
                                                           
 
 
Voor Stichting Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier komt Heeredwinger Advies graag 
in contact met gekwalificeerde kandidaten voor de positie van 
 
 

Directeur-Bestuurder 
 
 

Vanwege het vertrek van de huidige bestuurder is de Raad van Toezicht op zoek naar een 
nieuwe, inspirerende, toegankelijke directeur-bestuurder.  
 
 
De organisatie 
Stichting Noordkwartier staat al decennialang voor goed, aantrekkelijk en toekomstgericht 
onderwijs in Noordoost-Groningen. Dit doet zij op basis van de drie kernwaarden: 
veelkleurig, verantwoordelijk en verbonden. Op de website van Noordkwartier worden deze 
kernwaarden nader toegelicht. Vanuit 10 scholen verzorgt Noordkwartier primair onderwijs 
aan ongeveer 1300 leerlingen in de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. De 
eindverantwoordelijkheid voor de in totaal 167 medewerkers ligt in handen van de directeur-
bestuurder. Zij wordt ondersteund door een staf bestaande uit vijf personen en twee 
adviseurs van het Onderwijsbureau in Meppel. Noordkwartier werkt al jarenlang nauw en 
plezierig samen met Stichting Openbaar Onderwijs Marenland. Sinds oktober 2017 zijn beide 
schoolbesturen samen gehuisvest in Appingedam. Het beleid wordt gezamenlijk ontwikkeld 
dan wel op elkaar afgestemd. Er bestaan op dit moment vier samenwerkingsscholen in de 
regio waarin beide identiteiten (christelijk en openbaar) een plaats hebben, de vijfde 
samenwerkingsschool wordt gerealiseerd per 1 augustus 2020. De bestuurders van beide 
stichtingen dragen om en om bevoegd gezag voor deze scholen. 
 
Noordkwartier werkt volgens het principe van integraal management en 
verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie. De organisatie werkt vanuit de filosofie 
LeerKRACHT die is vertaald naar NoordKRACHT. Dit programma is gericht op onderwijs- en 
kwaliteitsverbetering en is een middel om eigenaarschap van alle betrokkenen op 
verschillende (verbeter)thema’s te vergroten. Het gaat hierbij om zaken als van elkaar leren, 
écht luisteren en horen, verantwoordelijkheid nemen, openheid stimuleren, betrokkenheid 
vergroten, concrete doelen stellen en verhogen van het werkplezier.  
 
Noordkwartier is een stichting voor christelijk primair onderwijs. Scholen hebben naast hun 
christelijke identiteit een eigen gezicht en krijgen de ruimte om een eigen ‘kleur’ aan het 
onderwijs te geven.  
 
De opgaven 
De nieuwe directeur-bestuurder is vanuit de visie dat ieder kind recht heeft op goed 
onderwijs vanzelfsprekend eindverantwoordelijk voor kwalitatief, goed primair onderwijs in 
de regio Noordoost-Groningen. Dit staat in al het handelen van de bestuurder voorop en 
krijgt gestalte door onder andere het borgen van vernieuwingen, het scholen van 
medewerkers, het gebruik maken van moderne leermiddelen en door constant de vraag te 
blijven stellen ‘wat hebben leerlingen in de (nabije) toekomst nodig om als volwaardig burger 
te kunnen participeren in de samenleving’.  



                                                           
 
 
Om een brede ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar te bevorderen zet Noordkwartier 
sterk in op samenwerking. Onder andere binnen kindcentra, met andere scholen, 
kinderopvang, gemeenten, culturele- en sportinstellingen. De directeur-bestuurder is 
verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de stichting en geeft direct leiding aan 17 
medewerkers (schooldirecteuren, stafbureau, adviseurs van onderwijsbureau Meppel en 
overige ondersteuning). Daarbij hoort een efficiënte bedrijfsvoering en een positief financieel 
resultaat. De directeur-bestuurder werkt samen met de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR), formeel en informeel, en benut de inzichten van dit 
gremium. Datzelfde geldt voor de relatie met de Raad van Toezicht van Noordkwartier. De 
directeur-bestuurder is het boegbeeld van de organisatie en zorgt voor een juiste 
positionering en belangenbehartiging, zowel intern als extern. 
 
Binnen deze algemene bestuurlijke verantwoordelijkheid wacht de nieuwe bestuurder een 
aantal, meer specifieke opgaven, die in het verlengde liggen van wat door de vorige 
bestuurder in gang is gezet. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn huisvesting, 
bevolkingskrimp en samenwerkingsvraagstukken. Alle scholen bevinden zich in het 
aardbevingsgebied. Deze scholen zijn of worden als onderdeel van het zogenoemde 
‘scholenprogramma’ aardbevingsbestendig gemaakt. Twee scholen zijn inmiddels versterkt, 
voor de overige scholen geldt dat er een nieuw kindcentrum is gebouwd of wordt gebouwd. 
Het doel is om in 2021 alle bouwprojecten te hebben gerealiseerd. Dit vraagt van de nieuwe 
bestuurder goed anticiperen op ontwikkelingen in de toekomst waarbij het optimaal benutten 
van de talenten van kinderen voorop blijft staan.  
 
Ook wat betreft de interne organisatie staat de nieuwe bestuurder voor diverse uitdagingen. 
Het boeien en duurzaam binden van personeel is een permanent aandachtspunt. Dit vraagt 
om visie en uiting geven aan goed werkgeverschap. Bij Noordkwartier staat de 
professionaliteit van leerkrachten hoog in het vaandel. Zij zijn het die de brede ontwikkeling 
van leerlingen mogelijk moeten maken. Directeuren laten zo veel mogelijk ruimte voor de 
professionals bij de uitvoering van hun werk. Datzelfde geldt voor de aansturing van de 
directeuren door de bestuurder. Dat vraagt van de bestuurder maatwerk als het gaat om 
investeren in de relatie. Het eerder genoemde NoordKRACHT helpt bij de (door)ontwikkeling 
van een professionele cultuur.  
 
 
Uw kwalificaties en persoonlijkheidskenmerken 

❖ U bent een daadkrachtige persoonlijkheid en beschikt over academisch werk- en 
denkniveau.  

❖ U heeft een sterke strategische visie en u stuurt op resultaten. Daarnaast bent u 
mensgericht en samenwerkingsgericht.  

❖ Betrokkenheid en zelfreflecterend vermogen zitten in uw DNA.  
❖ U bent een rolmodel en weet wat er leeft in de scholen.  
❖ U vertaalt externe ontwikkelingen naar de stichting en de scholen.  
❖ U laat directeuren excelleren in onderwijskundig en integraal leiderschap.  
❖ U bent politiek behendig en bekend met de cultuur en de verhoudingen in de regio.  
❖ Uw ervaring heeft u verworven in een integrale eindverantwoordelijke positie als 

bestuurder of directeur, bij voorkeur binnen het (primair) onderwijs.  
 
 



                                                           
 
 

❖ U beschikt over ruime ervaring op het gebied van professionalisering en 
organisatieontwikkeling.  

❖ De decentrale besturingsfilosofie past bij uw persoonlijkheid en stijl van leidinggeven.  
❖ U maakt gebruik van de aanwezige kennis in de organisatie en u gelooft in de kracht 

van het collectief.  
❖ U creëert draagvlak en informeert uw stakeholders tijdig.  
❖ U stuurt op afstand maar u bent niet afstandelijk.  
❖ U heeft aantoonbare ervaring in het werken met medezeggenschap en zo mogelijk 

met een Raad van Toezicht.  
❖ Naast onderwijskundige ervaring (een pré, geen must) mag het u niet ontbreken aan 

financiële en bedrijfskundige kennis.  
❖ Tot slot onderschrijft u de christelijke identiteit van de stichting. 

 
 
De procedure 
Heeredwinger Advies ondersteunt Noordkwartier bij de search en voorselectie van 
kandidaten voor de positie van directeur-bestuurder. Voor vragen of nadere informatie kunt 
u contact opnemen met Sara Plaut (0641329456/ s.plaut@heeredwinger.nl) of Jacques 
Heldoorn (0625024328/j.heldoorn@heeredwinger.nl). Uw reactie is van harte welkom t/m 1 
december 2019. De eerste selectieronde bij Noordkwartier is voorzien op 12 december 2019. 
De tweede selectieronde op 16 december 2019. Daarbij zijn alle geledingen van de 
organisatie betrokken. De Raad van Toezicht streeft naar een indiensttreding van nieuwe 
bestuurder per 1 februari 2020. De functie is ingeschaald conform de CAO PO Bestuurders. 
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.  
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