
 

 

 

 

Bestuurder Stichting Kievietschool te Wassenaar   
0,2 – 0,3 fte 
Bouwen aan een stevig fundament! 
 

De Functie/ Wat gaat u doen? 

Als bestuurder bouwt u mee aan een stevig fundament voor de toekomst. U focust zich daarbij op de 

bestuurlijke- en facilitaire zaken, zodat de directeur zich volledig kan richten op het onderwijs en de dagelijkse 
leiding van de school. In samenwerking met het toezichthoudend bestuur geeft u verder vorm en inhoud aan 

de governance, waarbij wet- en regelgeving en de code Goed Bestuur leidend zijn. In het verlengde daarvan 
werkt u, in nauw overleg met de directeur, de managementstructuur en het kwaliteitsbeleid verder uit. U 
fungeert hierbij als initiator, sparringpartner en co-creator. 

 
U vertegenwoordigt de Kievietschool binnen het (Wassenaars) bestuurlijk overleg met onder andere de 

gemeente, het samenwerkingsverband, collega-schoolbesturen, kinderopvang, etc. In- en extern overleg stemt 
u op elkaar af om zo efficiënt mogelijk met uw tijd om te kunnen gaan en toch maximaal aanwezig en 

betrokken te zijn. 
 

Specifieke aandacht vraagt de geplande nieuwbouw van de school. Als bestuurder maakt u onderdeel uit van 
de stuurgroep op gemeentelijk niveau en onderhoudt u nauw contact met de werkgroep op schoolniveau. 

 
Alhoewel dit een bestuursfunctie aan een basisschool betreft, staat de functie ook uitdrukkelijk open voor 

bestuurders uit een andere branche mits voldoende affiniteit met primair onderwijs. 

Wat wij u bieden: 

- Een karakteristieke school in een prachtige omgeving. 
- Bestuurlijke ondersteuning. 
- Een betrokken en ambitieus team. 

- Een financieel gezonde organisatie. 
- Een op ontwikkeling gerichte organisatie. 

- Actief betrokken ouders met hart voor de school. 
- 0,2 – 0,3 fte conform CAO bestuurders PO.  

-  

Achtergrond 

Stichting Kievietschool is onderdeel van de in 1918 opgerichte Wassenaarse Schoolvereniging en het bevoegd 
gezag van de enige onder de stichting ressorterende school, de Kievietschool. De stichting hanteert het one 
tier board model, waarin toezicht en bestuur verdeeld worden binnen één laag (het bestuur). De 
toezichthoudende bestuursleden komen voort uit en worden benoemd door de algemene ledenvergadering 
van de Wassenaarse Schoolvereniging. Leden van de vereniging zijn ouders/ verzorgers van kinderen die zijn 
ingeschreven bij Stichting Kievietschool. Het toezichthoudend bestuur benoemt een uitvoerend bestuurder en 
is statutair zijn of haar werkgever.  
 



Tot voor kort waren de bestuurlijke taken belegd bij een directeur-bestuurder. De toegenomen bestuurlijke 
verantwoordelijkheid, met in het verlengde daarvan een toename aan zeer uiteenlopende taken, en de 
aandacht die nodig is voor het onderwijskundig leiderschap bleek niet meer te combineren in één persoon. 
Onlangs is daarom besloten om de bestuurlijke- en directiefunctie te scheiden en te gaan werken met een 
parttime bestuurder voor de school overstijgende zaken (waaronder de nieuwbouw) en een directeur 
onderwijs en zorg. 
 
De Kievietschool staat in een zeer bosrijke en ruim opgezette woonwijk in Wassenaar-Zuid. Het 100-jarige 
karakteristieke hoofdgebouw van de school wordt in de nabije toekomst gerenoveerd en de (in der loop der 
jaren) aangebouwde zijvleugel wordt vervangen door nieuwbouw.  
De school heeft een neutraal bijzondere signatuur wat inhoudt dat de school zich in godsdienstig, 
levensbeschouwelijk en politiek opzicht op een neutraal standpunt stelt en ieder kind welkom is. De school 
biedt aan elke leerling graag de juiste uitdaging, onder andere middels het aanbieden van gedifferentieerd 
onderwijs in de klassen en een combinatieklas in de bovenbouw met aangepast programma. De school is in de 
afgelopen jaren van minder dan 150 leerlingen gegroeid naar een school met meer dan 200 leerlingen en een 
wachtlijst. De familiaire sfeer uit zich onder andere in een hoge ouderbetrokkenheid. Ouders dragen de school 
een warm hart toe en helpen bij allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten. Eén van de tradities van de 
school zijn de vieringen. Een aparte evenementencommissie ondersteunt de school bij het organiseren van 
zowel de gebruikelijke schoolvieringen als Sint en Kerst als ‘grotere events’ zoals lentefair, afscheid groep 8 
etc.  
 

 
Zie de website voor meer informatie over de Kievietschool. 
 

Wat vragen wij? 

De Kievietschool zoekt een bestuurder die: 

• De ingezette ontwikkelingen op het gebied van besturing vanuit een goed rolbesef verder vorm en 
inhoud kan geven; 

• Een zakelijke visie heeft op de taak, de organisatie en werkwijze van de organisatie, ten dienste van 
de onderwijskundige kwaliteit; 

• Een waarderend kritische gesprekspartner is voor de directeur, de MR en het toezichthoudend deel 
van het bestuur; 

• Inzicht heeft in, en beschikt over kennis van, schoolbedrijfsvoering op financieel gebied en 
onderwijshuisvesting; 

• Een netwerker is, bestuurlijk sensitief, zich constructief verhoudt tot belanghebbenden en oog heeft 
voor onze waardevolle cultuurelementen; en 

• Verbindend, besluitvaardig en vertrouwen-gevend is. 

Functie-eisen  

• Relevante HBO/WO opleidingsniveau; 

• Meerjarige ervaring als bestuurder binnen het primair onderwijs; en 

• Flexibele agenda 

Interesse? 

Graag ontvangen wij uw cv en motivatie uiterlijk 15 juni 2022 via bestuur@kievietschool.nl  
Gesprekken met de benoemingsadviescommissie staan gepland op 21 juni 2022 en eventueel ook 28 juni 2022 

in de avond. Wilt u met deze data vast rekening houden in uw agenda? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rijk van Ommeren, bestuurder a.i. via 06-50808109  

 

https://www.kievietschool.nl/
mailto:bestuur@kievietschool.nl

