
Word jij onze nieuwe collega?  
 

INNOVO zoekt twee  
 

 DIRECTEUREN 
 

voor  
 
 

De WereldSter (Meerssen)    De Horizon (Heerlen) 
    

 
(werktijdfactor: 0.8 - 1.0) 

  
Wie zijn wij?  
Wat INNOVO vooral uniek maakt zijn de waarden: verbinden – vertrouwen – vakmanschap. En de 
manier waarop we daar invulling aan geven. Wil je meer informatie over onze organisatie? Kijk ook 
rond op onze www.innovo.nl. Hier vind je nieuwtjes, informatie over al onze scholen en meer 
achtergrondinformatie. Ook vind je hier ons strategisch beleidsplan van 2020 naar 2025 (22111-
InnovoPlan2022-LR.pdf ). 
 
De teams van deze scholen zoeken een leidinggevende die hen kan helpen in de wijze waarop we 
elke dag bewust invulling geven aan onderwijskwaliteit.  
 
De WereldSter heeft als doel om kinderen uitdagend te laten leren in een veilige en geborgen 
omgeving. Het team laat zich daarbij inspireren door het verleden èn de toekomst zodat kinderen 
straks als actieve wereldburger klaar zijn voor de wereld die hem of haar te wachten staat. Op de 
locatie aan de Pastoor Dominicus Hexstraat in Meerssen is tevens opvang en de bibliotheek 
gevestigd. De WereldSter heeft circa 315 leerlingen. 
 
Voor De Horizon is inzetten op kansengelijkheid een vanzelfsprekendheid. Wij willen dat bereiken 
door eigentijds onderwijs, dat aansluit bij onze leerlingen en in samenwerking met onze partners. 
Op de locatie aan de Grasbroekerweg in Heerlen leren circa 260 leerlingen, met inpandig ook een 
buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal. Eigenaarschap, samenwerking, intrinsieke motivatie en 
uitdaging zijn sleutelwoorden in de manier waarop wij ons onderwijs inrichten. 
 
Wil je voordat je solliciteert meer informatie over (één van) deze scholen? Kom dan een kop koffie of 
thee drinken!  
We beantwoorden de vragen die je hebt graag. Heb je daar interesse in? Neem dan contact op met 
Mandy Douma – bestuursadviseur HR (mandy.douma@innovo.nl) of Ingrid Smeets – secretaresse 
college van bestuur (ingrid.smeets@innovo.nl). Zij brengen je in contact met de collega’s op de 
scholen. 
 
Passen we bij elkaar?  
Om resultaten te boeken waar we trots op zijn is jouw stijl van leidinggeven van groot belang. Je 
voelt aan wanneer ergens wat extra aandacht gewenst is of een luisterend oor. Je bent benaderbaar 
en verbindend. Je hebt oog voor iedere medewerker en je kunt anderen inspireren. Tegelijk ben je 
dienstbaar aan je team en aan de organisatie.   
 
Wij zoeken een directeur die onze waarden niet alleen ondersteunt, maar deze elke dag een plek 
geeft in het werk. Je bent een leidinggevende die professionals in staat stelt het beste uit zichzelf te 

https://www.innovo.nl/public/innovo/media/file/publicaties/22111-InnovoPlan2022-LR.pdf
https://www.innovo.nl/public/innovo/media/file/publicaties/22111-InnovoPlan2022-LR.pdf
mailto:mandy.douma@innovo.nl
mailto:ingrid.smeets@innovo.nl


halen en die eigenaarschap stimuleert.  ‘Inspireren om te leren’ is onze missie en ook jij hebt de 
diepgewortelde overtuiging dat iedereen graag aan de slag wilt met zijn eigen ontwikkeling. 
Werkplezier en humor vind je belangrijk.   
 
Voor De Wereldster ligt daarnaast de nadruk op: 

• jouw vermogen om rust en stabiliteit te brengen; 
• het beschikken over een leiderschapstijl die gericht is op vertrouwen en verbinding; 
• het belang dat jij hecht aan een fijne sfeer en de humor die daarvoor nodig is. 

 
Voor De Horizon is het extra belangrijk dat: 

• je intrinsiek gelooft in kansengelijkheid; 
• je in staat bent om te communiceren op verschillende niveaus en in verschillende stijlen; 
• je samen met het hechte team de koers van de school gaat bepalen. 

 
Nog steeds enthousiast? Mooi!   
 
Wat ga je doen? 
Je geeft integraal leiding aan de school. Je ontwikkelt een lange termijnvisie en -beleid voor de 
school en hebt daarbij vrijheid van handelen. Je hebt oog voor onderwijskwaliteit en de daarbij 
horende organisatie, maar ook voor de bedrijfsvoering die daarmee hand in hand gaat. Daarnaast 
lever je een bijdrage aan het bovenschools beleid. 
 
Wat heb je nodig? 
Bij voorkeur beschik je over een afgeronde opleiding tot Vakbekwaam schoolleider. Je beschikt 
minimaal over een afgeronde opleiding tot Basisbekwaam schoolleider en bent bereid om de 
opleiding tot Vakbekwaam schoolleider op korte termijn te starten en behalen.  Je hebt allround 
kennis van en ervaring in het primair onderwijs. 
 
Wat mag je verwachten?  
Een dynamische en structurele functie in een ambitieuze organisatie. Deze functie is 
gewaardeerd in schaal D12 van de cao primair onderwijs, zijnde minimaal € 3031 en 
maximaal € 6059 bruto per maand bij een fulltime dienstverband.   
  
Interesse?  
Stuur je CV en motivatiebrief naar Nicole van Wolven, College van Bestuur via 
mandy.douma@innovo.nl. Geef in je brief aan of je een voorkeur hebt voor één van beide scholen 
en waarom. 
 
Selectieprocedure:   

• De eerste selectie vindt plaats aan de hand van jouw brief en CV in afstemming met 
de benoemingsadviescommissie(s). 

• Een eerste gesprek met de benoemingsadviescommissie van de school. 
• Een assessment gericht op jouw persoonlijkheid of een Talent Motivatie Analyse kan 

onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.   
• Een tweede gesprek met het College van Bestuur. 
• Ter afronding van de procedure vindt er een arbeidsvoorwaardengesprek plaats.  
• Het opvragen van referenties en het opvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag 

maakt onderdeel uit van de procedure.   
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