
Stichting Akkoord! Primair Openbaar Onderwijs is op zoek naar een

Directeur - Bestuurder

1. Stichting Akkoord! Primair Openbaar
Akkoord!-PO is een stichting voor openbaar onderwijs in de gemeenten Beesel, Horst aan de Maas, Peel en Maas,
Leudal en Venlo. Het kloppend hart van Akkoord!-PO zijn de 10 afzonderlijke scholen, waarvan 2 Integrale kindcentra,
met in totaal ruim 2200 leerlingen. Elke school heeft een eigen, herkenbare identiteit en neemt een prominente rol in
de maatschappij in. Diversiteit wordt gestimuleerd binnen iedere school, evenals onderlinge samenwerking.

De medewerkers van het bestuursbureau ondersteunen de scholen binnen onze stichting door een aantal zaken
centraal te regelen. Denk hierbij o.a. aan: onderwijsvernieuwing, naleving van wetgeving, zorgbeleid,  financiën,
personeelsbeleid, onderhoud, inkoop en ICT. Hierdoor kunnen de schooldirecteuren, die integraal verantwoordelijk zijn
voor hun eigen afzonderlijke school, zich met name bezig houden met het primaire proces: goed onderwijs voor alle
kinderen!

Missie en kernwaarden
Akkoord!-PO is een dynamische op ontwikkeling gerichte, lerende organisatie, met een herkenbaar eigen gezicht. Alle
scholen profileren zich duidelijk als openbare scholen, met als motto: waar verhalen samenkomen.

De afgelopen jaren is er dankzij de inzet van alle medewerkers veel tot stand gebracht, zoals de profilering en
positionering in de regio en de professionalisering van het personeel en het onderwijs. Akkoord!-PO blijft echter alert
op wat er nodig is om het onderwijs op de scholen bij de tijd en op kwalitatief hoog niveau te houden.

De missie van Akkoord!-PO luidt: krachtig kwalitatief openbaar onderwijs.

Krachtig door het tonen van ambitie, dynamiek, lef, ondernemingszin, zelfbewustheid en trots.
Kwalitatief door vakbekwaamheid en professionaliteit.
Openbaar omdat Akkoord!-PO staat voor de uitgangspunten en kernwaarden van openbaar onderwijs.
Onderwijs verzorgen passend bij elk kind dat ons is toevertrouwd is de kerntaak!

Vanuit de openbare identiteit is iedereen, ongeacht afkomst, levensovertuiging, seksuele geaardheid en etniciteit,
welkom op de scholen van Akkoord!-PO. Scholen waar teams, samen met kinderen, ouders en partners bouwen aan de
basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Akkoord!-PO verwacht en vraagt dat alle betrokkenen respectvol met
elkaar, elkaars opvattingen en overtuigingen omgaan. Onderlinge verschillen worden aangegrepen om van elkaar te
leren en het wederzijds begrip te bevorderen. Intolerantie en discriminatie wijzen we nadrukkelijk af. Er is
vanzelfsprekend positieve aandacht voor de diversiteit in de samenleving. Akkoord!-PO viert de verschillen en staat
voor passend onderwijs.

Vanuit -wetenschappelijk gefundeerde- beelden over hoe kinderen leren, hoe we dat leren moeten organiseren, welke
professionaliteit van onze medewerkers dat vraagt en hoe leiderschap daaraan bijdraagt, kent het nieuwe strategisch
beleid voor 2023-2027 vier aandachtsgebieden: openbare identiteit, duurzame onderwijskwaliteit, professionele
organisatie, verbinding en samenwerking.



Besturing
Het bestuur van de stichting is ingericht volgens een one-tier model, waarbij de toezichthoudend bestuurders en de
directeur-bestuurder, elk vanuit hun eigen rol, verantwoordelijk zijn voor het besturen van de Stichting en de
afzonderlijke scholen. Enige tijd geleden is het initiatief genomen om te komen tot een two-tier model. Het bestuur
bestaat uit 6 personen, waarvan 1 uitvoerend bestuurder (directeur-bestuurder) en de overige toezichthoudend
bestuurders. Akkoord!-PO onderschrijft en handhaaft de basisprincipes van de code goed bestuur in het primair
onderwijs. Deze zijn de uitgangspunten en het beoordelingskader voor het doen en laten van de toezichthoudende
bestuurders en de uitvoerend bestuurder.

Gegeven het feit dat Akkoord!-PO een stichting is voor openbaar onderwijs, bestaat er een stevige relatie met de
gemeenten. De 5 gemeenten waarin Akkoord!-PO actief is, hebben een gemeenschappelijke regeling in het leven
geroepen. Er is een gemeenschappelijk orgaan opgericht onder de naam Gemeenschappelijk Orgaan Toezicht op het
Primair Openbaar Onderwijs (GOTPOO).

2. Directeur-Bestuurder
Het Profiel
De stichting ziet graag een krachtig leider die overtuigend communiceert en Akkoord!-PO daarmee nadrukkelijk op de
kaart houdt. Iemand met kennis van en affiniteit met de core-business. Een koersvaste strateeg die planmatig te werk
gaat en zowel ruimte-biedend als kader-scheppend is. Een directeur-bestuurder die lef toont, kansen voor de stichting
of de individuele school ziet en in staat is die te benutten!

Een directeur-bestuurder die staat voor (evidence informed) openbaar onderwijs en voor de missie en visie van de
stichting. Iemand die verbinding (in de vorm van daadwerkelijk contact) en voeling heeft met de uniciteit, de identiteit
(couleur locale) van elke individuele Akkoord!-school en diens profilering ondersteunt.

De Opdracht
De koers van de stichting voor 2023-2027 wordt momenteel uitgewerkt in een nieuw strategisch beleidsplan. De
directeur-bestuurder zorgt er mede voor dat deze verder geïmplementeerd en uitgedragen wordt. De opdracht voor
2023-2027 wordt:

1. Openbare identiteit
Gericht op de kernwaarden van openbaar onderwijs: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting.

2. Duurzame onderwijskwaliteit
Gericht op wat van ons als onderwijsorganisatie gevraagd wordt, met daar een schepje bovenop. Onze kwaliteit is de
norm plus ambitie.

3. Professionele organisatie
Vakbekwame, gedreven medewerkers werken vanuit eigenaarschap en gedeeld leiderschap samen in hechte teams.
Voortdurende investering in ieders ontwikkeling is daarbij vanzelfsprekend.

4. Verbinding en samenwerking
Akkoord!-PO staat actief open in de omgeving. Wij zoeken graag de verbinding. Daar waar samenwerking en
partnerschap de ontwikkeling van de kinderen versterkt, investeren wij tijd en energie. De directeur-bestuurder
participeert in het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs van zowel Noord-Limburg als van Midden-Limburg en is
lid van het algemeen bestuur van de Stichting Cultuurpad.



Functie-eisen
● beschikt over een relevant (bestuurlijk) netwerk en is extern georiënteerd;
● gericht op innovatie, participatie en samenwerking;
● vaardig in het realiseren en borgen van een constructieve (in)formele samenwerkingsrelatie met de GMR en

het GOTPOO;
● strategisch denkvermogen en visie, gecombineerd met een zakelijke instelling;
● affiniteit met het (primair) onderwijs;
● deskundigheid op financieel en personeel gebied en kwaliteitszorg;
● gevoel bij de openbare identiteit van de Stichting en kan daar vanuit zingeving aan de  inhoud geven;
● het vermogen bewegingen en ontwikkelingen in het onderwijsveld snel te scannen en te beoordelen op

consequenties voor de Stichting;
● faciliteert het directeurenteam om zelfsturend te kunnen werken in de eigen context van de school en die van

de stichting Akkoord!-PO;
● vaardig in het realiseren en borgen van een constructieve (in)formele samenwerkingsrelatie met het

toezichthoudend bestuur om deze in staat te stellen de governance taken goed uit te voeren;
● faciliteert de medewerkers van het bestuursbureau om een optimale ondersteuning te kunnen bieden;
● ruime, integrale/eindverantwoordelijke ervaring in leidinggeven aan professionals; brede integrale

portefeuille, waaronder affiniteit met primair (openbaar) onderwijs en (meerdere aspecten van)
bedrijfsvoering en in staat is eindverantwoordelijkheid te dragen;

● minimaal een HBO+ of WO opleidingsniveau en denk- en werkvermogen.

Persoonlijkheidsprofiel
Akkoord!-PO zoekt een directeur-bestuurder met een persoonlijkheid die zich kenmerkt als verbindend, ondernemend,
toegankelijk, ambitieus en gepassioneerd.

Een empathisch teamwerker die, zowel intern als extern, aan relaties bouwt, zichtbaar is en samenwerkt. Iemand die
professionaliteit van medewerkers (h)erkent en waardeert, die inspireert en de ander stimuleert zichzelf te
ontwikkelen. Iemand dus, die medewerkers/professionals steunt en tot hoge prestaties motiveert, maar ook iemand
die zich kwetsbaar durft op te stellen.

Competenties
Netwerker, gericht op samenwerking, visionair denker, resultaatgerichtheid, organisatiesensitiviteit.

Arbeidsvoorwaarden
De honorering van deze verantwoordelijke en uitdagende functie vindt plaats conform de CAO bestuurders funderend
onderwijs schaal BC (€ 81.741,- / € 127.720,- bruto jaarsalaris op fulltime basis: 40 uur per week en 1800 uur per jaar)
op basis van een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling.

Aanvullende informatie
Informatie over Akkoord!- PO en de scholen die onder haar bevoegd gezag vallen, is te vinden op
https://www.akkoord-po.nl/ en op de websites van de Inspectie van het Onderwijs en Scholen op de Kaart.

Nieuwsgierig?
Belangstellenden kunnen desgewenst nadere informatie over de functie verkrijgen bij de heer R. Hendrix, voorzitter
Toezichthoudend Bestuur via telefoonnummer 06-51429917.

https://www.akkoord-po.nl/


Ben jij de directeur-bestuurder die we zoeken?
Belangstellenden verzoeken we een sollicitatiebrief en Curriculum Vitae te sturen naar:

Stichting Akkoord!-PO
Ter attentie van mevrouw R. Sonnemans, Hoofd P&O
Postbus 680
5900 AR Venlo

Solliciteren per mail is ook mogelijk. Stuur een sollicitatiebrief en Curriculum Vitae naar mevrouw R. Sonnemans, Hoofd
P&O via r.sonnemans@akkoord-po.nl.

Uw reactie dient voor 13 februari 2023 in ons bezit te zijn.

De eerste selectiegesprekken worden gehouden op woensdag 15 februari 2023. In voorkomend geval vinden de tweede
selectiegesprekken plaats op donderdag 16 februari 2023.

mailto:r.sonnemans@akkoord-po.nl

