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 SCHOLENGROEP HOLLAND 
 
DE ORGANISATIE 
Stichting Scholengroep Holland (SGH) bestaat uit een bestuur met 13 basisscholen in de 
gemeenten Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Zuidplas. Gezamenlijk vormen zij sinds 2005 
één bestuur voor openbaar onderwijs. De scholen bieden onderwijs aan ruim 3700 kinderen. De 
organisatie heeft ruim 300 medewerkers (> 250 fte) personeelsleden, verspreid over de scholen 
en het stafbureau. Het stafbureau bestaat uit 10 medewerkers en ondersteunt de scholen en het 
bestuur op het gebied van huisvesting, personeel, financiën, onderwijskwaliteit en 
beleidsontwikkeling. Scholengroep Holland heeft een 1-hoofdig College van Bestuur. Deze legt 
verantwoording af aan de Raad van Toezicht.  
 
De huidige organisatiestructuur met een bestuur dat verantwoording aflegt aan een raad van 
toezicht, bestaat sinds 2012. Dit geschiedt onder andere door periodieke rapportage cycli binnen 
het vastgestelde toezichtkader van de Raad van Toezicht. Beleidsontwikkeling vindt plaats in 
overleg tussen bestuurder, schooldirecties en het stafbureau. De bestuurder voert het overleg met 
de GMR en met andere externen. SGH kent een Gemeentelijk Toezichtorgaan (GTO), dat bestaat 
uit de wethouders/portefeuillehouders onderwijs van de gemeenten Lansingerland, Zuidplas en 
Pijnacker-Nootdorp. Dit GTO oefent het gemeentelijk toezicht uit op SGH op basis van de Wet op 
het primair onderwijs. 
 
De huidige voorzitter van het College van Bestuur gaat op korte termijn met pensioen. Hierdoor 
komt deze positie nu vacant.  
 
MISSIE EN VISIE 
De scholen binnen SGH verschillen onderling van onderwijsconcepten en karakter, maar hebben 
vooral ook veel overeenkomsten. Het zijn allemaal openbare scholen en ambitieuze scholen met 
de missie om een omgeving te creëren waar leerlingen optimaal hun eigen talenten kunnen 
ontwikkelen en betekenisvol kunnen zijn voor de ander en hun omgeving. Hierbij is naast 
aandacht voor kennis ook aandacht voor de 21e eeuwse vaardigheden, waardoor leerlingen als 
volwaardige burgers kunnen deelnemen aan een steeds complexer wordende maatschappij.  
Vanuit de visie ‘samen leven, samen werken en samen leren’ werkt Scholengroep Holland aan een 
organisatie waarin elke professional in staat wordt gesteld om het beste uit zichzelf en de 
leerlingen te halen. ‘Een leven lang leren’ is hierbij het uitgangspunt. Scholengroep Holland wil een 
professionele, lerende organisatie zijn waar een cultuur heerst waarbinnen de professional de 
ruimte en de vrijheid krijgt om vakmanschap uit te oefenen. Dit onder het motto ‘Ontwikkelen in 
vertrouwen, vertrouwen in ontwikkelen’.  
 
ORGANISATIEONTWIKKELING 
De organisatie staat stevig in haar fundament. Scholengroep Holland is een stabiele organisatie 
die er (ook financieel) goed voorstaat en de huidige bestuurder is succesvol geweest in het 
realiseren van verbinding tussen de verschillende scholen en in het bevorderen van een cultuur 
waarin kennisdeling en informatie-uitwisseling vanzelfsprekend is, waarbij de eigen identiteit van 
de scholen behouden is gebleven. Er heerst een gevoel van trots te varen onder de vlag van 
Scholengroep Holland.  
Het continu verbeteren van het onderwijs behoeft evenwel doorlopend aandacht en staat altijd 
voorop. Om de ambities te kunnen verwezenlijken en onderwijs leidend te kunnen laten zijn, is de 
afgelopen maanden intensief op de eigen organisatiestructuur en -ontwikkeling gereflecteerd. 
Hierbij is gekozen voor een doorontwikkeling van de organisatie naar meer integraal management 
van de schooldirecties en een stafbureau dat nog beter voorziet in de behoefte aan professionele 



 

3 

 

ondersteuning op beheers- en bedrijfsmatige zaken, maar ook beleidsinitiërende 
onderwijsinhoudelijke en kwaliteitsvraagstukken voor het collectief oppakt. Een model dat steunt 
op het Rijnlands organiseren, waarbij wordt uitgegaan van de professionaliteit en de expertise van 
professionals en de 4 pijlers verbinden, vertrouwen, vakmanschap en inspiratie de ruggengraat 
van het denken en handelen zijn. De organisatie bevindt zich op dit moment in een (culturele) 
transitie naar dit model.   
 
 
DE OPDRACHT EN DE INKLEURING 
 
Het bestuur van Scholengroep Holland is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en 
daarmee van de gehele onderliggende bedrijfsvoering. Van de nieuwe bestuurder wordt verwacht 
dat deze de organisatie begeleidt in haar doorontwikkeling naar een professionele organisatie 
waarbij (de kwaliteit van) het onderwijs centraal staat.  
 
ORGANISATIE-INRICHTING EN ONTWIKKELING 
De organisatieontwikkeling die is ingezet betekent een (cultuur)omslag in (samen)werken. De 
ontwikkeling naar integraal management van de schooldirecties heeft ook betekenis voor het 
stafbureau en voor de onderlinge samenwerking. De stip aan de horizon is gezet, begeleiding bij 
de concrete invulling van de weg er naartoe is nu nodig. Dit betekent dat de nieuwe bestuurder 
zorgt voor duidelijkheid over rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Hij/zij stelt 
hiermee verwachtingen scherp en bevordert goede samenwerking. Hierbij wordt ook van de 
bestuurder verwacht dat deze met een organisatiekundige blik toetst of de organisatie voldoende 
is toegerust om haar rol en ambities adequaat te kunnen vervullen en dat hij/zij het geheel zo 
inricht dat het de samenwerking en het onderwijs ten goede komt. De nieuwe bestuurder heeft 
kennis van organisatie-inrichting en ontwikkeling, heeft de dynamiek van veranderingen in 
(onderwijs)organisaties doorleefd en weet de juiste interventies te plegen. Hij/zij omarmt de 
Rijnlandse sturingsfilosofie en geeft ruimte aan de professionaliteit en expertise van 
medewerkers. Hij/zij begrijpt de drijfveren van onderwijsprofessionals die intrinsiek gemotiveerd 
en met passie hun vak uitoefenen en heeft een managementstijl die daarbij aansluit. Heeft 
uitstekende people management skills; is oprecht geïnteresseerd, coacht, faciliteert, stimuleert en 
geeft steun en vertrouwen. Stelt tegelijkertijd kaders, spiegelt, spreekt aan en daagt medewerkers 
uit zich professioneel te stretchen en te ontwikkelen. 
 
STRATEGIE 
Parallel hieraan wordt momenteel gewerkt aan een nieuw strategisch beleidsplan voor de 
komende jaren. Het huidige beleidsplan 2015-2020 met als motto ‘ontwikkelen in vertrouwen en 
vertrouwen in ontwikkelen’ heeft geleid tot een cultuur waarin de meerwaarde van de 
samenwerking en de lerende organisatie vorm hebben gekregen. Zo zijn inmiddels mooie 
initiatieven gestart als de zelfevaluatie van de scholen onder begeleiding van expertise vanuit het 
stafbureau. De komende fase zal in het teken staan van de voortdurende verbetering van de 
kwaliteit van het onderwijs op de scholen, aandacht voor het 21e eeuwse leren en voor innovatie 
in het onderwijs. De contouren van de toekomstvisie staan, de opdracht voor de nieuwe 
bestuurder is om hier samen met de professionals verder invulling aan te geven. De nieuwe 
bestuurder heeft ervaring in of met het onderwijs. Van hem/haar wordt verwacht dat hij/zij 
voldoende ‘body’ op inhoud heeft om gesprekspartner te kunnen zijn. De nieuwe bestuurder heeft 
vooral een beeld van maatschappelijke tendensen en vraagstukken in een wereld die zich in hoog 
tempo ontwikkelt. Weet op inspirerende en stimulerende wijze sturing te geven aan het gesprek 
over de relevantie ervan voor en in het primair onderwijs. Kan vergezichten schetsen en inspireren 
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om vervolgens gezamenlijk de concrete vertaalslag te maken naar de betekenis ervan voor het 
primair openbaar onderwijs en Scholengroep Holland.  
 
EXTERNE PROFILERING 
De scholen van Scholengroep Holland zijn geografisch verspreid in de provincie Zuid-Holland en 
vallen onder verschillende gemeenten. Dit betekent een veelvoud aan stakeholders. Van de 
bestuurder wordt gevraagd om Scholengroep Holland nóg steviger op de kaart te zetten en verder 
te verankeren tot een begrip in de regio. Niet alleen als collectief, maar ook de individuele scholen, 
en hiermee óók het openbaar onderwijs. Hij/zij geeft vorm en inhoud aan de profilering en verdere 
verankering van de scholengroep in de regio door zichtbaar te zijn bij de partners en stakeholders 
van de scholen en de contacten te verstevigen met de verschillende gemeenten, met de 
kinderopvang/kindcentra, met ministerie en inspectie en met de samenwerkingsverbanden 
Midden Holland, PPO Delflanden en Aan den IJssel. De bestuurder is het gezicht van de 
scholengroep en zorgt voor positie door aanwezigheid én zet de juiste marketing en 
communicatie in. De nieuwe bestuurder beweegt zich makkelijk in netwerken en snapt het belang 
en de kracht van marketing en communicatie. Hij/zij draagt het profiel van de scholengroep en de 
scholen met trots uit, is een soepel communicator, heeft flair en energie. Weet mensen aan zich 
te (ver)binden. 
 
 
SAMENVATTEND 
 
De nieuwe bestuurder van Scholengroep Holland staat voor de uitdagende opdracht om 
Scholengroep Holland te begeleiden bij de doorontwikkeling naar een volgende fase. Hij/zij stelt 
de organisatie in staat optimaal samen te werken en uitstekend onderwijs te kunnen leveren.  
Neemt hiervoor ervaring mee met organisatie-inrichting en ontwikkeling, weet maatschappelijke 
ontwikkelingen te vertalen naar de relevantie voor het primair onderwijs en zet de organisatie in 
de regio stevig op de kaart.  
De kandidaat hoeft geen ‘krijt aan de vingers’ te hebben, maar kent het onderwijs  en is 
gesprekspartner van waarde. Weet wat er speelt in en heeft een visie op het primair onderwijs van 
de toekomst en kan hiermee leerkrachten en directeuren inspireren. Hij/zij heeft het vermogen 
om een organisatie van onderwijsprofessionals te besturen en leiding te geven aan veranderingen 
en innovaties. Hij/zij onderschrijft de Rijnlandse sturingsfilosofie en weet op inspirerende en 
energieke wijze de organisatie naar een volgende fase van ontwikkeling te gidsen. 
 
De ideale kandidaat kan iemand zijn die ervaring heeft opgedaan in verschillende functies en 
rollen bij diverse organisaties in het onderwijs of bij organisaties die intensief met het onderwijs 
samenwerken. Zo worden ook kandidaten met bijvoorbeeld ervaring bij (onderwijs)adviesbureaus 
van harte uitgenodigd te reageren. Gezocht wordt naar iemand die al (enige) bestuurlijke ervaring 
heeft, dit kan ook opgedaan zijn in andere omgevingen. 
 
 
FUNCTIE-EISEN EN COMPETENTIES 
 
- WO werk- en denkniveau; 
- Visie op maatschappelijke trends en ontwikkelingen en op de vertaalslag daarvan naar het 
 primair onderwijs; 
- Ervaring in het onderwijs of intensief met het onderwijs samengewerkt hebben; 
- Ervaring in een eindverantwoordelijke directie- of bestuurspositie in een (onderwijs)organisatie; 
- Ervaring met bedrijfsvoering en integraal management;  
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- Bewezen succesvol in het toekomstgericht doorontwikkelen van een organisatie(onderdeel) met 
professionals en ervaring met de dynamiek van (cultuur)veranderingen in organisaties; 

- Uitstekende communicatieve en netwerkvaardigheden. 
 
Persoonskenmerken: betrokken, verbindend, coachend, faciliterend, geeft vertrouwen, stimulerend, 
energiek, inspirerend, flair, communicatief vaardig, marketing bewust, goed kunnen luisteren, 
doorpakken met gevoel voor de menselijke maat, spiegelend, kader stellend, durft aan te spreken, 
zichtbaar, samenwerker, netwerker, oog voor innovatie. 
 
 
WAT BIEDT SCHOLENGROEP HOLLAND 
 
Scholengroep Holland biedt een uitdagende en veelzijdige functie in een organisatie met ambitie 
die midden in de dynamiek van een veranderende samenleving staat. 

 
De functie is gewaardeerd in schaal B4 van de CAO Bestuurders Primair Onderwijs. Scholengroep 
Holland kent een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime 
vakantiedagenregeling. 
 
 
DE PROCEDURE 
 
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Scholengroep Holland wordt in deze 
procedure begeleid door Merwede Executive Search. Uw sollicitatiebrief, voorzien van motivatie 
en curriculum vitae, kunt u tot en met zaterdag 4 mei 2019 sturen naar 
danielle.bogie@merwedeexecutivesearch.nl. Voor meer informatie over de vacature kunt u 
contact opnemen met drs. Danielle Bogie op telefoonnummer 06 24788503. 
Spoedig na het verstrijken van de sluitingstermijn worden kandidaten uitgenodigd voor een eerste 
selectiegesprek. Na een voorselectie door Merwede Executive Search worden kandidaten 
voorgedragen aan de opdrachtgever. De eerste gesprekken bij Scholengroep Holland vinden 
plaats op woensdag 29 mei 2019. Een eventueel vervolggesprek op dinsdag 11 juni 2019. Een 
assessment, het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, 
bijvoorbeeld via databanken, zoekmachines en sociale netwerken, kunnen deel uitmaken van het 
sollicitatieproces. 
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