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1. Wie zoeken wij? 
Het college van bestuur van IRIS Kampen is op zoek naar een inspirerende directeur die leiding gaat 
geven aan zowel de Willem van Oranjeschool in Kampen als de Zaaier in Kamperveen. 
De directeur ontwikkelt samen met IRIS Opvang de doorlopende ontwikkellijn voor kinderen van       
0 -12 jaar, werkt en versterkt samen met Kentalis de aanwezige verbinding met de geïntegreerde 
mediumvoorziening voor taalontwikkelingsstoornissen verder uit en draagt tevens een kleine 
plattelandsschool een warm hart toe.  
 
2. IRIS: scholen voor wijze wereldburgers 
IRIS (www.iriskampen.nl) is een stichting voor christelijk onderwijs, met veertien basisscholen in de 
gemeente Kampen. Het motto van de stichting luidt: ‘IRIS, oog voor pupillen’ en de 
ontwikkelbehoefte van het kind staat centraal in het denken, het onderwijs en de doelen van de 
stichting. Op een aantal van onze scholen (waaronder de Willem van Oranjeschool) wordt naast 
onderwijs ook kinderopvang aangeboden. Dit doen we vanuit onze eigen stichting voor christelijke 
kinderopvang (www.irisopvang.nl).  
 
Wijze wereldburgers 
IRIS scholen bieden goed onderwijs aan, op basis van de protestants-christelijke identiteit. Het 
ultieme doel is dat leerlingen de scholen verlaten als wijze wereldburgers in wording. 
Een wereldburger vindt zijn weg in de (toekomstige) maatschappij. Kinderen hebben op school 
geleerd hoe ze in de samenleving kunnen functioneren (cognitief en sociaal-emotioneel).  
Wijs zijn is iets anders dan slim zijn. Het begrip ‘wijs’ kennen we vanuit de Bijbel, bijvoorbeeld uit 
Spreuken: “Want het is de HEER die wijsheid schenkt, Zijn woorden bieden kennis en inzicht.” Vanuit 
die bron, die sterk raakt aan het ‘zijn’ van IRIS, willen we kinderen leren om wijs te worden, leren dat 
ze hun talenten mogen gebruiken. 
Wijs worden is een proces. Bij IRIS Onderwijs & Opvang wordt daarvoor een goede basis gelegd. 
 
Strategie en kernwaarden 
IRIS heeft doelen en ontwikkelthema’s benoemd waarmee focus en richting gehouden wordt op 
resultaat. Daarbij gaat het om een combinatie van persoonsvorming, een veilig sociaal klimaat en 
goede opbrengsten uit rekenen, taal, zaakvakken en creatieve vakken.  
De vier ontwikkelthema’s binnen IRIS zijn: 

• kwaliteit van het onderwijs; 

• meesterschap; 

• school en ouders; 

• school en omgeving. 
 
De kernwaarden van de medewerkers zijn: 

• liefde en betrokkenheid; 

• plezier, talentontwikkeling en prestatie; 

• professionaliteit en kwaliteit. 
 
Voorzieningen op bestuursniveau 
IRIS heeft vanuit de gezamenlijke inrichting een leercentrum voor medewerkers, een bovenschoolse 
voorziening voor hoogbegaafde kinderen (Spectrum) en profileert zich met het IRIS learnlab, gericht 
op innovatieve ICT-ontwikkelingen in combinatie met onderwijs. Daarnaast werkt zij nauw samen 
met twee PABO’s, VIAA en Windesheim, Quintus, Bibliotheek op school en andere instanties. 
  

http://www.iriskampen.nl/
http://www.irisopvang.nl/
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3. De Willem van Oranjeschool te Kampen  
De Willem van Oranjeschool (www.wvokampen.nl) is een protestants-christelijke daltonschool en 
werkt vanuit de zes daltonprincipes: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, evalueren 
en reflecteren, effectiviteit en doelmatigheid en borging. De Willem van Oranjeschool verzorgt in een 
mooi gerenoveerd gebouw voor circa 250 leerlingen daltononderwijs en biedt daarnaast 
kinderopvang in diverse vormen aan. Vanwege de grootte van de school is er tevens een dislocatie: 
Fidelio. Het motto van de school is: “Samen leren, samen leven, samen leren samenleven”. De 
schoolpopulatie vormt een afspiegeling van de wijk. 
 
In 2018 is de school geheel gerenoveerd. Deze renovatie biedt de mogelijkheid om het 
daltononderwijs nog beter te kunnen organiseren en daarmee zowel op onderwijsontwikkeling als op 
het gebied van teamontwikkeling en ouderparticipatie stappen te kunnen maken.  Het team 
ontwikkelt zich naar een professionele cultuur waarin het onderwijs (en onderzoek) centraal staat.  
 
Naast goed onderwijs biedt de school kinderopvang aan (inclusief VSO, BSO en TSO).  
De kinderopvang valt onder stichting IRIS Opvang. De Willem van Oranjeschool participeert sinds 
2019 in een stuurgroep waarbij samen met andere IRIS-scholen en IRIS opvang wordt toegewerkt 
naar Integrale Kindcentra (IKC). Hiertoe is er binnen de school ook fysiotherapie en logopedie 
aanwezig. 
 
Om kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS-cluster 2) onderwijs op maat te kunnen geven 
is er onder meer een samenwerking met Kentalis. Ook is er binnen de school een NT2-klas aanwezig. 
Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben, is er een interne plusklas. De groep krijgt op een 
hoger, sneller en verdiepend level les. Daarbij is er een verbinding met de IRIS-plusklas (Spectrum). 
Naast de directeur bestaat het MT van de school uit: adjunct-directeur (tevens onderbouw-
coördinator), twee intern begeleiders, middenbouwcoördinator, daltoncoördinator, TOS-coördinator 
en de locatieleider van de Zaaier. Enkele leerkrachten voeren specialistische taken uit (o.a. op het 
gebied van taal en rekenen). Tevens zijn er vakleerkrachten voor muziek en gymnastiek beschikbaar.  
 
 
4. De Zaaier te Kamperveen  
School met de Bijbel De Zaaier (www.dezaaier-kamperveen.nl) is een kleine basisschool in 
Kamperveen met 27 leerlingen. De Zaaier werkt vanuit het motto: ”De kracht van klein”. Vanuit de 
christelijke levensovertuiging wordt ‘omzien naar elkaar’ erg belangrijk gevonden. Het christelijke 
karakter van de school moet tastbaar zijn in de positieve sfeer die op school heerst en in de omgang 
met en de zorg voor elkaar.  
 
Het team van de Zaaier is zelfstandig en heeft een sterke betrokkenheid op elkaar en op de kinderen 
en hun ouders. Anderzijds is de ouderbetrokkenheid op de Zaaier ook groot. De school wordt gezien 
als een verbindende schakel in de lokale gemeenschap. 
 
Er wordt, vanuit de daltonprincipes, goed gekeken naar de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind. 
De kleinschaligheid is uniek. Door de kleine groepen is er veel aandacht voor het kind als persoon. 
Door de dalton-elementen in het onderwijs leren de kinderen al jong zelfstandig werken en 
verantwoordelijkheid te nemen. In de school wordt gewerkt met combinatiegroepen. 
 
De school werkt nauw samen met de Willem van Oranjeschool in Kampen, waarbij de kinderen elke 
week een dagdeel samen onderwijs krijgen (o.a. gymnastiek).  
  

http://www.wvokampen.nl/
http://www.dezaaier-kamperveen.nl/
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5. Profiel directeur 
De ervaren directeur die wij zoeken is toe aan een nieuwe uitdaging en dient in belangrijke mate te 
voldoen aan onderstaande profielschets. 
 
De nieuwe directeur heeft een duidelijke visie op de ontwikkeling van (geïntegreerd passend) 
onderwijs en opvang en bij voorkeur kennis en ervaring met het ontwikkelen van een doorgaande 
ontwikkellijn van kinderen van 0-12 jaar.  
 
De directeur heeft zowel hart voor een kleine plattelandsschool als ook voor een grote school met 
een gevarieerde populatie van ouders en kinderen. Ervaring met het daltononderwijs is een pré. 
Indien nodig is de directeur bereid om de opleiding tot daltondirecteur te volgen.  
De directeur heeft oog voor de eigenheid en cultuur van de opvang en van de scholen en weet deze 
kwalitatief en op inhoud te verbinden.  
 
In de stijl van leidinggeven zijn de volgende kenmerken zichtbaar: toegankelijk, betrokken, 
vertrouwen gevend, faciliterend, maar waar nodig ook doortastend en resultaatgericht. De directeur 
heeft gevoel voor de bestaande situatie en is flexibel in het schakelen in relatie tot de drie locaties en 
de diverse betrokken partners.  De directeur durft vanuit vertrouwen in de zelfredzaamheid en 
vanuit waardering voor de professional te sturen op concrete en meetbare resultaten, is transparant 
en reflectief voor wat betreft het eigen functioneren en weet met heldere communicatie, verbinding 
te realiseren met medewerkers en ouders.  
 
Daarnaast is de directeur lid van een protestants-christelijke kerk of geloofsgemeenschap en draagt 
de christelijke identiteit vanuit een persoonlijke overtuiging uit in doen en laten. 
 
 
6. De opdracht 
Naast het uitvoeren van de bekend veronderstelde werkzaamheden gedurende het schooljaar, wordt 
de opdracht van de directeur: 

• leidinggeven aan enthousiaste en betrokken teams, die trots zijn op wat zij met hun kinderen 
in de afgelopen periode hebben bereikt en een volgende stap in hun professionele 
ontwikkeling willen maken; 

• aansluiten bij bestaande onderwijskundige ontwikkelingen, het initiëren van nieuwe 
ontwikkelingen en het verder verbeteren en borgen van de onderwijskwaliteit in zowel een 
kleine als een grote school; 

• realiseren van geïntegreerd passend onderwijs t.a.v. kinderen met een 
taalontwikkelingsstoornis in samenwerking met Kentalis (mediumvoorziening) en de NT2 klas 
die binnen de school onderwijs krijgt;  

• het voortzetten van de dalton-ontwikkeling op beide scholen; 

• het maken van duidelijke keuzes en aanbrengen van focus, sturen op concrete en meetbare 
resultaten; 

• investeren in het versterken van  de rol van ouders als educatieve partner; 

• het profileren van de scholen, inclusief de opvang; 

• samen met IRIS Opvang de school verder ontwikkelen tot een IKC, een ontmoetingsplek en 
knooppunt in de buurt; 

• samenwerking tussen de beide scholen continueren en versterken; 

• het zich sterk maken voor het voortbestaan van de kleine school. 
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7. Praktische informatie en procedure 
Als deze vacature u aanspreekt en u zich in dit profiel herkent, horen wij graag van u.  
 
We gaan ervan uit dat u: 

• beschikt over bij het kaliber van de functie passende kwaliteiten; 

• ondernemend bent en samenwerking zoekt met externe partners; 

• geregistreerd staat als registerdirecteur primair onderwijs; 

• leidinggevende ervaring in het onderwijs heeft. 
 
Het betreft een functie 1,0 FTE en is gewaardeerd in schaal DB conform de cao primair onderwijs.  
In deze procedure zal gelijktijdig intern en extern worden geworven. 
 
De gesprekken vinden plaats op 2 en 9 oktober tussen 17.00 en 22.00 uur. 
Een assessment kan onderdeel van de procedure uitmaken. 
 
Uw brief en curriculum vitae kunt u sturen naar scpo@iriskampen.nl  
 
Meer informatie over IRIS en de scholen vindt u op de websites. Voor vragen kunt u tijdens 
kantooruren contact opnemen met Henk ter Wee (voorzitter college van bestuur). 
Telefoon: 038 33 33 898 (bestuurskantoor IRIS).  
 
We zien uw reactie graag uiterlijk 26 september tegemoet. 

mailto:scpo@iriskampen.nl

