Scholengroep in Amsterdam zoekt een Directeur Bestuurder [0.8 / 1.0]
Zomer 2017 gaat de huidige directeur met pensioen . Ter vervanging is de ABSA Scholengroep op zoek naar een
nieuwe directeur bestuurder.

Organisatie
Stichting Algemeen Bijzondere Scholengroep Amsterdam (ABSA) bestaat uit zes algemeen bijzondere scholen
met ruim 2400 leerlingen. De scholen zijn verspreid in diverse wijken in Amsterdam. ABSA is één scholengroep
met veel ruimte voor de eigenheid in het onderwijs.
ABSA staat voor algemeen bijzonder neutraal onderwijs. Onze scholen staan open voor alle kinderen. Waar
onderwijs wordt gegeven met aandacht en waardering voor andere opvattingen. De ABSA scholen gaan uit van
de gelijkwaardigheid van levensbeschouwingen. Niet apart, maar samen.
Het uitgangspunt van ABSA is eigenheid op onderwijskundig gebied voor de scholen. Daar waar samenwerking
een meerwaarde is voor onze scholen bundelen we onze krachten.
Visie
Ieder kind heeft recht op kwalitatief hoogwaardig onderwijs, waarbij de aandacht uitgaat naar de cognitieve
ontwikkeling en sociaal emotionele vorming. Vertrouwen in het leren van en met elkaar is de basis voor kwaliteit.
Onze missie
ABSA is een professionele onderwijs organisatie die zich richt op de ontwikkeling van talenten van kinderen en
personeelsleden in een veilig sociaalpedagogisch klimaat. ABSA staat voor toegankelijkheid en pluriformiteit.
De functie
De directeur bestuurder geeft leiding aan de zes directies die tot de stichting behoren. Daarnaast geeft de
directeur bestuurder leiding aan het stafbureau.
De ABSA Scholengroep wordt bestuurd door het algemeen bestuur. Dat bestaat uit een toezichthoudend deel en
een uitvoerend deel. De directeur bestuurder is onderdeel van het uitvoerend deel en legt verantwoording af aan
het algemeen bestuur.
Speerpunten de komende jaren


Verder ontwikkelen van de ambities en strategische visie



Bestendigen van de stichting als gezonde financiële organisatie



Borgen van de onderwijskwaliteit



Blijven sturen op onderwijs ontwikkeling en innovatie
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Verder ontwikkelen van de professionele kwaliteitscultuur vanuit de ingezette koers

Profiel nieuwe directeur bestuurder


Is een leider met visie op Primair Onderwijs



Is in staat om zowel de eigenheid van de scholen te koesteren áls de synergie tussen de scholen te
bevorderen



Is een netwerker die de belangen van ABSA in Amsterdam goed kan behartigen



Is in staat om de interne organisatie goed te managen



Is bereid om te investeren in een jonge organisatie en weet talenten binnen ABSA te binden en te
boeien

Competenties, kennis en ervaring


Academisch werk- en denkniveau



Heeft ervaring met leiden van middelgrote onderwijsorganisaties in een bestuurlijke omgeving



In staat om bestuurlijk te denken en te handelen



Inzicht in en kennis van onderwijs, financiën en relevante wet- en regelgeving



Is mondeling en schriftelijk communicatief vaardig, open en transparant



Beschikt over een vermogen tot zelfreflectie en zelfmanagement



Kan onderhandelen



Beschikt over organisatiesensitiviteit

Taken omvatten:


Leiding geven aan de directies van de zes scholen



Dagelijkse leiding van het stafbureau



Overleg en sturing van externe partijen (ARBO, administratiekantoor, accountant etc)



Treedt op namens het bestuur in het overleg met de GMR



Treedt op als vertegenwoordiger en belangenbehartiger in verschillende Amsterdamse bestuurlijke
overleggen



Ontwikkelt en bewaakt i.s.m. het bestuur de visie en vertaalt deze naar de uitvoering van de zes
verschillende scholen



Bewaakt de kwaliteit van de scholen en is eindverantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit
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