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1 Stichting CPOW  
 

1.1 De organisatie 
Stichting CPOW is verantwoordelijk voor veertien basisscholen, waaronder één school voor speciaal 

basisonderwijs, verspreid over zestien locaties in de gemeentes Purmerend, Waterland, Edam-Volendam en 

Landsmeer. Onder de verantwoordelijkheid van de stichting valt tevens een schakelklas voor nieuwkomers. CPOW 

telde op 1-10-2017 3450 leerlingen. De recent herziene statuten van de stichting CPOW bieden ruimte om samen 

te werken dan wel te fuseren met rechtspersonen van een neutraal bijzondere richting.  

Vorig jaar is stichting breed een gesprek gevoerd over de identiteit van de stichting CPOW. Het resultaat hiervan 

luidt: “Wij geloven in onderwijs. We geloven dat we kinderen iets te bieden hebben op weg naar hun volwassenheid en dat 

geloof daarbij een belangrijke en inspirerende rol speelt. Hierbij laten wij ons leiden door onze gezamenlijke waarden; 

Verbondenheid, Je doet er toe, Vertrouwen. Vanuit die waarden verhouden wij ons tot anderen in de samenleving.”  

Wij verwachten van onze medewerkers, dus ook van ons lid college van bestuur, een positieve en actieve houding 

ten aanzien van onze christelijke identiteit. 

 

Het bestuur en de raad van toezicht van CPOW vormen sinds 2010 ook het bestuur van de Stichting Montessori-

onderwijs Purmerend. Stichting MOP beheert één school in Purmerend en telde op 1-10-2017 220leerlingen. 

Stichting MOP werkt vanuit de neutraal bijzondere grondslag en heeft als doel het geven van basisonderwijs dat 

uitgaat van de eigen unieke mogelijkheden van het individu, zulks gebaseerd op de visie van Maria Montessori.  

 

1.2 Toezicht en Bestuur  
CPOW werkt sinds 2005 volgens de code voor een goed bestuur met een scheiding tussen toezicht en bestuur. De 

raad van toezicht bestaat uit vijf personen. Het bestuur bestaat op dit moment uit één persoon. De Raad van 

Toezicht heeft besloten over te gaan naar een collegiaal bestuur van twee personen, bestaande uit een voorzitter en 

een lid. De nieuwe voorzitter en lid college van bestuur hebben ieder hun eigen aandachtgebieden, maar zijn als 

college gezamenlijk verantwoordelijk voor het totale bestuur van de organisatie en kunnen elkaar als nodig 

vervangen. Het stafbureau is ondersteunend aan het college van bestuur en aan het primair proces.  

 

1.3 Onze visie, kansen en uitdagingen 
CPOW/MOP heeft gekozen voor duurzaam onderwijs. We prikkelen onszelf en ieder met ons om bij de les te blijven, 

met het oog op morgen. Ons strategisch beleidsplan geeft in essentie aan waar het bij de ontwikkeling van onze 

leerlingen om gaat: zelfverzekerd, krachtig en competent steeds een volgende stap zetten. Ons beleid is gericht op 

het realiseren van de hoogst haalbare opbrengst bij leerlingen, om te beginnen op het gebied van de 

basisvaardigheden: taal, lezen en rekenen. Voor wat betreft de medewerkers neemt de verdere professionalisering, 

gericht op hogere leeropbrengsten, een belangrijke plaats in.  

 

Bij het werken aan de opbrengsten hebben we aandacht voor het welbevinden van zowel de leerling als de 

medewerker. Talentontwikkeling staat hoog op de agenda. Het beleid van CPOW/MOP concentreert zich rond de 

kernbegrippen: professioneel, betrokken en vernieuwend. Daarnaast staan begrippen als opbrengstgerichtheid, 

resultaten en vakmanschap centraal. We zetten niet alleen stevig in op het bereiken van optimale prestaties van de 

leerlingen, we werken ook hard aan de professionalisering van de hele organisatie. Dit alles vanuit de principes van 

duurzame organisatieontwikkeling.  

 

De noodzaak tot verdere professionalisering van de organisatie: van raad van toezicht, college van bestuur, 

schoolleiders en hun teams, wordt breed gevoeld bij CPOW/MOP. Enerzijds vanuit het besef dat het op een aantal 

scholen beter kan, aan de andere kant omdat CPOW/MOP ambitieuze organisaties willen zijn: basiskwaliteit is niet 

genoeg.  

 

1.4 Ons onderwijs  
De complexiteit neemt toe in het onderwijs. De samenleving stelt hoge eisen. We slaan de handen (op 

directieniveau) meer en meer ineen om flexibel in te spelen op de ontwikkelingen.  
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We stellen prioriteiten en zorgen voor vergelijkbare aanpakken die bewezen succesvol zijn. Opbrengstgericht 

werken (de lat omhoog) staat daarbij centraal.  

 

De Rijksoverheid heeft in het actieplan ‘Basis voor presteren’ voor het primair onderwijs een samenhangend pakket 

aan maatregelen omschreven om elk talent te benutten en te streven naar een ambitieuze leercultuur in het primair 

onderwijs. Het college van bestuur onderschrijft de uitgangspunten van het actieplan en heeft zich ten doel gesteld 

om binnen de strategische planperiode in te zetten op het realiseren van de gestelde ambities.  

Verder wordt met collegabesturen in de regio, verzameld in het SWV Waterland, de uitvoering van passend 

onderwijs vormgegeven en gemonitord. Het bestuur van CPOW/MOP is vertegenwoordigd in het bestuur van het 

SWV Waterland. Binnen het SWV is een expertgroep ingericht die het bestuur adviseert en het beleid, samen met de 

coördinator van het SWV, voorbereidt. Binnen het onderwijs neemt onze schakelklas een bijzondere positie in.  

 

1.5 Verbindingen  
Stichting CPOW staat midden in de maatschappij en gaat actief de verbinding aan met partners in de stad en wijken. 

Ze ontwikkelt een breed aanbod – in samenhang met vrije tijd en opvang. Kinderen leren ook buiten de klas! CPOW 

is actief en ondernemend in het actief zoeken van verbinding met diverse stakeholders.  
 

 

2 Lid college van bestuur 0,6 WTF 
Voor de functie lid college van bestuur is de raad van toezicht op zoek naar een daadkrachtige persoonlijkheid, met 

een praktische instelling die gelooft in de kracht van ‘samen’ en vanuit dat perspectief met de voorzitter verder 

bouwt aan goed onderwijs binnen CPOW.  

 

2.1 Plaats in de organisatie  
Beide bestuurders zijn statutair bestuurder met een rechtstreekse verantwoordingslijn naar de Raad van Toezicht.  

Collegiaal bestuur betekent samen verantwoordelijk voor het geheel, voor de onderwijskwaliteit en de dagelijkse 

gang van zaken binnen CPOW. De bedrijfsvoering is operationeel belegd bij de staffunctionarissen en financieel 

beheer wordt in belangrijke mate opgepakt door de concerncontroller. Samen bestuur je met de voorzitter zoals 

besturen is bedoeld: met de juiste afstand en met oprechte aandacht voor iedereen. Als bestuurder stel je kaders 

waarbinnen scholen invulling geven aan hun primaire opdracht. Samen met de directeuren ben je beleidsbepalend. 

Daarbij ben je dichtbij en benaderbaar, geef je vertrouwen en bevorder je creativiteit en eigenaarschap.  

De specifieke aandachtsgebieden/portefeuilles worden in overleg verdeeld. Belangrijk is dat het nieuwe lid 

aanvullend is aan de voorzitter en voldoet aan het onderstaand persoonsprofiel (2.2). Je kunt rekenen op een grote 

mate van gedeelde verantwoordelijkheidsbesef en expertise van de medewerkers op alle niveaus. 

 

2.2  Persoonsprofiel  
 Het lid college van bestuur is een daadkrachtige persoonlijkheid met een praktische instelling die gelooft in de 

kracht van ‘samen’ en vanuit dat perspectief met de voorzitter verder bouwt aan CPOW.  

 Hij/zij is een onafhankelijk kritisch denker, die open, transparant en sterk communicatief is. Sparrend, 

opbouwend kritisch in relatie tot de voorzitter van het college van bestuur.  

 Hij/zij voelt zich verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte organisatie met een oplossings- en 

resultaatgerichte werkcultuur en zorgt vanzelfsprekend voor een goed en passend kwaliteitszorgsysteem. 

 Hij/zij is werkt planmatig en vindt het fijn om te analyseren en zaken nader uit te werken en te perfectioneren. 

Hierbij valt te denken aan het ontwikkelen en nader uitwerken van werkbare modellen en formats voor de 

diverse beleidsterreinen 

 Belangrijk is dat het lid college van bestuur belijdend dan wel meelevend deel uitmaakt van een christelijke 

geloofsgemeenschap waarmee CPOW zich verbonden voelt en vanuit die overtuiging een bijdrage kan leveren 

aan de christelijke identiteit van CPOW.  
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2.3 Functie-eisen   
Het lid college van bestuur beschikt over: 

 een academisch denk- en werkniveau; 

 bij voorkeur ervaring in een integraal verantwoordelijke leidinggevende functie in een onderwijsorganisatie; 

 aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van onderwijsinnovatie, organisatieprocessen en 

verandermanagement; 

 een heldere visie op onderwijs en organiseren en weet deze uit te dragen; 

 strategisch inzicht. 

 

2.4 Arbeidsvoorwaarden  
De honorering van deze verantwoordelijke en uitdagende functie vindt plaats conform de CAO bestuurders PO. De 

inschaling van het lid college van bestuur gebeurt in schaal B4 van de Bestuurders CAO primair onderwijs 

afhankelijk van ervaring in de treden 1 tot en met 6. Minimaal 84.414, maximaal 96.532 bij een fulltime aanstelling. 
Het maandbedrag wordt verhoogd met een vakantie-uitkering van 8% en een eindejaarsuitkering van 6,3%.  

De bestuurder heeft daarnaast recht op een pensioenbijdrage die overeenkomt met de bijdrage in het kader van de 

ABP-pensioenregeling welke ook voor de andere werknemers van de organisatie geldt. De totale beloning moet 

passen binnen het in het kader van de WNT-2 vastgestelde beloningsmaximum voor de OCW-sector.  

 
3 Procedure  
3.1 Planning  
 

Sluiting reactietermijn  28-10-2018 

Voordracht van kandidaten  Uiterlijk 29-10-2018 16.00 uur  

Eerste ronde selectiegesprekken 15-11-2018 19.00-22.00 uur 

Tweede ronde selectiegesprekken 26-11-2018 19.00-21.30 uur 

Arbeidsvoorwaardengesprek  Na 26-11-2018 

 

Wet versterking bestuurskracht  

In de procedure wordt rekening gehouden met de vereisten uit de Wet Versterking Bestuurskracht. De diverse 

geledingen hebben in het kader van deze wet adviesrecht bij het vaststellen van de profielschets en maken 

onderdeel uit van de selectieprocedure.  

 

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.  

Er wordt naar gestreefd de procedure voor 1 december 2018 af te ronden.  

 

3.2 Aanvullende informatie  
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.cpow.nl  

 

3.3 Solliciteren  
Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren. Uw brief en curriculum vitae kunt 

u versturen via www.vbent.org, ter attentie van de heer mr. J.J. van Willegen, onder vermelding van 

vacaturenummer 20180463 

 

  

 

 

http://www.vbent.org/

