
Verbinder met overzicht en daadkracht

QliQ Primair Onderwijs is een organisatie voor basisonderwijs met 15 scholen, ongeveer 430 personeelsleden 
en 4400 leerlingen. Wij hechten aan goed werkgeverschap en koesteren de kwaliteit van ons personeel, 
goede arbeidsomstandigheden en een zorgvuldige interne communicatie. Vanuit een gemeenschappelijke 
visie versterken we continu de professionaliteit van onze medewerkers in het belang van onze leerlingen. De 
directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor een Kindcentrum (school of meerdere scholen). Onze kindcentra
bieden waardengedreven en eigentijds onderwijs, gericht op een zo breed mogelijke ontwikkeling van kinderen. 
We hebben aandacht voor persoonlijke leer- en ontwikkelingsbehoeften met oog voor ieders eigenheid en 
mogelijkheden. QliQ Primair Kindcentra willen kinderen niet alleen kennis en vaardigheden meegeven, maar ook 
waardevolle ankers voor een gelukkig en betekenisvol leven.

Uw rol
Als lid College van Bestuur vormt u samen met de voorzitter van het CvB het collegiaal bevoegd gezag van de 
stichting. Vanuit uw rol bent u zelfstandig verantwoordelijk voor een aantal taakvelden met de daarbij behorende 
bevoegdheden. Daarnaast heeft u ook een ondersteunende en adviserende taak naar de voorzitter van het CvB. 
 U richt zich primair op de bedrijfsvoering binnen de organisatie. U ondersteunt en
adviseert de voorzitter CvB bij diens vertegenwoordiging van het CvB bij de Raad van Toezicht en de GMR en u 
bent eerstverantwoordelijke voor de tactische aansturing van de directeuren. 
 
Uw verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

•  Strategische beleidsvorming en -advisering
•  Beleidsuitvoering
•  Leidinggeven
•  Netwerk en relaties
•  Professionalisering
 
Functie-eisen
 
• U heeft een academische opleiding genoten en beschikt over een WO werk- en denkniveau. Daarnaast 
 heeft u een toegepaste leiderschaps- en managementopleiding afgerond. Bovendien herkent u zich in het 
 onderstaande;
• U heeft inzicht in en brede kennis van maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot primair onderwijs;   
• U heeft inzicht in bestuurlijke en politieke besluitvormingsprocessen;
• U heeft kennis van de wet- en regelgeving, bedrijfsvoering en de bekostiging binnen het primair onderwijs;
• U weet onderwijsbeleid te vertalen naar de praktijk binnen Qliq Primair;
• U heeft kennis van moderne talen;
• U kunt leidinggeven aan een groep van schooldirecteuren en aan de medewerkers van het bestuurskantoor;
• U heeft ervaring in het omgaan met tegengestelde belangen;
• U bent in staat om draagvlak te ontwikkelen voor het algemeen en bestuurlijk beleid en kunt onderhandelen.
 
Interesse en reageren
Brieven met CV en een persoonlijke motivatie kunnen tot 4 maart a.s. gericht worden aan De Raad van Toezicht 
t.a.v. dhr. M. Jacobs (voorzitter RvT). Nieuwveld 61, 5702 HW Helmond of worden gemaild aan 
secretariaat@qliqprimair.nl
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, dhr. M. Jacobs 
(06 2702 3944) na 19.00 uur. Een eerste ronde selectiegesprekken zullen we houden op 21 maart 2018. 
Een eventueel tweede gesprek is gepland op 28 maart 2018. Een assessment maakt deel uit van de procedure.
Het streven is de procedure voor 1 mei af te ronden. De sollicitatieprocedure wordt ondersteund door 
Met David Talentmanagement bv in Geldrop (www.metdavid.nl)


