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Het gaat goed met de vrijescholen in Nederland. De
populariteit van het vrijeschoolonderwijs is groter dan ooit. Bij
die groei hoort een stabiele bedrijfsvoering, een innovatief HR
beleid en het borgen van kwaliteitszorg in beleid, aansturing en
processen.  Jij wordt de sparringpartner voor de uitvoerend
bestuurder op het gebied van HRM. Je hebt aantoonbare
ervaring met kwaliteitszorg en onderwijsprocessen in het PO.

"Toezicht bij de vrijescholen is nooit op
afstand, het is toezicht met je hart.” 



Jouw profiel

Je voelt je betrokken bij het vrijeschoolonderwijs en werkt gedreven mee
aan de realisatie van de doelstellingen van onze stichting. Je bent in staat
doelstellingen SMART te formuleren en de uitvoerend bestuurder te
bevragen op de realisatie daarvan. Je bent in staat je onafhankelijk op te
stellen en staat open voor een dialoog met de achterban en in het
bijzonder met de leraren, medewerkers, ouders en de lokale
gemeenschap. 

Je hebt het vermogen vertrouwen te winnen en te behouden op basis van
een heldere, directe en toegankelijke stijl van communiceren. Je beschikt
over een brede belangstelling voor vraagstukken op het vlak van
onderwijs en jeugd. Naast de reguliere bestuursvergaderingen (6-8 per
jaar), leg je per jaar circa 2 schoolbezoeken af en incidenteel voer je een
Benen-Op-Tafel sessie met de directeuren. 

‘Door hoogwaardig en eigentijds vrijeschoolonderwijs
begeleiden we onze leerlingen in het opgroeien tot
evenwichtige en vaardige mensen die zich verantwoordelijk
voelen voor zichzelf en de wereld om hen heen. Die weten wat
zij waardevol vinden in het leven en dit met zelfvertrouwen
nastreven vanuit hun eigen kracht.’



Sommige leden hebben nog aanvullende rollen in de kascommissie en de
beloningscommissie. Daarnaast zijn er een aantal momenten dat er extra
overleg nodig is in bijzondere situaties die een zeer wisselende inspanning
per jaar vergen. Jouw inzet is circa 40 uur per jaar en de vergoeding bedraagt
€3.000. We streven naar diversiteit binnen het bestuur in termen van
leeftijdsopbouw, man/vrouw verhouding en persoonlijke/culturele
achtergrond. 

Rob van der Kolk | bestuurder

“Het geeft een enorme voldoening om kinderen 
een brede set handvatten te geven voor de 
steeds complexere wereld”

Interesse?

Stuur dan uiterlijk 6 december 2022 een mail naar linda@pmdegooijer.nl 
of neem voor vragen contact op met Rob van der Kolk,  voorzitter bestuur, op
06 53 89 35 33. Hij vertelt je graag meer over deze mooie rol. Kijk voor meer
informatie ook eens op onze site: vrijescholenamsterdam.nl.

mailto:linda@pmdegooijer.nl


De Vrijeschool anno 2022 staat midden in de samenleving. Dat toont de
toenemende belangstelling. Landelijk is het aantal leerlingen de afgelopen
tien jaar met ruim 30 procent gegroeid. En het aantal leerlingen op een
Vrijeschool in Amsterdam neemt jaarlijks met 5% (lagere school) en 8%
(middelbare school) toe. 

Ouders kiezen voor de Vrijeschool vanwege de aandacht voor de brede
persoonsvorming en de talentontwikkeling van leerlingen. Het onderwijs
sluit zo veel mogelijk aan op de individuele eigenheid en belevingswereld
van de kinderen. Kinderen worden opgevoed tot vrije en betrokken
mensen die thuis zijn in de huidige wereld en daar een zinvolle bijdrage
aan willen leveren.

De stichting bestaat uit 7 scholen in Amsterdam en Amstelveen. Ruim 150
enthousiaste medewerkers verzorgen voor meer dan 1350 leerlingen
veelzijdig onderwijs. We groeien in de komende jaren naar 1500
leerlingen. 
Ondanks het grote lerarentekort in Nederland zijn alle groepen bezet met
mensen die bewust kiezen voor Vrijeschool Onderwijs. Binnen onze
scholen is sprake van een grote betrokkenheid, warmte en geborgenheid
en de ouderbetrokkenheid is hoog.

Stichting Geert Groote Scholen


