
 

 

 

Vacature 

Directeur 
(0,8 fte) 

 

Voor kinderen is het leven een grote ontdekkingsreis. CBS De Kiem, een van de 14 

scholen van Stichting VCO Oost-Nederland, streeft ernaar dat de leerlingen zich veilig 

voelen in deze wereld. Het ontwikkelen van zelfvertrouwen, het nemen van 

verantwoordelijkheid en het tonen van respect is essentieel. 

Op De Kiem is OntwikkelingsGericht Onderwijs (OGO) de basis. Daarin staat spelend en 

onderzoekend leren centraal. Wij dagen ieder kind uit te groeien en richten ons op de 

brede persoonlijke ontwikkeling. Binnen onze thema’s maken wij leren betekenisvol en 

levensecht. CBS De Kiem is een school met 8 groepen (175 leerlingen) in de wijk Het 

Hogeland in Enschede waar de grote positieve ouderbetrokkenheid kenmerkend is. Op 

onze school zien wij ouders als partner. 

Voor deze mooie school, zoeken wij per 1 maart 2023 een directeur die: 

• Samen met het team en ouders de groei van de school wil voortzetten.  

• Condities schept in de school, waardoor de (in gang gezette) 

schoolontwikkeling wordt voortgezet, gestroomlijnd en zo nodig begrensd. 

Het team van De Kiem is een warm, positief en professioneel team. Ze zien 

om naar elkaar en zetten als vanzelf altijd een stap meer voor de leerlingen 

maar ook voor elkaar. 

• Onderwijs betekenisvol kan en wil maken. 

• Werkt vanuit de visie van de school en deze samen met alle geledingen verder 

uitbouwt. Je zorgt voor duidelijke borging van processen om tot een blijvende 

ontwikkeling te komen. 

• Een sterke persoonlijkheid met analytisch vermogen heeft, tevens goed kan 

luisteren en grenzen durft te stellen. 

Samen met onderwijservaring, is dat belangrijker dan veel ervaring in het 

leidinggeven. 

• Open, daadkrachtig en communicatief sterk is. 

• In staat is de identiteit van de school inhoud te geven en uit te dragen. 

• Sterk staat voor de school; de school met overtuiging, intern en extern, 

deskundig representeert. 

• Als onderwijskundig leider samen met collega’s keuzes maakt, duidelijke lijnen 

uit zet, succesfactoren bepaalt en een ieder daaraan weet te verbinden. 

• Het een uitdaging vindt om het geplande nieuwbouwtraject voor de school in 

te gaan. Hierbij word je begeleid door de huisvestingexpert van VCO. 

• Er in gelooft dat onderwijs “anders” kan. 

 

Op De Kiem leren de kinderen rekenen, taal/lezen en schrijven op een vergelijkbare 

manier als op veel andere basisscholen. We werken hiervoor met methoden als “Veilig 

leren lezen” en “Wereld in Getallen-5”. Taal passen wij meer en meer in, in het OGO-

thema.  

Andere leer- en ontwikkelingsgebieden bieden we integraal aan in de vorm van vijf 



schoolbrede OGO thema’s per jaar. Het voorbereiden van deze thema’s doet het team 

samen. De directeur daagt het team uit, ondersteunt en faciliteert het om te blijven leren 

vanuit de eigen ontwikkeling. Onze slogan is niet voor niets: “De Kiem, de basis voor 

jouw groei”. 

Op De Kiem zijn zowel het onderwijskundig en het pedagogisch klimaat als de resultaten 

goed. Als directeur stel je hoge doelen ten aanzien van de stabiliteit van de school en het 

pedagogisch klimaat en de leeropbrengsten.  

 

Zo stimuleren wij de talentontwikkeling van onze leerlingen en halen wij het  

leerpotentieel uit onze leerlingen dat bij hen past. Brede vaardigheden worden 

ontwikkeld zodat zij goed voorbereid zijn op de toekomst. 

 

Wat mag jij verwachten:  

• Een prettige werksfeer in een dynamische onderwijs werkomgeving. 

• Je mag innovatief zijn samen met een enthousiast team dat openstaat voor 

jouw inbreng. 

• Een team van collega-directeuren en professionals op het bestuurscentrum 

van VCO voor collegiale ondersteuning. Wij doen het samen. Samen zijn 

wij VCO. Door de grootte van de stichting kunnen we binnen dit team snel 

daadkrachtig zijn. 

• Dat je van betekenis kunt zijn en dagelijks contact hebt met de leerlingen. 

• Inschaling en arbeidsvoorwaarden middels cao po. 

 

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met: Jacqueline Kerklau, 

waarnemend directeur, via j.kerklau@vco-oostnederland.nl of 053-4310005. Voor meer 

informatie over de school en voor meer informatie over de stichting zie: www.vco-

oostnederland.nl  

 

Reageren? 

Jouw motivatie en cv ontvangen wij graag uiterlijk 30 november a.s.. Je kunt deze 

verzenden naar Melissa Stegehuis, HRM adviseur, via e-mailadres werken@vco-

oostnederland.nl 

 

Zowel interne als externe kandidaten zijn uitgenodigd om te solliciteren. Geschiktheid is 

bepalend voor de benoeming. Een eerste gespreksronde is gepland op 7 december 2022 

en een tweede gespreksronde op 14 december 2022. Een assessment kan deel uitmaken  

van de procedure. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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