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Profielschets + informatie directeur KBS de Tarissing 
 
Voor KBS de Tarissing in Drogeham zoeken wij een directeur 
 
Wie we zijn  
KBS de Tarissing is een van de 11 scholen van Noventa, een stichting met ongeveer 1500 leerlingen en 190 
personeelsleden. We zijn een christelijke basisschool met ongeveer 125 leerlingen en 12 personeelsleden in 
het mooie dorp Drogeham. De Tarissing is de enige school in het dorp.   
 
Noventa is een stichting met een christelijke identiteit. De Bijbel is ons baken. Dit is merkbaar en zichtbaar 
in al onze scholen, ook in De Tarissing. We staan voor christelijk onderwijs met een open toelatingsbeleid. 
We vinden het belangrijk dat onze kinderen kennismaken met andere godsdiensten, visies, culturen en 
tradities. 

  
 
Missie en visie 
De missie en visie van de scholen van Noventa zijn verwoord in ons Strategisch Beleidsplan 2021-2024. Wij 
verwijzen graag naar dat Strategisch Beleidsplan, wat u kunt vinden op de website van Noventa 
(www.noventa.nl)  
 
 
Wie we zoeken 
Wij zoeken een fijne directeur die: 

• een leider is en samen met het team zorgt dat er goed onderwijs wordt gegeven, gericht op de 
toekomst; Noventa hecht veel waarde aan de inzichten die voortkomen uit wetenschappelijk 
onderzoek. 

• een verbinder is en samen met het team een prettige en professionele werksfeer in het team 
realiseert; 

• het team motiveert, complimenteert, die daadkrachtig en duidelijk is; 

• die een verbindende factor is tussen school en dorp; 

• een regisseur is die faciliteert, mandateert, stuurt waar nodig, ruimte biedt waar het kan en snel 
kan schakelen; 

• de Friese taal verstaat en zo mogelijk spreekt of dit wil leren 

• zichtbaar is voor de leerlingen, de leerkrachten, de ouders en de omgeving en onze school met 
trots presenteert en vertegenwoordigt;  

• zijn/haar persoonlijke identiteit wil verbinden aan de schoolorganisatie en zijn/haar geloof daarin 
durft uit te dragen. 

 
Wat wordt je opdracht 
De functie van directeur heeft een veelzijdige inhoud, maar er staan een aantal taken centraal.  

• Je bent integraal verantwoordelijk en ontwikkelt een lange termijnvisie (meerjarig) en het lange 
termijnbeleid voor de school. 

http://www.noventa.nl/
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• Je bewaakt de identiteit, de doelstelling en de pedagogisch-didactische kwaliteit van het onderwijs 
op de school.  

• Je stimuleert de vernieuwing van het onderwijsaanbod. 

• Je bent op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ICT, onderwijswetenschap en 
techniek. 

• Je begeleidt ons in het samenwerkingsproces met mogelijke partners wat gestart is en bent in staat 
het tot een overeenkomend geheel af te ronden.  

• Je onderhoudt de contacten met de leerlingen, de ouders van de school, en de externe 
belangenbehartiging van de school. 

• Je bent medeverantwoordelijk voor de “werving en selectie” van personeel van de school, je geeft 
leiding aan de organisatie en coacht de medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling.  

• Je bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en het operationeel management van de school.  

• Je beheert de, door het bevoegd gezag aan de school toegekende, formatieve en financiële 
middelen en doet uitgaven die toegestaan zijn binnen de goedgekeurde begroting en het 
vastgestelde beleid. 

• Je voert namens het bevoegd gezag het overleg met de medezeggenschapsraad en schoolraad. 
 
Welke competenties vragen wij  
(Samenvatting uit Management Statuut Noventa) 
Wij zoeken een directeur die tenminste beschikt over de vier volgende competenties.  
 

1. Onderwijskundig leiderschap, visie gestuurd  

• Je hanteert leiderschapsstrategieën die gericht zijn op het bevorderen van samenwerken, leren van en 
onderzoeken op alle niveaus binnen de organisatie om de school- en onderwijsontwikkeling te 
bevorderen. 

• Je draagt bij aan de visieontwikkeling van de school voor korte- en lange termijn. 

• Je weet onderwijskundige ideeën te genereren uit het team en individuele leerkrachten.  

• Je draagt zorg voor innovatie en de continuïteit van het leerstofaanbod. 

• Je zet ideeën om in daden, dus het bedenken, sturen en uitvoeren ervan. 

• Je kunt de onderwijskundige gedachten en aanzien van eigenaarschap van leerlingen en collega’s verder 
uitbouwen 
 

 
2. Aansturen van een team professionals  

• Je bent in staat het team te stimuleren tot het ontwikkelen van hun talenten en deze maximaal in te 
zetten ten behoeve van de school. 

• Je durft en bent in staat het team aan te spreken op hun functioneren en verantwoordelijkheid. 

• Je bent in staat om leiding te geven aan groepen, maar ook aan individuen en je kunt van die individuen 
een team maken. 

• Je ondersteunt leerkrachten bij het omgaan met verschillen tussen leerlingen. 

• Je ondersteunt leerkrachten bij het omgaan met ouders. 

• Je werkt verder aan de professionele cultuur binnen de school. 
 

3. Organisatie en beheer 

• Je bent in staat om samen met je team het onderwijskundig proces zo vorm te geven dat leerlingen met 
plezier naar school gaan en optimale leerresultaten behalen. Je maakt daarbij gebruik van de interne 
zorgstructuur en de managementstructuren van Noventa en de school.   

• Je bent in staat de organisatie vorm en inhoud te geven binnen onze prachtige multiculturele en 
dorpscultuur. 
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4. Ondernemerschap 

• Je bent gericht op ontwikkelingen in de omgeving van de school (ouders, buurt, stad of landelijk) en je 
weet daarbij de kansen voor de school te benutten of op bedreigingen te anticiperen. 

• Je bent in staat de organisatie financieel gezond te houden en binnen de vastgestelde begroting de 
uitgaven te beheren, waarbij je ook behendig bent in het vinden van subsidies en eventuele 
aanvullende inkomsten 

• Je bent in staat actief een relatienetwerk op te bouwen, dit te onderhouden en uit te breiden. 

• Je denkt mee met en neemt verantwoordelijkheid voor bovenschoolse zaken en je bent bereid tot 
collegiale samenwerking met andere schooldirecteuren en het bevoegd gezag. 

• Je bent in staat samenwerkingsrelaties aan te gaan met instanties buiten de school 
(welzijnsinstellingen, gemeente, ander scholen en besturen) en deze verder te ontwikkelen. 

• Je kunt de school op adequate wijze naar buiten toe presenteren en vertegenwoordigen, zowel 
schriftelijk als mondeling.  

 
De volgende vaardigheden en eigenschappen zoeken wij in jou 
Je bent: 

• betrouwbaar; 

• oprecht; 

• creatief; 

• besluitvaardig en resoluut; 

• empathisch en toch ook zakelijk; 

• sociaal en hartelijk. 
 
Je hebt: 

• verantwoordelijkheidsgevoel; 

• contactuele vaardigheden; 

• luistervaardigheden; 

• het vermogen open te staan voor ideeën en veranderingen. 
 
Je kunt: 

• vertrouwen geven aan mensen; 

• inspireren, motiveren en draagvlak ontwikkelen; 

• de missie en visie samen met het team  omzetten naar concrete stappen; 

• dit overdragen naar het team, de leerlingen en de ouders; 

• doelmatig werken en op je zelf reflecteren. 
 
 
Welke opleiding en ervaring wensen wij 

• Je denkt, handelt en bent gediplomeerd, op minimaal HBO+-niveau. 

• Je beschikt bij zo mogelijk over de registratie RDO. 

• Je hebt ervaring als leidinggevende. 
 
Wat bieden wij jou 

• 125 enthousiaste leerlingen, meedenkende ouders en een enthousiast, bekwaam en hardwerkend 
team, waar we trots op zijn. 

• Negen collega-directeuren. 

• Een fijne school die er goed voor staat en als enige school in het dorp Drogeham een belangrijke 
voorziening is in het dorp.  

• Een ondersteunend stafbureau. 

• Een salaris conform de cao PO. (schaal 12 COA-PO 2020)  
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• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Functieomschrijving 
Het betreft een functie voor ongeveer 0,6 FTE waarbij er mogelijkheden zijn om deze aan te vullen tot een 
FTE van 0.8 met andere taken of op termijn door te groeien naar een functie als meerscholen-directeur.  


