
Toelichting op vacature directeur-bestuurder 

Stichting De Planthof 

 

In dit document wordt een globaal beeld geschetst van Stichting De 

Planthof. Tevens wordt er aangegeven welk profiel behoort bij de 

functie van de directeur-bestuurder van De Planthof. Er wordt verder 

een overzicht gegeven van de arbeidsvoorwaarden en het 

sollicitatieproces. 

Onderaan het document kunt u doorklikken naar de relevante 

bestuurlijke documenten. 

 

Historie 

Stichting De Planthof is een jonge organisatie die formeel vanaf 1 augustus 2019 is ontstaan door een 

bestuurlijke fusie met de besturen van de Juliana van Stolbergschool te Poederoijen en de School met 

de Bijbel te Gameren. Per 1 januari 2021 zal de Eben-Haëzerschool te Leerbroek ook bestuurlijk 

gefuseerd zijn met De Planthof. 

 

Groeiambitie 

Naast diverse onderwijskundige ambities die te lezen zijn in de schoolplannen van de Juliana van 

Stolbergschool, de School met de Bijbel en de Eben-Haëzerschool en het strategisch beleid van De 

Planthof, streeft het bestuur ernaar om De Planthof te laten groeien naar 4 tot 6 scholen. Dit zal ook 

een van de opdrachten zijn voor de nieuwe functionaris waarbij zorgvuldigheid altijd boven snelheid 

zal gaan. 

 

Identiteit van de scholen en Stichting De Planthof 

De scholen zijn qua identiteit redelijk vergelijkbaar. De 3 scholen kennen een open toelatingsbeleid en 

zijn de enige scholen in de dorpen. De meeste kinderen uit het dorp volgen onderwijs op onze scholen. 

Dat vraagt een zorgvuldige aanpak van leerkrachten, locatiedirecteuren en bestuurders. 

Elk kind mag er zijn ongeacht afkomst. Tegelijk houden we vast aan christelijk-reformatorisch 

onderwijs. Daarvoor tekenen de ouders een verklaring waarbij ze kunnen kiezen tussen 

‘onderschrijven’ of ‘respecteren’ van de identiteit. 

Elke medewerker ondertekent de identiteitsverklaring van Stichting De Planthof. Ook van de 

directeur-bestuurder verwachten we dat deze zich volledig herkent in dit profiel. 

 

Code goed bestuur 

Zowel de directeur-bestuurder als de toezichthoudende bestuurders houden zich onverkort aan de 

door de PO-Raad en besturenraden (waaronder VGS) opgestelde Code Goed Bestuur.  

 

Personele situatie van de scholen 

De medewerkers komen uit de christelijk-reformatorische kerken. We kijken bij aanstelling van 

personeel naar identiteit en kwaliteit en proberen oog te houden voor een evenwichtige verdeling 

rond kerkgenootschappen.  

Gezien de schaarste op de arbeidsmarkt hebben onze scholen te maken met zij-instromers en 

leerkrachten die een duaal traject volgen. De opdracht van de directeur-bestuurder is o.a. om goed 

zicht te houden op het borgen van de kwaliteit van de medewerkers. Op bestuurlijk niveau worden 

hiervoor voldoende middelen beschikbaar gesteld. 

http://www.julianavanstolberg.nl/
http://www.schoolgameren.nl/
http://www.schoolgameren.nl/
https://ebenhaezerleerbroek.nl/
https://planthofscholen.nl/wp-content/uploads/2020/12/190603-Poederoijen-Schoolplan-2019-2023.pdf
https://planthofscholen.nl/wp-content/uploads/2020/12/190603-Poederoijen-Schoolplan-2019-2023.pdf
https://planthofscholen.nl/wp-content/uploads/2020/12/Gameren-Schoolplan-2019-2023.pdf
https://planthofscholen.nl/wp-content/uploads/2020/12/190717-Leerbroek-Schoolplan-2019-2023-vastgesteld.docx.pdf
https://planthofscholen.nl/wp-content/uploads/2020/12/201210-06.-Strategisch-beleidskader-VAF191001-4-TB.pdf
https://planthofscholen.nl/wp-content/uploads/2020/12/201210-06.-Strategisch-beleidskader-VAF191001-4-TB.pdf
https://planthofscholen.nl/wp-content/uploads/2020/11/190815-19.-Algemeen-identiteitsprofiel-Stichting-de-Planthof-VAF190801-4-DB.pdf
https://planthofscholen.nl/wp-content/uploads/2020/12/201210-04.-Code-goed-bestuur-preambule-VAF201210-4-DB-def.pdf


Om coaching en begeleiding nog beter vorm te geven is er een procedure gestart voor de werving van 

een Planthof Teamcoach/Kwaliteitszorgmedewerker. Deze vacature is nog niet vervuld. 

 

Onderwijskundige situatie van de scholen 

De 3 scholen en het bestuur scoren volgens de onderwijsinspectie op voldoende niveau.  

Dat laat onverlet dat er wel werk aan de winkel is. Zeker gelet op het feit dat er schaarste is op de 

arbeidsmarkt liggen er risico’s op het personele gebied. De kwaliteit van het onderwijs staat of valt 

met de kwaliteit van de medewerkers. Het bestuur houdt zorgvuldig toezicht op de onderwijskwaliteit 

door zelf de klassen te bezoeken en gesprekken te hebben met medewerkers. Daarnaast is er de 

zogenaamde Q-rapportage. Tweemaal per cursusjaar worden de toezichthouders samen met de leden 

van de GMR door de intern begeleiders zorgvuldig op de hoogte gebracht van de opbrengsten op 

cognitief en sociaal niveau. De interventies die zijn genomen en/of nog worden ingezet, worden dan 

besproken. 

De scholen werken veelal klassikaal. Er wordt aan kinderen met speciale hulpvragen onderwijs gegeven 

in kleinere groepen. Ook kennen de scholen een zogenaamde plusklas. In deze groepen worden meer- 

en hoogbegaafde kinderen geholpen. Naast de plusklas is er ook aandacht voor kinderen die graag met 

de handen werken: de klusklas. Deze klusklas is in ontwikkeling. 

 

Bouwkundige situatie van de scholen 

De School met de Bijbel te Gameren is gehuisvest in een heel mooi oud pand. De school groeit in 

leerlingaantal en tel op dit moment ruim 300 leerlingen. Op dit moment lopen er gesprekken met de 

gemeente inzake tijdelijke uitbreiding. Tevens wordt verkend of en in hoeverre er sprake zal moeten 

zijn van permanente uitbreiding in de toekomst gezien de bouw van circa 100 woningen over 5 jaar. 

De vraag die daarbij wordt meegenomen is of de school grondig gerenoveerd moet worden vanwege 

duurzaamheidsnormen of dat nieuwbouw een optie is. 

 

De Juliana van Stolbergschool te Poederoijen is in 2011 gerenoveerd en recentelijk van binnen geheel 

opgeknapt. Het schoolplein is dit jaar geheel vernieuwd. De school loopt qua leerlingaantal enigszins 

terug. Dat komt doordat er vrijwel geen nieuwbouw plaatsvindt in Poederoijen. Waar aandacht voor 

moet zijn en blijven is het feit dat de Juliana van Stolbergschool ook de functie van een streekschool 

heeft. Een belangrijk deel van de kinderen komt uit verschillende omliggende dorpen omdat de Juliana 

van Stolbergschool beter past bij de identiteit van deze gezinnen.  

 

De Eben-Haëzerschool te Leerbroek zal met ingang van D.V. augustus 2022 een nieuw en energie-

neutraal schoolgebouw betrekken. Het gebouw is geheel afgestemd op de onderwijskundige 

behoeften die er zullen zijn in de toekomst. Denk daar bij ook aan het nog beter vormgeven van 

Passend Onderwijs. Het leerlingaantal van de school zal gezien de nieuwbouw in Leerbroek de 

komende jaren groeien.  

 

Kwaliteitszorg 

De directeur-bestuurder draagt zorg voor het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs en  het 

personeel. Dit doet hij samen met de locatiedirecteuren die lid zijn van het Planthof-MT. Ook de intern 

begeleiders van de Planthof hebben een belangrijke taak en rol in het monitoren en stimuleren van de 

onderwijskwaliteit en de kwaliteit van de medewerkers. Er wordt thans gezocht naar een 

bovenschoolse Teamcoach die voor een deel van de uren ook zal meedenken in het vormgeven van de 

kwaliteitszorg. In een zogenaamde Q-rapportage verantwoordt de directeur-bestuurder zich aan de 

toezichthouders over de kwaliteit op alle domeingebieden.  

 



Kinderopvang 

Kibeo, een organisatie voor kinderopvang met een christelijk-reformatorische afdeling verzorgt de 

voorschoolse educatie door het aanbieden van peuteropvang. De peuterspeelzalen zijn gevestigd 

binnen de schoolgebouwen. Er is een goede samenwerking tussen Kibeo en de Planthofscholen. Deze 

samenwerking is ook gericht op de doorgaande lijnen van peuter naar kleuter.  

 

Externe Stakeholders 

De Planthof heeft te maken met een tweetal gemeenten: Zaltbommel en Vijfheerenlanden.  

Daarnaast onderhoudt de directeur-bestuurder de contacten met drie Samenwerkingsverbanden 

Passend Onderwijs: De Driegang, De Meijerij en Berseba.  

De directeur-bestuurder is voor de onderwijsinspectie het aanspreekpunt. 

 

Interne organisatie 

Het hoogste orgaan binnen de Planthof is het stichtingsbestuur met 6 toezichthoudende bestuurders 

en de directeur-bestuurder. Samen vormen zij het bevoegd gezag. Alle medewerkers worden 

aangesteld door dit bestuur.  

Om goed zicht te houden op de plaatselijke belangen is er per school een zogenaamde identiteitsraad 

ingesteld. Deze wordt gevormd door de plaatselijke Verenigingsbestuurders. De ID-raad behartigt de 

plaatselijke belangen en draagt zorg voor het bewaken van de plaatselijke identiteit voor zowel de 

school als de peuterspeelzaal. Dit komt mede tot uiting door de taak en rol die de ID-raad heeft bij het 

aanstellen van personeel. Een personeelslid kan pas worden aangesteld als de ID-raad daarmee 

instemt.  

Verder kent elke school een medezeggenschapsraad van 6 personen. Uit deze plaatselijk MR worden 

per school 2 leden afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Stichting 

De Planthof.  De directeur-bestuurder en de GMR hebben periodiek contact en spreken zaken door. 

Tevens heeft de GMR jaarlijks contact met het gehele Planthofbestuur. 

Jaarlijks komen de diverse gremia bijeen ter evaluatie. 

 

Profiel directeur-bestuurder 

- De Planthof heeft een profiel opgesteld voor de functie van directeur-bestuurder. 

- Daarnaast is er een functiebeschrijving bovenschools directeur beschikbaar conform 

onderhandelaarsakkoord CAO PO november 2019 met onderbouwing salaris niveau D13. 

- In een aparte bijlage vindt u een overzicht van de specifieke interpersoonlijke competenties 

die behoren bij de functie. 

- Het document functie informatie directeur-bestuurder geeft specifieke informatie over 

arbeidsvoorwaardelijke zaken. 

- Stichting De Planthof werkt met een managementstatuut waarin de taken, bevoegdheden 

en verantwoordelijkheden beschreven staan. 

 

Procedure 

In de bijlage procedure werving directeur-bestuurder wordt aangegeven welke gesprekken en 

gevoerd worden, hoe de besluitvorming plaatsvindt en hoe het assessment is geregeld. 

https://planthofscholen.nl/wp-content/uploads/2020/11/190815-13.-Profiel-uitvoerend-bestuurder-directeur-bestuurder-VAF190801-4-DB.pdf
https://planthofscholen.nl/wp-content/uploads/2020/12/2019-functiebeschrijving_bovenschoolse_directeuren-CAO.pdf
https://planthofscholen.nl/wp-content/uploads/2020/12/Competenties-directeur-bestuurder-St-De-Planthof.pdf
https://planthofscholen.nl/wp-content/uploads/2020/12/Functie-informatie-directeur-bestuurder-St-De-Planthof-2.pdf
https://planthofscholen.nl/wp-content/uploads/2020/11/190815-05.-Managementstatuut-Stichting-De-Planthof-VAF191001-4-TB.pdf
https://planthofscholen.nl/wp-content/uploads/2020/12/sollicitatieprocedure-werving-directeur-bestuurder-Planthofscholen.pdf

