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directeur voor de Johan Frisoschool in Wageningen; 0,8-1,0 FTE             

“… waar samen leren leuk is!” 

Beste lezer, 

Dag mogelijk nieuwe collega! 

 

Dit document omvat de situatie- en profielschets ten behoeve van de vacature van directeur voor de Johan 

Frisoschool in Wageningen. Dit document is tot stand gekomen vanuit het meervoudig perspectief, en de 

constructieve samenwerking van alle relevante stakeholders; de kinderen, het team, het MT en de MR. 

Je merkt; wij zijn trots op onze school en wij hopen jou op deze wijze een goed beeld te kunnen geven! 

 

 

1 Wie zoeken wij? 
 

De kinderen van de Johan Frisoschool zoeken een directeur die: 

▪ gezellig, aardig, grappig,  geduldig en behulpzaam of zorgzaam is, zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten, 
▪ betrouwbaar is en op de gang ook tijd heeft om een praatje te maken, 
▪ niet te streng is, en die goed met kinderen kan omgaan, 

▪ goede regels kan maken en goed voor de school kan zorgen, 

▪ een beetje ‘trendy’ is en zichzelf kan zijn, 

▪ iemand die goed met het geld van de school om kan gaan (die goed kan ‘investeren’), 

▪ op beide locaties is en ook af en toe een leuke les geeft, creatief is, of mee wil voetballen, èn mooi verhalen kan vertellen, 

▪ iemand die met de kinderen nadenkt over het realiseren van zaken die voor hen op school belangrijk zijn zoals dieren 
in/bij de school, nieuwe tafels met zachtere stoelen, langere pauzes, etc. 

 

Het team zoekt voor de Johan Frisoschool een nieuwe directeur die past bij de strategie voor de komende jaren 

om de school goed en gedegen ‘op de kaart te zetten’ in Wageningen. De school dient haar marktpositie te 

verstevigen. Daarbij dient de school de balans te vinden tussen het uitdragen van de eigen kracht en de 

(onderwijs)behoeften van ouders en kinderen.  

We zoeken een directeur met de leiderschapsstijl in de combinatie van inspirator / dirigent, die in staat is om 

samen met het team de onderwijsinhoudelijke doelen en de doelen inzake marktpositie of wet- en regelgeving, 

vast kan stellen, de ‘symfonie’ van het geheel kan leiden, maar ook kan controleren of alles met de juiste 

accenten verloopt. 

De competenties die hierbij horen zijn o.a.: ondernemerschap (en het oog hebben voor de bijbehorende 

uitstraling van de school), plannen, organiseren, alsmede het stimuleren van de samenwerking en het flexibel 

kunnen zijn. 

 

Daarnaast is het voor ons belangrijk dat wij een directeur aantrekken die: 

 de identiteit van de school onderschrijft en mee vormgeeft en van daaruit op natuurlijke wijze handelt; 

 respect heeft voor ouders en collega’s die hun identiteit op een andere wijze beleven; 

 bewust kiest voor een christelijke school; 

 een sterk onderwijskundig leider is, die de kan sturen op de kwaliteit van het pedagogisch didactisch 

handelen en adequate doorgaande lijnen, alsmede op ontwikkelingen op het gebied van 21e –eeuwse 

vaardigheden; 

 inspirerend is en het team inspireert en motiveert; 

 een verbindend leider is; zowel tussen mensen onderling, tussen hem/haar zelf en anderen (zowel bij 

collega’s op school als bij andere stakeholders), alsmede tussen de beide locaties; 
 een directeur die (op beide locaties) zichtbaar en laagdrempelig aanwezig is; 

 affiniteit heeft met- en kennis heeft van planmatige leerlingzorg; 

 proactief communiceert naar het team en de ouders; 

 structuur, transparantie en grip kan bieden op ontwikkelingen en processen; 

 inspirerend is en veranderingstrajecten kan leiden; 

 prioriteiten kan stellen en keuzes kan maken; 



 kan aansluiten bij de kracht van de school en de lopende ontwikkelingen, maar ook veranderingstrajecten of 

nieuwe ontwikkelingen (bottum-up) kan implementeren en borgen; 
 ervaring heeft als directeur van een basisschool!  
 

Ben jij die directeur, die zorgt dat onze collega’s hun werk goed kunnen doen en die hen eigenaarschap en 

vertrouwen geeft? Ben je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en heb je een gedegen visie op (passend) 

onderwijs? Heb je een open, positieve houding naar het team, de leerlingen en hun ouders? Neem je hun inbreng 

serieus? Realiseer jij een veilig leef- en werkklimaat voor collega’s, ouders en leerlingen? 

Als je antwoord op deze vragen ja is, zoeken wij jou! 

 
 
2 Wat vinden wij belangrijk? 

Team 
De Johan Frisoschool heeft een betrokken en deskundig team met diverse kwaliteiten. Daardoor kunnen we veel 
aan. We bieden de leerlingen structuur en leren hen zelfstandig te werken én samen te werken. We streven ernaar 
om uit ieder kind te halen wat passend is bij zijn of haar mogelijkheden. We willen ons als school blijven ontwikkelen 
en onze kwaliteit in stand houden én borgen. Wij verwachten dat de nieuwe directeur ons verder kan helpen met 
de plannen voor een toekomstgerichte school en dit samen met ons wil doen; je bent daadkrachtig! 

Toekomst 

De nieuwe directeur kan aansluiten bij de kracht van de school en de lopende ontwikkelingen, maar kan ook 

veranderingstrajecten of nieuwe ontwikkelingen (bottum-up) implementeren en borgen. Dat betekent onder 

andere dat de school ‘stevig op de kaart gezet wordt’ en dat onderzocht wordt hoe het groeipotentieel van de 

Johan Frisoschool verstevigd kan worden.  

Onze nieuwe directeur staat open voor nieuwe ideeën en werkt met het team en de MR aan de uitvoering hiervan. 

Samen bereiden wij onze leerlingen voor op de toekomst door ze 21e-eeuwse vaardigheden mee te geven. We 

vinden samenwerken, talentontwikkeling, een digitale leeromgeving, democratisch burgerschap en technologie in 

het onderwijs belangrijke kernwoorden daarbij.  

 

 

3 Wie zijn wij? 

Trivium 

Trivium is de overkoepelende organisatie voor veertien basisscholen in Zuid-Gelderland en biedt onderwijs aan 

ongeveer 2500 leerlingen. De scholen onder Trivium zijn divers van aard, in omvang en leerlingenpopulatie. De 

scholen hebben ruimte om hun eigenheid en onderwijsconcept te kiezen en uit te dragen. Iedere school heeft dus 

een eigen schoolprofiel en zorgt voor de eigen profilering. Onder andere daarin ligt de kracht van Trivium!  

 

Wat de scholen ook inspireert is de christelijke levensovertuiging. De verhalen leren ons nadenken over de wereld 

en onszelf. Ze laten ons nadenken over het oplossen van problemen en over samenwerken. Ze laten ons reflecteren 

en betekenis geven aan de gebeurtenissen in ons leven. Kortom, ze bouwen mee aan onze identiteit. 

 

In onze bestuursfilosofie vormt de eigen ontwikkeling van elke individuele school het uitgangspunt van ons beleid. 

Waar mogelijk zijn bevoegdheden en (financiële) middelen belegd op schoolniveau. De directeuren hebben 

daardoor een grote vrijheid – binnen de kaders, die gepaard gaat met een grote verantwoordelijkheid. 

Triviumbeleid heeft als doel de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, efficiency-voordeel te behalen en 

risico’s te spreiden. De integraal verantwoordelijke directeuren hebben hierin een actieve rol en een gedeelde 

verantwoordelijkheid. Ook dit stelt eisen aan het profiel van de directeur.  

 

Johan Frisoschool 

De Johan Frisoschool is een school met twee locaties (Noord en Zuid) en telt momenteel ongeveer 290 leerlingen. 

Beide locaties bieden onderwijs voor de groepen 1 tot en met 8. Sinds schooljaar 2020-2021 wordt voor het eerst 

op beide locaties, voor alle groepen, gewerkt met combinatiegroepen. Deze nieuwe werkwijze vraagt aandacht. 



Wageningen is een internationale universiteitsstad. Het is een sociale en open stad, gelegen aan de Rijn in een 

prachtige groene omgeving. Het onderwijsaanbod in Wageningen is heel divers en concurrerend. Het is belangrijk 

om de kracht van onze school goed ‘over het voetlicht’ te brengen en te kijken op welke wijze wij onszelf steviger 

op de kaart kunnen zetten.  
 
Ouders 
De ouders van onze leerlingen zijn kritisch, meedenkend en betrokken. Het is belangrijk dat onze nieuwe directeur 
staat voor laagdrempeligheid, veiligheid en respect. Hij / zij heeft een luisterend oor en stimuleert het goede 
contact met de ouders. Onderwijs kan pas echt slagen als ouders en school elkaar ondersteunen en waarderen. 
 
Leerlingen 

Kinderen hebben behoefte aan betrokkenheid, veiligheid en plezier. Dat komt ten goede aan hun schoolprestaties 

en sociaal-emotionele ontwikkeling. We willen de kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten 

op te lossen, en hen een veilige plaats bieden om te leren en leven. Wij vinden het dan ook belangrijk dat we op 

school positief en respectvol met elkaar omgaan. We willen een basisschool zijn, waar alle leerlingen een 

ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Bij ons op school moet een kind ‘wortels en vleugels’ 

krijgen. De wortels zorgen ervoor dat kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen. Kernwoorden daarbij zijn 

samenwerken, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Aan het eind van onze basisschool kunnen kinderen hun 

vleugels uitslaan.  

 

 

4 Praktische informatie en procedure 
 

Als deze vacature jou aanspreekt en je je in dit profiel herkent, horen wij graag van je! 

Het betreft een functie per 1 januari 2022 in schaal D12 voor 0,8 - 1,0  FTE conform de CAO primair onderwijs. In 

deze procedure zal gelijktijdig intern en extern worden geworven. 

 

De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland in week 41. De tweede gespreksronde is 

gepland in week 43.  

Een ontwikkelassessment maakt deel uit van de procedure. 

 

Jouw brief en curriculum vitae kun je sturen onze bestuurder (jessica.vanzuidam@trivium-onderwijs.nl). Ook voor 

nadere informatie kun je terecht bij Jessica van Zuidam (telefoonnummer 0488 420 612 / 06-10332401). Graag 

verwijzen wij ook naar de website van onze school (johan-frisoschool.nl) en de website van Trivium (trivium-

onderwijs.nl) 

 

We zien je reactie graag uiterlijk vrijdag 1 oktober tegemoet. 
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