
Directeur OBS Dirk van Dijk Kampen (0,8 fte) 

 

Functieomschrijving 

Verbindend - daadkrachtig - professioneel 

Je geeft leiding aan een betrokken team en bent het gezicht van de Dirk van Dijkschool. Vanuit een 
duidelijke onderwijskundige visie expliciteer je de koers van de school, waarin alle leerlingen zich zo 
optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Niet alleen de cognitieve maar ook de sociaal-emotionele en 
persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen staat hierin centraal. Je werkt planmatig aan de verdere 
implementatie en borging van eigentijds wereldwijs onderwijs in nauwe samenwerking met de Intern 
Begeleider. 

Je investeert in een lerende organisatie met een professionele cultuur, waarbij eigenaarschap en 
verantwoordelijkheid verder worden ontwikkeld. Je bent open minded, ondernemend, daadkrachtig 
en verbindend, maar durft ook te confronteren als het om goed onderwijs gaat.  

Je benut je leidinggevende ervaring bij het organiseren en regisseren van de school die op twee 
locaties dicht bij elkaar gevestigd is. Je houdt rekening met de belangen, positie en 
verantwoordelijkheid van teamleden, medezeggenschap, ouders en leerlingen in een open klimaat, 
waarbij alle betrokkenen zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen. Een interessante functie voor 
een ambitieuze leidinggevende, die het onderwijs elke dag een beetje beter wil maken en deze 
school op de kaart durft te zetten.  

Ingangsdatum: 1 januari 2021  

Informatie over de organisatie 
 
OBS Dirk van Dijk heeft als motto: wereldwij(s) in de maatschappij. We werken jaarlijks met 4 grote 
schoolthema’s: cultuur, kunst, wereldoriëntatie en het ontwikkelen van 21-eeuwse vaardigheden 
werken geïntegreerd samen. Leerkrachten ontwerpen samen de thema’s, actualiteit en motivatie is 
gegarandeerd.  
 
De school telt bijna 200 leerlingen. In totaal werken er ruim 20 betrokken medewerkers. De 
leerlingen zijn verdeeld over 2 gebouwen: locatie Zilverschoon waar de onder- en middenbouw 
gevestigd zijn en locatie Tormentil waar de bovenbouw een plek heeft.   
 
Onze missie hebben we omschreven als: veelzijdig onderwijs bieden dat kinderen voorbereidt op 
leven en ontwikkelen in de huidige en toekomstige maatschappij. We creëren een veilige, 
inspirerende en uitdagende leeromgeving waarbinnen kinderen zich optimaal ontwikkelen, talenten 
ontplooien en kennis opdoen en toepassen.  
 
Onze visie  
We werken met leerstofjaarklassen (traditionele groepsindeling naar leeftijd) en binnen deze groep 
differentiëren we naar niveau op de basisvaardigheden, binnen wereldwijs-onderwijs naar interesse 
en op basis van talent.  



De school vormt een gemeenschap waarin kinderen en volwassenen samen leren, spelen, werken en 
samen leven.  

“Met lef en liefde samen op weg” Dat is het motto van Stichting Openbaar Onderwijs Kampen, een 
kleine, overzichtelijke en professionele stichting met 6 scholen waar OBS Dirk van Dijk er één van is. 
We durven onderscheidend te zijn, hebben hart voor ons vak en blijven continu in ontwikkeling. Het 
is voor ons belangrijk dat iedereen van harte welkom is! Daarbij bieden we goed en uitdagend 
onderwijs op al onze scholen. De directeur van OBS Dirk van Dijk maakt deel uit van het directieteam 
van de Stichting OOK. 
 
Er wordt op OBS Dirk van Dijk samengewerkt met de stichting Prokino Kinderopvang die haar 
vestiging ‘De Vlieger’ met peuteropvang, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang in het gebouw 
van OBS Dirk van Dijk heeft.  

Nadere informatie over de school kunt u vinden op www.dirkvandijkschool.nl en op 
www.ookkampen.nl 

 

Functie-eisen 

Wat vragen wij 

Competenties & vaardigheden 

● Je kunt met enthousiasme en daadkracht leidinggeven aan de school en staat open voor 
feedback. 

● Je zet je leidinggevende ervaring in om het team te coachen en begeleiden in het verder 
versterken van een professionele cultuur. Daarbij houd je rekening met de verdere 
verbinding tussen de twee locaties. 

● Je bent in staat om vanuit een eigentijdse onderwijskundige visie op inspirerende en 
verbindende wijze sturing te geven aan veranderingsprocessen en deze te implementeren en 
te borgen. 

● Je bent transparant, communicatief sterk en hebt empathisch vermogen. 
● Je hebt een goed ontwikkelde omgevings- en organisatiesensitiviteit: je weet om te gaan met 

verschillende meningen en belangen en biedt ruimte aan medewerkers. 
● Je bent in staat een klimaat te scheppen waarin medewerkers zich gehoord, gemotiveerd, 

gestimuleerd en gewaardeerd voelen. 
● Je bent een zichtbaar boegbeeld voor kinderen, ouders en teamleden en je bewust van je rol 

als schoolleider. 

Functie-eisen 

● Je hebt een afgeronde schoolleidersopleiding blijkend uit de aantoonbare registratie in het 
Schoolleidersregister Primair Onderwijs of bent bereid deze te volgen. 

● Je beschikt over een HBO+ of academisch werk- en denkniveau. 
● Je beschikt over integrale managementkwaliteiten op het terrein van visieontwikkeling, 

personeel, onderwijs en bedrijfsvoering. 
● Je bent een bevlogen, daadkrachtig en inspirerend leider. 

Wat bieden wij? 

http://www.dirkvandijkschool.nl/
http://www.ookkampen.nl/


De Stichting Openbaar Onderwijs Kampen biedt: 

Een school met volop kansen om je verder te ontwikkelen; 

● Een enthousiast en betrokken team met hart voor de kinderen; 
● Een school met een veilig, positief pedagogisch klimaat; 
● Een uitdagende en gevarieerde werkplek; 
● Op samenwerking gerichte collega-directeuren en directeur-bestuurder in een fijn 

directieteam en adequate ondersteuning; 

Schaal: volgens cao primair onderwijs, directieschaal. 

Selectieprocedure 

Graag ontvangen wij je cv en motivatiebrief uiterlijk 20 september 2020 op het mailadres 
administratie@ookkampen.nl  

Na de brievenselectie volgt de eerste gespreksronde met de benoemingscommissie op maandag 28 
september op het kantoor van stichting OOK aan de Noordweg 87 in Kampen. De tweede ronde met 
de adviescommissie zal plaatsvinden op donderdag 1 oktober, ook weer aan de Noordweg. 
Gesprekken zullen plaatsvinden buiten de schooltijden.  

Belangrijke data 

Sluitingsdatum: 20 september 2020 

1e gesprek SC: 28 september 2020 

2e gesprek AC: 1 oktober 2020    

Wil je in je agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Marian Koolhaas, huidige directeur van de Dirk van Dijkschool op 
info@dirkvandijkschool.nl tel. 06 53290751 of bij Irma Gelderblom, directeur-bestuurder Stichting 
OOK op db@ookkampen.nl tel 06 30304488 

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure en zal dan plaatsvinden in week 40 of 41. 

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