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Lid college van bestuur

Ken jij OPSPOOR? Wij bieden elke dag onderwijs aan duizenden toekomstmakers. Stuk voor stuk kanjers, al 

zeggen wij het zelf. Maar wat wij eigenlijk willen weten is: wie ben jij? 

✓ Je gaat werken bij OPSPOOR: een modern geleide stichting voor openbaar onderwijs met 37 scholen in 

Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland en Wormerland.

✓ Je bestuurt samen met de voorzitter college van bestuur de organisatie. Jullie delen de verantwoordelijkheid voor 

het beleid, onderwijskwaliteit en de ontwikkeling ten behoeve van het waarmaken van de toekomststrategie.

✓ OPSPOOR heeft altijd de toekomst voor ogen: sterke ambities op gebied van nieuwe onderwijsvormen en het 

ontwikkelen van integrale kindcentra (IKC’s).

✓ Je houdt actief contact met de wethouders en relevante ambtenaren in de zeven gemeenten.

✓ Je hebt affiniteit met onderwijs en bent gericht op ‘toekomst maken’. Je bent wereldwijs en hebt een 

maatschappelijke antenne.

✓ Je bent zichtbaar in de organisatie en hebt van nature aandacht voor mensen.



In het kort

Je wordt lid van een collegiaal college van bestuur. Als ‘tandem’ draag je samen met de 

voorzitter de verantwoordelijkheid voor het geheel en delen jullie de ‘span of attention’. Je 

hebt aandacht voor een deel van de 37 scholen en specifieke aandacht voor de 

ondersteunende diensten: financiën, ICT en huisvesting. De voorzitter college van bestuur 

heeft specifieke aandacht voor onderwijsontwikkeling en -kwaliteit, personeelszaken en 

communicatie.

✓ Je bent een leider die strategie gemakkelijk vertaalt naar tactisch en operationeel niveau.

✓ Je denkt innovatief, bent gericht op transformatie en zorgt tegelijkertijd voor de juiste 

borging (onder meer de onderwijsresultaten van leerlingen).

✓ Je hebt een moderne visie: je speelt een belangrijke rol in de doorontwikkeling van de 

organisatie als geheel en van de mensen in het bijzonder.

OPSPOOR heeft een aantal speerpunten:

✓ OPSPOOR heeft ten aanzien van het vastgoed uitdagingen op gebied van financiering, 

verduurzaming en veranderende, nieuwe onderwijsvormen.

✓ OPSPOOR is gericht op onderwijsvernieuwing en maakt de ontwikkeling door tot IKC’s. 

Dit heeft invloed op de bedrijfsvoering en met name op financiën.

✓ OPSPOOR heeft zowel scholen in de stedelijke gebieden als in dorpen en daardoor 

uiteenlopende uitdagingen.

✓ Financiën binnen OPSPOOR is bezig met een ontwikkeling. Je gaat een belangrijke rol 

spelen in de verdere professionalisering van financiën. 



Van belang

✓ Sterke persoonlijkheid met zelfvertrouwen. 

✓ Procesgericht, in staat om te borgen.

✓ Ruime leidende ervaring in een complexe omgeving.

✓ Samenwerkingsgericht.

✓ Motiverende en stimulerende stijl van leidinggeven.

✓ Goed inzicht in financiën, ICT en huisvesting.

✓ Bestuurlijk sensitief.

✓ Geduldig en diplomatiek.

✓ Houdt overzicht, straalt rust uit en is een verbinder.

✓ Beschouwend, lange termijnvisie.

✓ In staat om te reflecteren en te relativeren.

✓ Humor.

En verder

✓ Ruime ervaring op gebied van digitalisering/robotisering is een pre.

✓ Kennis van vastgoed(ontwikkeling) is een pre.

✓ Ervaring in het (primair) onderwijs is een pre.



OPSPOOR. Voor toekomstmakers

Zevenendertig scholen, honderden medewerkers en duizenden 

leerlingen in Purmerend en omgeving. OPSPOOR is één van de grote 

aanbieders van basis- en speciaal onderwijs in de Randstad. Wij 

geloven dat wij leerlingen moeten voorbereiden op een toekomst die zij 

zelf vorm gaan geven.

Toekomstmakers

Wij zien onze leerlingen dan ook als toekomstmakers. Wij geven hen 

alle vaardigheden mee om hun toekomst zelf vorm te geven. Kennis, 

creativiteit, een ondernemende en onderzoekende houding, 

samenwerking, communicatie en eigenaarschap. Van onze 

medewerkers, onderwijsgevend én -ondersteunend, vragen wij 

ongeveer hetzelfde. Wij zijn altijd op zoek naar mensen die eigenwijs 

genoeg zijn om de gebaande paden te verlaten, maar ook bereid om 

samen met anderen de beste weg te vinden.

Wie zijn wij? (1)

Purmerend en

regio Waterland



Onderwijs

Goed onderwijs is als een kinderjas. Eén die lekker moet zitten. Liefst 

een beetje ruim. OPSPOOR biedt ze in elke denkbare kleur en in zoveel 

mogelijk verschillende modellen. Samen geven wij iedere leerling de 

warmte, bescherming en bovendien de ruimte om erin te groeien. Wij 

willen dat kinderen trots zijn op hun jas. Hij staat voor alles wat zij 

kunnen, hebben geleerd en meenemen naar de toekomst. Daarmee 

komen zij later uitstekend voor de dag.

BedrijfsBureau

En toekomst maken vraagt om de beste omstandigheden. Of dat nu in 

stenen is of in randvoorwaarden. Op het BedrijfsBureau zorgen wij er 

samen voor dat onze medewerkers alles tot hun beschikking hebben 

om hun werk goed te doen. Door onze expertise samen te voegen, 

kunnen wij de 37 scholen van OPSPOOR zo goed mogelijk van dienst 

zijn.

Wie zijn wij? (2)



✓ OPSPOOR website voor algemene informatie

✓ Onze visie en kernwaarden

✓ Raad van toezicht

✓ De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

✓ Samen voor toekomstmakers

✓ Jaarverslag

✓ Over de scholen

Overige informatie:

✓ PO raad

✓ VTOI - NVTK

Informatie OPSPOOR

https://www.opspoor.nl/
https://www.opspoor.nl/pagina/341/Onze+visie+en+kernwaarden
https://www.opspoor.nl/pagina/344/Raad+van+Toezicht
https://www.opspoor.nl/pagina/346/GMR
https://www.opspoor.nl/pagina/357/Samen+voor+toekomstmakers
https://www.opspoor.nl/pagina/348/Jaarverslag
https://www.opspoor.nl/pagina/512/Over+de+scholen
https://www.poraad.nl/
https://vtoi-nvtk.nl/


Why(z)

Darwin (1809) schreef het al: it's not the strongest species that survives, nor the most intelligent, but the one that's most 

responsive to change!

Een uitspraak die nu actueler is dan ooit. Zaken als duurzaamheid, ethische vraagstukken, inclusiviteit, technologie en 

geopolitiek vragen een sterk aanpassingsvermogen van bedrijven/organisaties, haar leiders én het management.

Wij van Whyz doen niets liever dan onze klanten hierbij helpen. Door ze toegang te geven tot kandidaten die steengoed zijn in

transformatie, die veranderingen kunnen realiseren en de brug slaan tussen visie en operatie, de leiders die de wereld van 

morgen creëren. 

Het is onze missie om organisaties en teams kleur te geven. Maar welke kleur heeft de massa? Nooit groen, oker of 

hemelsblauw. Wie kiest voor de massa kiest voor grijs, voor onopvallend en voor meer van hetzelfde, voor de middenmoot.

Wij geven onze klanten toegang tot mensen die zichzelf laten zien, die organisaties en teams verrijken, mensen die niet 

opgaan in de massa, maar een bijdrage leveren aan nieuw succes en een mooiere en betere wereld.

Wij gaan nooit voor grijs of middelmaat, wij kennen de beste mensen, zo niet dan gaan we ze vinden. Het is deze passie voor 

ons vak en onze klanten waarin wij excelleren!

Elke keer weer!



OPSPOOR werkt samen 

met Whyz Executive Search bij 

de search voor een lid college van 

bestuur. Voor meer informatie kun 

je contact opnemen met:

Annelien Zuidema

06-30409036
vacaturebestuur.opspoor@whyz.nl

Whyz Executive Search

Kanaalpark 140

2321 JV Leiden

Telefoon: 071-7440043

Email: info@whyz.nl


