onderwijsconcepten en profielen - bijvoorbeeld daltononderwijs, scholen met jenaplanelementen, 

cultuurscholen, gezonde scholen en scholen met extra bewegingsonderwijs. 

 Samenwerkingsscholen – naast openbare basisscholen bieden wij ook een aantal samenwerkingsscholen, waar 

zowel de openbare als de christelijke identiteit een plaats heeft in het onderwijs en in de cultuur van de school.  

 Kindcentra - Met een doorgaande lijn in opvoeding en ontwikkeling en een breed (naschools) aanbod, bieden we 

ieder kind van 0 tot 12 jaar de ruimte zich optimaal te ontwikkelen. Onze ambitie is om op verschillende plekken 

in Noordoost-Groningen kindcentra te realiseren, omdat we zo beter in staat zijn om voorzieningen voor 

kinderen in onze regio te behouden en (nog) beter kunnen inspelen op individuele behoeften van kinderen. 

 Netwerkschool - We hebben één netwerkschool waarin meerdere kleine dorpsscholen samen met elkaar een 

geheel vormen. Door samen één team te vormen, met één management, kan de onderwijskwaliteit duurzaam op 

hoog niveau worden gehouden en kunnen de financiën efficiënter worden ingezet. Bovendien kunnen kinderen 

door de samenwerking vaker met leeftijdsgenootjes omgaan. 

 Zorgkantoor – Vanuit het Zorgkantoor krijgt passend onderwijs vorm en biedt ondersteuning op de scholen. 

 

De 20 scholen van Marenland doen het goed. Tegelijkertijd hebben ze flinke ambities. De komende jaren zetten ze 

flinke stappen in: 

 Uitdagend onderwijs, omdat kinderen een stap vooruit zetten als het onderwijs uitdagend is en aansluit bij 

verschillen. 

 Ouderbetrokkenheid, omdat kinderen een stap vooruit zetten wanneer leerkrachten en ouders goed contact 

met elkaar hebben en samenwerken. 

 Ondernemerschap, omdat kinderen een stap vooruit zetten wanneer we slim samenwerken met onze omgeving. 

 Professionalisering, omdat kinderen een stap vooruit zetten wanneer ze worden begeleid door bekwame en 

gemotiveerde professionals. 

 

De dagelijkse leiding van Stichting Openbaar Onderwijs Marenland ligt in handen van het college van bestuur. De 

bestuurder stuurt de schooldirecteuren aan. Schooldirecteuren krijgen, binnen de kaders van het strategisch 

beleidsplan, de ruimte om samen met hun team een eigen visie en onderwijsconcept te ontwikkelen en deze te 

vertalen naar een schoolplan. De medewerkers van het onderwijsbureau ondersteunen de bestuurder en de 

schooldirecteuren. Er wordt gewerkt met het governancemodel waarbij er een scheiding is aangebracht tussen de 

raad van toezicht en het college van bestuur. 

 

Onze trots betreft het volgende. Ondanks de complexe omstandigheden van de regio zijn wij een gezonde stichting 

met de scholen van voldoende kwaliteit, met voldoende middelen en mogelijkheden. We zijn sterk in samenwerken. 

Hiermee kunnen we nog steeds kleine scholen open houden en vormen we vier IKC’s samen met Noordkwartier (de 

christelijke scholengroep) en een met Kids2B (kinderopvang). Er zijn veel kansen voor de scholen en er is diversiteit 

in het onderwijskundig palet en onderwijsinnovaties (bijvoorbeeld: gepersonaliseerd leren, werken met leerlijnen en 

programmeren). De overgang van onze scholen naar het vo is goed. Zo lopen achtstegroepers een dag mee in het 

VO. Het scholenprogramma aardbevingsgebied is voor ons een grote kans om vanuit visie en missie mooie nieuwe 

gebouwen te kunnen neerzetten.  

 

Marenland maakt zich hard voor aantrekkelijk werkgeverschap. Wij bieden De Marenland academie, die een 

‘warme’ professionaliseringsslag heeft gemaakt met onder andere mooie trainingen en workshops. De activiteiten 

van de academie kunnen de komende jaren verder uitgebouwd worden. Ook stellen we hoge eisen aan de kwaliteit 

van medewerkers en krijgen zij kansen om zich te ontwikkelen. Het kwaliteitsbureau draagt hier ook aan bij, onder 

andere door Opleiden in de School (oplis) en de begeleiding van startende leerkrachten. Tot slot verloopt de 

gesprekkencyclus in onze organisatie goed. De tevredenheid onder personeel is dan ook hoog, blijkt uit onze 

peilingen. 
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4 Praktische informatie en procedure 
Als deze vacature u aanspreekt en u zich in dit profiel herkent, horen wij graag van u. We gaan ervan uit dat u als 

kandidaat beschikt over bij het kaliber van de functie passende kwaliteiten, waarbij ervaring in het onderwijs zeer 

wordt gewaardeerd en maatschappelijk engagement essentieel is.  

 

Het betreft een fulltime functie conform de cao voor bestuurders primair onderwijs. In deze procedure zal 

gelijktijdig intern en extern worden geworven. Het voornemen is de nieuwe directeur-bestuurder per 1 september 

2018 te laten starten.  

 

De voorselectiegesprekken vinden plaats op donderdag 31 mei 2018. De eerste gespreksronde met de 

benoemingsadviescommissie is gepland op woensdagmiddag 6 juni en de tweede op vrijdagochtend 15 juni 2018. 

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. 

 

Uw brief en cv kunt u versturen via vbent.org ter attentie van de heer H.A. Hendriks onder vermelding van 

vacaturenummer 20180103.  

 

Meer informatie via vbent.org en telefonisch: 088 20 51 600. 

 

We zien uw reactie graag uiterlijk 28 mei 2018 tegemoet. 

http://www.vbent.org/
https://www.vbent.org/wat-we-doen/werving-selectie/vacatureoverzicht/actuele-vacatures/

