
 

 

 

 

 

HERVORMDE SCHOOLVERENIGING 

TE NIJKERK 

De Hervormde Schoolvereniging te 

Nijkerk heeft 6 scholen onder haar 

beheer. Op deze scholen ontvangen 

ongeveer 1250 leerlingen onderwijs en 

zijn ruim 110 personeelsleden 

werkzaam. De scholen worden 

ondersteund door bovenschools 

management. 

Binnen de HSN is een prima werksfeer.  

Het personeelsbeleid is gericht op 

welzijn en ontwikkeling. 

 

De vereniging heeft als grondslag Gods 

Woord, opgevat in de zin van de Drie 

Formulieren van Enigheid. 

 

Wij verwachten van onze 

personeelsleden dat zij: 

 

• uit overtuiging kiezen voor 

christelijk onderwijs en inhoud 

kunnen geven aan de  identiteit 

van de school 

 

• kerkelijk meelevend zijn in een 

gemeente van geref. belijden; bij 

voorkeur in de PKN  

 

• waarde hechten aan kwalitatief 

goed onderwijs 

 

• willen werken aan een pedagogisch 

klimaat in de school waarbij 

kinderen zich veilig voelen 

 

• een enthousiaste inzet hebben en 

actief willen meewerken aan onze 

vernieuwingsprojecten 

 

 

Directeur voor Hoeksteen  
 

Christelijke basisschool De Hoeksteen is een school om trots op 

te zijn. Wij zijn gevestigd in een modern en ruimtelijk ingericht 

gebouw. Ons team van ongeveer 40 collega’s geeft met veel 

enthousiasme vorm aan het ontwikkelingsgericht onderwijs 

(OGO). Wij zien onszelf als een professionele instelling met een 

eenvoudig geformuleerde en tegelijkertijd complexe opdracht: 

leerlingen te begeleiden in hun brede, persoonlijke ontwikkeling: 

gericht op een stevige kennisbasis, het ontwikkelen van 

vaardigheden en het vormen van een eigen identiteit. Een 

ontwikkeling die voorbereidt op betekenisvolle deelname aan de 

wereld van vandaag en de toekomst. Onze missie samengevat in 

één zin: ‘persoonsontwikkeling, om van waarde te zijn’. Wij zijn 

een academische basisschool en functioneren hiervoor ook als 

opleidingsschool. Vanaf 2008 zijn wij gegroeid van 28 leerlingen 

bij oprichting naar 375 leerlingen.  

 

De Hoeksteen is onderdeel van De Hervormde Schoolvereniging 

te Nijkerk (HSN), een vereniging voor protestants-christelijk 

basisonderwijs in de Gemeente Nijkerk. De vereniging bestaat 

sinds 1919 en bestuurt zes scholen met in totaal ongeveer 1250 

leerlingen. 

 

Voor De Hoeksteen zijn wij op zoek naar een: 

Directeur (M/V) – wtf 0,8 - 1,0 

Wij zoeken niet zomaar een directeur! Onze school groeit en 

bloeit en juist daarom zijn wij op zoek naar een leider die ons 

inspireert, de kwaliteit waarborgt en vanuit verbinding leiding 

geeft. Dit vraagt om visie en lef van jou als onderwijskundig 

leider. Je weet onze school mee te nemen in een volgende fase. 

We werken vol enthousiasme aan ontwikkelingsgericht 

onderwijs. Samen met jou willen wij dit concept uitbouwen en 

verankeren in onze school. Daarbij heb je oog voor alle 

betrokkenen maar vooral ook hart voor onze leerlingen. Je weet 

mensen met verschillende achtergronden te verbinden. Je bent 

voor het team en de leerlingen herkenbaar als christen, waarbij je 

je geloof op een positieve manier uitdraagt.  

 

Onze nieuwe directeur……. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Onze nieuwe directeur: 
- geeft inspirerend en empathisch leiding aan een grote school; 

- is in staat om ons professionele team met enthousiasme te begeleiden; 

- werkt vanuit een heldere onderwijskundige visie en wil graag meewerken aan verdieping van 

OGO; 

- is communicatief en organisatorisch sterk; bewaakt het primaire proces; 

- is een bruggenbouwer; 

- heeft ervaring als leidinggevende en beschikt over een relevante opleiding; 

- is actief en betrokken lid van een kerkelijke gemeente op gereformeerde grondslag. 

Wij bieden: 
- een moderne schoolomgeving met mogelijkheden; 

- een vernieuwend en eigentijds onderwijsconcept; 

- een betrokken, enthousiast en onderzoekend team; 

- een actief en betrokken collega-managementteam; 

- salariëring volgens cao po. 

Meer informatie over de school kan je vinden op http://hoeksteen.hsn-scholen.nl/  

Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Kijk voor meer informatie 

over de vacature op www.hetonderwijsbureau.nl/vacatures. Een assessment kan onderdeel 

uitmaken van de procedure. Heb je naar aanleiding van deze oproep interesse of heb je nog 

vragen, bel dan vrijblijvend met Henk Boersema (adviseur werving) op 06-51599801 (ook ‘s 

avonds bereikbaar).  

Herken jij jezelf in dit profiel? Dan komen wij graag met je in contact! Reageren is mogelijk 

t/m 4 februari  2018, we ontvangen je sollicitatie graag via onderstaande sollicitatielink. 

www.hetonderwijsbureau.nl/directeur-de-hoeksteen-nijkerk 
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