Stichting Codenz vormt het bestuur over negen protestants-christelijke basisscholen in Dronten
en Zeewolde. Dit zijn scholen met een eigen visie en een eigen profiel. Ons uitgangspunt is
onderwijs geven op basis van de Christelijke identiteit. De kernwaarden betrokkenheid,
bezieling, uitdaging, verbondenheid en vertrouwen gebruiken wij om dit onderwijsvorm te
geven.
De stichting bestaat uit negen scholen met ruim 2000 leerlingen. De scholen staan in Dronten
(4), Zeewolde (3), Swifterbant (1) en Biddinghuizen (1). Het onderwijs wordt verzorgd door
ongeveer 190 leerkrachten. En ondersteund door ongeveer 19 onderwijsondersteuners. Met
de komst van passend onderwijs en een steeds groter belang van de professionalisering van
leerkrachten heeft Codenz een expertisecentrum passend onderwijs, een kenniswerkplaats,
een Christiaan Huygens-school met voltijds onderwijs voor hoogbegaafde kinderen en een
Codenz academie vorm gegeven.
Stichting Codenz zoekt per z.s.m. een:
Bestuurder (m/v) (0,6 wtf)
De stichting is op zoek naar een strategisch georiënteerde bestuurder die werkt vanuit
verbinding. Een bestuurder die niet alleen naar binnen gericht is maar juist ook oog heeft
voor de bestuurlijke verantwoordelijkheid die je als onderwijsorganisatie draagt in de
samenleving en specifiek de regio Flevoland. Dit vraagt om een bouwer, een bestuurder met
een actieve en open houding. Iemand die inspireert en de talenten van medewerkers ziet.
De basis is reeds gelegd in het strategisch beleidsplan dat door de hele organisatie
gedragen wordt. De uitvoering hiervan vraagt de komende jaren aandacht en bijsturing.
Naast het aansturen van het directieteam stuurt de bestuurder het stafbureau aan. Zeker nu
de omgeving van het onderwijs verandert is er een onderwijsbestuurder nodig die visie heeft
op kwaliteit en de borging daarvan.
Wij vragen:
• Een opleiding op het niveau van het hoger beroepsonderwijs, post hbo of een
universitaire opleiding.
• Beschikt over representatieve en goede communicatieve
eigenschappen/vaardigheden;
• Is in staat relevante maatschappelijke ontwikkelingen te signaleren en te vertalen
naar het onderwijs (de schoolorganisatie);
• Is op de hoogte van de ontwikkelingen in het (primair) onderwijs;
• Ervaring in een relevante functie in het primair onderwijs;
• Ervaring met en vaardig in het omgaan met strategische vraagstukken zowel intern
als extern;
• Ruime ervaring met de beleidsontwikkeling en (ICT) innovaties in het onderwijs;
• Ruime ervaring in de bedrijfsvoering van een onderwijsorganisatie met name waar
het gaat om ontwikkelen en borgen van de kwaliteit van het onderwijs;
• Heeft financieel economische deskundigheid op het niveau van
(meerjaren)begroting, jaarrekening, en analyse van (financiële) ken- en stuurgetallen;
• Kiest vanuit een duidelijke visie en motivatie voor het werken in het christelijke
onderwijs in onze regio.
Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een parttime functie (0.6 fte). De arbeidsvoorwaarden van de CAO Bestuurders
Primair Onderwijs zijn van toepassing.

Contact informatie
Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Heeft u naar aanleiding van
deze oproep vragen of interesse bel dan vrijblijvend met Henk Boersema, hij is als adviseur
betrokken bij deze werving (06 - 515 99 801) of mail naar
henk.boersema@hetonderwijsbureau.nl.
Een uitgebreid functieprofiel is beschikbaar voor deze vacature, dit document kan
opgevraagd worden door te mailen naar info@hetonderwijsbureau.nl
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Wij nodigen u uit om te reageren middels het inzenden van uw curriculum vitae &
motivatiebrief via deze link.
Reageren is mogelijk t/m 4 maart 2018. De 1e gesprekken vinden plaats op donderdag 8
maart en vrijdag 9 maart 2018, wij verzoeken u vriendelijk om hier rekening mee te houden.

