
Het College van Bestuur van INNOVO, zoekt                                    
met ingang van 1 augustus 2017 een 

 

Directeur (m/v) 
voor basisscholen St. Paulus/ 

De Schakel in Heerlen (wtf 1,000) 
 
 
Werkomgeving en organisatie 
INNOVO is de koepelorganisatie van ruim 50 scholen voor primair onderwijs in Zuid- en Midden- 
Limburg.  
Onze missie, onderwijsvisie en besturingsfilosofie is gebaseerd op vertrouwen, verbinding en 
vakmanschap. Wij creëren met elkaar een omgeving waarin eigenaarschap wordt gevoeld en 
zichtbaar is in gedrag. Iedere leerling en medewerker kan binnen INNOVO zichzelf zijn en zich 
verbonden voelen met anderen. Binnen (en ook buiten) helder gestelde kaders is er alle ruimte 
om eigenaarschap te laten groeien. Wij leren graag samen met elkaar en van elkaar. 
 
INNOVO zoekt een directeur die 

 een afgeronde schoolleidersopleiding heeft; 

 leidinggevende ervaring in het Primair Onderwijs heeft; 

 zich voor minimaal een planperiode van vier jaar aan deze scholen school wil verbinden; 

 empathisch, daadkrachtig en besluitvaardig is; 

 open en transparant is; 

 communicatief sterk is en mensen weet te (ver)binden; 

 bijzondere kwaliteiten heeft met betrekking tot het professionaliseren en ontwikkelen 
van medewerkers; 

 de rust kan bewaren, prioriteiten kan stellen en zo mede zorg draagt voor een realistische 
werkdruk; 

 een autonome attitude van collega’s stimuleert en de ruimte geeft voor eigenaarschap; 

 samenwerking zoekt en constructief overleg voert met collega-directeuren en samen 

met hen een bijdrage levert aan de beleidsvorming. 
 

We zoeken een directeur die 
Sociale context 

 zorgt voor een positieve sfeer, waarin leerlingen en medewerkers respectvol met elkaar 
omgaan; 

 ouders een welkom gevoel geeft, zichtbaar is voor ouders, communicatief sterk is en 
grenzen durft te stellen; 

 enthousiast is in de samenwerking met het team, leerlingen, ouders en ketenpartners; 

 een breed netwerk aan educatieve en externe partners nastreeft, die relevant zijn voor de 
doelgroep; 

 ruime ervaring heeft met de sociale en maatschappelijke context waarin de scholen zich 
bevinden en hierin mogelijkheden ziet en benut om mensen te (ver)binden. 

 
 
 
  



    

Onderwijsinhoudelijk 

 aantoonbare kennis heeft van de recente onderwijsontwikkelingen en zijn onderwijskun-
dige visie samen met het team omzet in praktisch handelen (op korte en lange termijn); 

 oog heeft voor ieder kind op school en samen met het team zorgdraagt voor een passend 
onderwijsaanbod; 

 planmatig en strategisch kan denken en werken in het belang van de doelgroep; 

 ondernemend en resultaatgericht is en vanuit verbinding en samenwerking zorgt voor 
borging van de kwaliteit van het onderwijs. 
 

Voor verdere informatie over de functie verwijzen wij allereerst naar het bekwaamheidsprofiel zoals 
deze door INNOVO is vastgesteld en te vinden op onze website www.innovo.nl 

 
INNOVO biedt 

 twee scholen met een sterk pedagogisch klimaat waar een fijne werksfeer heerst met 
rust en regelmaat bij zowel leerlingen, ouders als leerkrachten; 

 twee scholen met een enthousiast team dat wil leren en zich wil ontwikkelen; 

 op beide scholen een hoge mate van ouderbetrokkenheid; 

 een actieve samenwerking met collega-schooldirecteuren; 

 professionele ondersteuning door een Servicebureau; 

 inschaling in schaal DC op basis van de CAO PO. 

 
Contactinformatie 
Voor vragen over de functie kunt u contact opnemen met drs. Joan van Zomeren  
(lid College van Bestuur INNOVO) of mw. Marissa Carlisi (HR- adviseur) via telefoonnummer: 
045-5447144 of 06-41176973. 
Als u interesse heeft in deze functie, kunt u uw motivatiebrief en recent Curriculum Vitae vóór 18 
mei a.s. per email richten aan mevrouw Linda Janssen  linda.janssen@innovo.nl 
 
De gesprekken met de Benoemingsadviescommissie (BAC) staan vooralsnog gepland op 24 mei. 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.   
 
 
 
 

http://www.innovo.nl/
mailto:linda.janssen@innovo.nl

