
 
 
Profiel directeur Kon. Emmaschool 
 
 
Heb jij affiniteit met kleine en grote mensen in een veranderende context, ken jij het onderwijs van 
binnenuit of van buitenaf en ben je toe aan een nieuw avontuur? 

 
Dan zoeken wij jou per 1 augustus 2020 als 

Directeur van de Kon. Emmaschool 
 
Ons verhaal 
Het PCBO Rijnsburg verzorgt met circa 120 medewerkers op zes scholen betekenisvol en 
waardengericht onderwijs aan ruim 1.200 leerlingen in de gemeente Rijnsburg.  
 
Het PCBO biedt kwalitatief goed onderwijs in een gemeenschap met een sfeer van openheid, 
veiligheid en geborgenheid. Hier dragen leerkrachten, directeuren, medewerkers en 
bestuurders elke dag met hart en ziel bij aan de ontwikkeling van de kinderen vanuit de 
gezamenlijke inspiratie voor christelijk onderwijs. De scholen krijgen de ruimte om hun eigen 
verhaal in de school vorm te geven, maar werken ook samen op basis van 
gemeenschappelijke kernwaarden en heldere kaders. Alle onderwijsprofessionals laten zich 
door deze waarden sturen wanneer zij vormgeven aan het onderwijs als antwoord op de 
ontwikkelwensen en –behoeften van elk kind. 
De scholen vormen een afspiegeling van de Rijnsburgse samenleving en werken in 
verbinding. Het steeds verder versterken van het educatieve partnerschap tussen de 
scholen, de ouders en de gemeenschap is de gemeenschappelijke ambitie. 
 
Wat de Kon. Emmaschool typeert  
De Kon. Emmaschool is een kleinschalige school die gevestigd is in een schitterend nieuw 
gebouw. Er is een actief betrokken team, dat door middel van gedeeld leiderschap zich 
onderwijsinhoudelijk blijft ontwikkelen. Humor en professionaliteit gaan hierbij hand in 
hand. Het ambitieniveau met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs is hoog.  
De Kon. Emmaschool biedt een veilige omgeving voor leerlingen om zich optimaal te kunnen 
ontwikkelen waarbij ouders worden gezien als partner.  
 



De Kon. Emmaschool deelt tezamen met de Wilhelminaschool een Brinnummer. Dit heeft te 
maken met een technische fusie die drie jaar geleden is beklonken. Beide scholen acteren als 
zelfstandige eenheid. In de toekomst zal het bestuur van de Vereniging verdere strategische 
keuzes maken omtrent de structuur van directievoering. Omdat die keuze nu nog niet is 
gemaakt neemt ook de Wilhelminaschool actief deel aan de werving en selectie van een 
nieuwe directeur voor de Kon. Emmaschool. 
 
Wat we van jou verwachten 
We zoeken een leider die in samenwerking met het team, voor de leerlingen, in verbinding 
met ouders, samenwerkingspartners, directie en het PCBO Rijnsburg de ontwikkeling richting 
een professionele cultuur doorzet. Je weet je team te motiveren en weet als geen ander 
mensen mee te nemen in intensieve veranderprocessen en combineert deze talenten met 
kennis van onderwijs. Je neemt rekenschap voor je team en je bent op je best als je moet 
manoeuvreren tussen tegengestelde belangen.  
 
Om de ontwikkelingen binnen de school verder vorm en inhoud te geven zoeken wij:  

- een inspirator die visie vertaalt in beleid en handelen en handelen toetst aan beleid 
en visie. Die nieuwsgierig is, toekomstgericht en met beide benen in het heden staat. 
Je bent in staat een gemeenschappelijke visie voor de school verder te ontwikkelen 
en deze visie te vertalen naar de dagelijkse praktijk van de school in samenwerking 
met de betrokken partners  

- een coach, die het team begeleidt in hun professionele groei en  ontwikkeling. Die 
ondersteunt, vertrouwen geeft en anderen sterker maakt in hun positie. Je leidt en 
begeleidt activiteiten van teamleden; stimuleert, motiveert en coacht het team en de 
individuele teamleden om de kwaliteit van de school en het team te verbeteren 

- een verbinder, die mensen door middel van humor en transparantie inspireert en 
motiveert samen te werken aan het beste onderwijs.  

- een regisseur, die faciliteert, mandateert en implementeert, stuurt waar nodig, 
ruimte biedt waar het kan en snel kan schakelen.  

- een ambassadeur, die onze school met trots presenteert en vertegenwoordigt en 
opkomt voor de belangen van de leerlingen en het team. 

 
Waar we zeker ook naar op zoek zijn 
• Je bent zichtbaar, toegankelijk en inspireert, ondersteunt, empathisch en betrokken; 

kadert en faciliteert de initiatieven uit het team; 
• Je geeft ruimte aan de teamleden om zich te ontwikkelen en mee te denken in het 

schoolontwikkelingstraject; 
• Je hebt ervaring in een relevante leidinggevende functie in het PO is een pré; 
• Je bent in staat om met een frisse en open blik naar onze school te kijken; 
• Je bent in staat de school verder te profileren en positioneren; 
• Je bent in staat om knopen door te hakken; 
• Je bent in staat het teambelang boven het persoonlijk belang te plaatsen; 
• Je kan reflecteren op eigen handelen en waar nodig aanpassen; 



• Je staat ingeschreven in het schoolleidersregister PO;  
• Je hebt ervaring in het aansturen van veranderprocessen en bent in staat bent om het 

groeiproces van de school goed te begeleiden, met de koers vanuit het strategisch 
beleidsplan en het schoolplan; 

• Je hebt affiniteit met bedrijfsvoering, inzicht in financiering onderwijs en kunt hierop 
monitoren;  

• Je kunt op een open manier samenwerken met de directeur bestuurder, de collega-
directeuren, teamleden, externen, ouders en leerlingen;  

• Je kiest met overtuiging voor het protestants-christelijk basisonderwijs; 
 
Wat kun je van de Kon. Emmaschool en het PCBO verwachten? 
• Een veelzijdige en uitdagende baan waarbij steeds gevraagd wordt inventief, met humor 

en ‘met hart en ziel’ te acteren; 
• Een school volop in beweging; 
• De mogelijkheid om invloed te hebben op de bovenschoolse beleidsvoorbereiding en 

ontwikkeling; 
• Een professioneel en collegiaal(management-) team; 
• Contract voor 1 fte en voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling; 
• Salariëring conform CAO-PO. 
• Betrokken teamleden en fantastische leerlingen. 
 
Hoe ziet jouw sollicitatieproces eruit? 
 
Ben jij enthousiast of nieuwsgierig geworden en mogelijk onze nieuwe directeur? Solliciteer 
dan direct! Dit kan door je CV en motivatiebrief te mailen naar  
bac-emmaschool@pcborijnsburg.nl 
Voor nadere inlichtingen ten aanzien van de functie kun je je wenden tot Willem van der 
Plas, directeur Kon. Emmaschool (06-24581103) Ook is veel informatie over de Kon. 
Emmaschool te vinden op de website: www.emmaschool.pcborijnsburg.nl  
 
Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet, waarbij interne kandidaten bij gelijke 
geschiktheid voorrang hebben. 
 
We zien je motivatie en C.V. graag uiterlijk 6 mei 2020 tegemoet.  
 
De brief selectie vindt plaats op 11 mei 2020. Je krijgt zo spoedig mogelijk daarna bericht om 
je uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek bestaat uit een persoonlijke 
kennismaking en een verkenning van je motivatie en C.V. en voer je met twee afzonderlijke 
commissies. 
 
Een adviescommissie bestaande uit ouders en personeel van de Kon. Emmaschool en de 
Wilhelminaschool op woensdag 13 mei 
Een benoemingsadviescommissie bestaande uit vertegenwoordigers namens het bestuur, de 
school en de directies op maandag 18 mei 
 
Tot slot is er bij een wederzijdse match, een arbeidsvoorwaardengesprek op woensdag 20 
mei. 



 
De gesprekken zullen of digitaal en/of in persoon plaatsvinden (met inachtneming van de 
RIVM-voorschriften). 
 
 
Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Ronald Hendricx, directeur -
bestuurder (06-30056777). 
 
Een selectie-assessment kan onderdeel zijn van de procedure.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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