
Informatie procedure en profielschets  
Mei 2019 
School: JW van den Doel, Zierikzee  
Functie: directeur (schoolleider)  
Omvang: 0,5 (aanvulling mogelijk met andere functie)  
 
Tijdspad  

Bekendmaking van de vacature: vrijdag 17-5-2018  
Sluitingsdatum 27-5-2019 
Gesprekken in week van 27 mei 2019 
Assessment kan deel uitmaken van de procedure   
Benoeming per 1-8-2019 of z.s.m. daarna 

Jan Wouter van den Doel  

Een school van rond de 120 leerlingen in de wijk Poortambacht in Zierikzee. Een wijk die na 
jarenlange krimp weer groei laat zien. De school ontwikkelt zich tot een volwaardig Integraal 
kindcentrum en bezig is - in het kader van de transitie naar Kindgericht onderwijs - het 
onderwijs anders te organiseren. 
De school telt rond 120 leerlingen. Zij komen overwegend uit de wijk rond de school.    
Zie voor meer info de website en de daarop te vinden schoolgids.  

Radar 

Radar is een organisatie met 5 scholen die Protestant Christelijk onderwijs verzorgt op 
Schouwen-Duiveland. Radar heeft in 2018 een nieuw koersplan geschreven waarin ze haar 
visie op kindgericht onderwijs beschrijft. Zie voor meer info de website, waar ook het 
koersplan te vinden is.  

Schets schoolleider op de Jan Wouter van den Doel 

Als schoolleider van Radar onderschrijf je de visie op kindgericht onderwijs zoals beschreven 
in het koersplan (zie www.radarscholen.nu).  
Je brengt met passie de school verder in haar huidige transitie naar Kindgericht onderwijs en 
de groei naar een volwaardig Integraal Kindcentrum; en bent bereid daarvoor scholing te 
volgen (afhankelijk van andere nodig scholing, als bv de schoolleidersopleiding).  
De school heeft in haar transitie naar kindgericht onderwijs ingezet op het anders 
organiseren van het onderwijs en gaat werken in bouwen (units). Je zet deze ontwikkeling 
door, zorgt voor een stevige implementatie en borging.  
Je weet op een professionele wijze de teamspirit te stimuleren en te versterken, Je durft het 
initiatief te nemen en geeft met lef, daadkracht en passie leiding.  
Je bent open en communiceert transparant. Je bent mensgericht en het is duidelijk zichtbaar 
dat je de verbindende factor bent.    



Je kan professioneel samenwerken met het managementteam, de algemeen directeur en de 
adjunct directeur en vanuit je eigen expertise en affiniteit draag je bij aan de ontwikkeling 
van Radar.  
Je neemt eigenaarschap serieus; reflecteert op je eigen handelen en neemt feedback serieus. 
Je draagt vanuit het hart de identiteit van de school (en Radar) uit beseft daarin een 
voorbeeldfunctie te hebben. Je bent meelevend christen.  
Je bent in bezit is van het diploma Schoolleider (en bent dus geregistreerd schoolleider) of je 
bent bereid (na bewezen geschiktheid via assessment) de opleiding tot schoolleider te 
volgen.   
 
Functiebeschrijving en -waardering  
 
Zie bijlage op website  
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