
 

 
 INNOVO, vraagt met ingang van het schooljaar 2019/2020 

 

een adjunct-directeur (m/v) 
voor BS de Wegwijzer en BS de Broederschool 

 voor wtf. 1,0  
 

 
De vacature is opengesteld voor personen met een afgeronde opleiding adjunct-directeur 
(bewijs afgegeven door een gecertificeerd instituut) of die momenteel deze opleiding volgen. 
De adjunct-directeur geeft samen met de directeur op  integrale wijze leiding aan de 
(onderwijs)processen binnen de scholen en legt verantwoording af aan de directeur over de 
kwaliteit van het opgedragen takenpakket. De vacature is opengesteld voor zowel interne als 
externe kandidaten. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur. 
 

Een Talenten Motivatie Analyse (TMA) vormt een onderdeel van de selectieprocedure. 

 

Onze verwachtingen: 

 je werkt vanuit stimulerend en gedeeld leiderschap;  

 je levert een actieve bijdrage aan de kwaliteit, de ontwikkeling en vernieuwing van het 
onderwijs(beleid) van de scholen; 

 je bent communicatief sterk, goed in staat om te verbinden én transparant in de 
uitvoering; 

 je bent een stimulerende coach; 

 je kiest voor resultaatgericht leiderschap; 

 je volgt of de processen worden uitgevoerd zoals afgesproken en spreekt de 
collega’s erop aan als dit niet zo is; 

 je bent besluitvaardig en je kunt structuur zowel aanbrengen als vasthouden; 

 je hebt visie op Passend Onderwijs en weet anderen hierdoor te inspireren; 

 je beschikt over kennis van de diverse deelgebieden van de beleidsterreinen 
binnen het primair (o.a. onderwijs, personeel, huisvesting en ICT); 

 je bent in staat vanuit managementinformatiesystemen gegevens te verzamelen, 
analyseren en interpreteren en daarbij passende acties te ondernemen; 

 je bouwt aan relaties met collega’s op basis van vertrouwen en gebruik makend 
van aanwezige expertise; 



 je geeft relaties met collega's, ouders en kinderen actief vorm vanuit het besef dat 
alles en iedereen ertoe doet; 

 je beschikt over leidinggevende capaciteiten dan wel ervaring; 

 je bent in staat om je communicatie af te stemmen op de diversiteit van de ouders en 
voert een actief beleid t.a.v. ouderbetrokkenheid 3.0. 

 
Profielschets: 
 

 een open transparante communicatie en een goede bereikbaarheid als 
aanspreekpunt zijn van groot belang; 

 een nauwe betrokkenheid bij en inlevingsgevoel in onze leerlingen én bij de collega’s 
op de werkvloer; 

 uitgaande van een inspirerende, innoverende en besluitvaardige basishouding 
moet hij/zij het personeel in organisatorische zin kunnen en willen ondersteunen; 

 in onze ogen is het tevens van belang dat de adjunct‐directeur zich gedurende 
minimaal één planperiode (4 jaar) aan de school verbindt, zodat de nieuwe plannen 
uitgewerkt en tot een goed einde gebracht kunnen worden; 

 zo ook is het uitzetten van strategisch beleid en vertalen naar operationeel beleid 
van belang. 
 
 

Wij bieden: 
 

 enthousiaste teams met veel specialisaties; 

 teams die samenwerken binnen scholen overstijgende werkgroepen in het kader 
van de sociaal‐emotionele ontwikkeling, taal-lezen, begaafdheid en leerlingenzorg; 

 scholen die zich laten leiden door de waarden: Samen Groeien naar Geluk c.q. 
Broederschap-Meesterschap-Blijdschap; 

 scholen die blijven werken aan hun kwaliteitsverbetering; 

 samenwerking met de andere scholen binnen cluster Heerlen 1; 

 ruimte voor persoonlijke ontwikkeling; 

 ondersteuning vanuit het servicebureau; 

 salarisschaal AB. 
 
 
Inlichtingen: 
 
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Susanne Kikken, 

directeur BS de Wegwijzer (tel. 045‐5720943) en BS de Broederschool (tel.045-5716141). 
Informatie over de scholen is te vinden op www.bswegwijzer.nl en www.broederschool.nl 
 
Sollicitaties: 
 
Bij interesse kan je je motivatiebrief CV mailen naar susanne.kikken@innovo.nl 
Reageren kan tot 25 juni 2019. De gesprekken zullen gevoerd worden op vrijdag 28 juni 
2019. 
 
 
 
 

http://www.bswegwijzer.nl/
http://www.broederschool.nl/

