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1. Inleiding 
SKO realiseert een nieuwe school in Almere Nobelhorst. Dit memo betreft het projectplan voor de 
werving van de nieuwe directeur voor de school. De school zal starten per 1 augustus 2022. De 
voorbereidende werkzaamheden beginnen per 1 januari 2022. 
Inmiddels zijn twee andere scholen al wel gestart in Almere Nobelhorst, te weten De Verwondering 
van Prisma en het Universum van ASG. Een derde school, de Montessori campus voor kinderen van 
0-18, is op een dislocatie in Nobelhorst gestart. De start van de nieuwbouw van de SKO school in 
Nobelhorst is voorzien in medio 2024. 
 
Dit memo geeft allereerst een schets van de wijk (2.), de populatiekenmerken (2.1) en de prognose 
ten aanzien van de netto stichtingsruimte (2.3). Vervolgens wordt ingegaan op de huisvesting van de 
school (2.4).  
Het tweede deel van dit memo betreft de keuzes voor het onderwijskundig concept en de daarmee 
samenhangende opdracht van de nieuwe directeur (3.). Tot slot wordt ingegaan op het profiel van de 
directeur, de werving- en selectieprocedure en de planning daarvan (4.) 

2.  Schets van de wijk 
Nobelhorst wordt geschetst als een ‘dorp in de stad’, met gezellige buurtjes, sociaal, divers qua 
bewoners en uitstraling én duurzaam. Rustig, groen en vrij wonen met natuur om de hoek. Een buurt 
bestaat altijd uit koophuizen, zelfbouwkavels en huurhuizen. 
 

Bewoners krijgen ruimte voor eigen initiatief. 
Bijvoorbeeld door het samen in beheer krijgen 
van de buurtkavel en eigen initiatieven van 
bewoners en ondernemers. Van het opzetten 
van ondernemingen tot de inrichting van de 
buurtschuur of een speeltuin. 
 
Het aantal inwoners in buurt Nobelhorst 
bedraagt per 1 januari 2020 2.145 inwoners. 
Nobelhorst groeit met ongeveer 150 huizen per 
jaar naar een totaal van ca. 4.200 huizen  
 
De school zal worden gevestigd in het stadsdeel 
Almere Hout/Nobelhorst van de gemeente 
Almere, op een nader te bepalen locatie. Het 
adres van de school is nog niet bekend. 

 
 
 
 
 
 



 
 

2.0. Populatiekenmerken per 1 januari 2020 
 

Bevolking/leeftijdsklassen  Autochtoon/migratie achtergrond  Opleidingsniveau  
0 - 14 32% 680  Nederlandse afkomst 73 %  Hoog 36,9% 
15 - 24  6%   Migratie achtergrond niet westers 18,9%  Middelbaar 46,1% 
25 - 44  45% 960  Migratie achtergrond westers 8,2%  Laag 17,0% 
45 - 64  15%        
65+ 2%   (bron: Almere in Cijfers - Gemeente Almere)    

 
2.1. Huisvesting 

Samen met Kindcentrum Almere wordt passende nieuwbouw ontwikkeld in de vorm van een IKC. De 
exacte locatie is nog niet bekend maar dit zal aan de zuidkant van de wijk Nobelhorst zijn.  
De verwachting is dat gestart zal worden in een tijdelijke voorziening totdat de nieuwbouw is 
gerealiseerd. Start bouw is voorzien medio 2024. Bij de start op de tijdelijke locatie, een tiental Units 
worden hiervoor verplaatst uit Almere Poort, is het van belang dat er een veilige route is voor de 
kinderen en voldoende parkeergelegenheid. Ook moeten er oplossingen komen voor het 
bewegingsonderwijs. Het tijdelijke gebouw zal wellicht gedeeld worden met een andere 
onderwijsorganisatie in verband met het lokalentekort in Nobelhorst. 

3. De school 
SKO realiseert een school met 14 groepen. In hetzelfde gebouw wordt kinderopvang en 
buitenschoolse opvang aangeboden door Kindcentrum Almere.  
SKO wil met de nieuwe school in Almere Nobelhorst de volgende doelen behalen: 
• Aanbieden van bijzonder onderwijs conform de grondslag van de stichting  
• Opvang leerlinggroei  
• Vergroten onderwijsaanbod in de wijk 

 
3.0. Prognose netto stichtingsruimte (per peildatum 1 augustus)  

 
Jaar  Netto stichtingsruimte  Jaar  Netto stichtingsruimte  
2023 164  2034 497  
2024 197  2035 501  
2025 230  2036 493  
2026 262  2037 478  
2027 298  2038 459  
2028 334  2039 437  
2029 369  2040 416  
2030 404  2041 396  
2031 437  2042 378  
2032 465  2043 363  
2033 487    (bron: Prognose Buro Planning Verband Groningen 2019) 

 
3.1. Identiteit en inhoud 

Wij geloven dat ieder kind het verdient om gelukkig te zijn. Het is onze missie om voor al onze 
leerlingen ruimte te creëren om dat geluk te ervaren. Dit doen we door continu in ontwikkeling te 
zijn en met lef ervarend en uitdagend leren centraal te stellen. 



 
 

SKO hecht waarde aan goed onderwijs. SKO gelooft dat goed onderwijs alleen kan daar waar 
leerkrachten “aan het roer staan”, goed management hen daarin faciliteert en binnen en buiten de 
school met de partners op professionele manier goed wordt samengewerkt. De essentie van goed 
onderwijs is effectieve instructie, waarna kinderen gedifferentieerde werkvormen en pluriforme 
leersituaties worden aangeboden.  
Het eerste en tweede jaar zal de directie van de school worden ondersteund door experts vanuit de 
organisatie die het kwaliteitsbeleid helpen vormgeven en zullen uitwerken in een bij de school 
passende kwaliteitscyclus. 

 
SKO wil een katholieke school realiseren waar ‘Gewoon goed onderwijs’ centraal staat en SKO 
ervaren wordt als een betrouwbare aanbieder daarvan.  
Voor het verder ontwikkelen van het onderwijsconcept is een aantal randvoorwaarden gesteld: 
• De onderwijskundige identiteit moet aansluiten bij de populatie woonachtig in Nobelhorst. Dat 

betekent dat het onderwijs bij de startfase flexibel ingericht zal worden aangezien we nog niet 
weten welke leerlingenpopulatie uiteindelijk naar de school zal gaan. 

• Het onderwijsconcept past bij de wensen van toekomstige leerlingen en ouders en is aanvullend 
op het onderwijsaanbod dat er reeds is in Nobelhorst. 

• De directeur betrekt de volgende stakeholders bij het verder ontwikkelen van het 
onderwijskundig concept: 
o De inwoners van Nobelhorst.  
o Tenminste 3 SKO directeuren als klankbord.  

• De inrichting van processen sluit aan bij de werkwijze binnen SKO. 
 

3.2. Opdrachtomschrijving directeur 
De directeur treft voorbereidingen om per 01 08 2022 te kunnen starten met de nieuwe school in 
Almere Nobelhorst.   
 
De voorbereidende werkzaamheden omvatten in elk geval: 
• Opstellen van een plan van aanpak met daarin in elk geval de volgende onderwerpen: 

o Verdere uitwerking van het gekozen onderwijskundig concept, binnen de in paragraaf 3.2 
gestelde randvoorwaarden. 

o Een communicatieplan, met aandacht voor: 
§ Hoe de kennismaking met ouders wordt georganiseerd, hoe deze doelgroep bereikt 

wordt en hoe ouders zo snel mogelijk betrokken worden bij de school (contactgroep of 
platform, bij grote instroom voorlichting en kennismakingsbijeenkomsten voor groepjes 
ouders, kan ook ‘s avonds). 

§ Hoe betrokkenheid van ouders wordt gestimuleerd. 
§ Hoe en met wie wordt gecommuniceerd. 
§ Welke communicatiemiddelen ontwikkeld moeten worden (bijv. website, social media, 

buurtbijeenkomsten). Hierbij wordt de directeur ondersteund door de 
communicatieadviseur van het bestuur. 

• Leggen van de benodigde contacten en relaties cf. het plan van aanpak waarbij specifiek 
aandacht is voor de vormgeving en borging van de totstandkoming van het IKC en de afspraken 
met de kinderopvangorganisatie waarmee wordt samengewerkt.  

• Inrichten van de projectorganisatie, waaronder het instellen van de benodigde projectgroepen. 
• Voorbereiden van de tijdelijke en nieuw te bouwen huisvesting: 

o Samen met de controller het opstellen van een projectbegroting (01-01-2022 t/m XX). 
o Inrichten systemen (lln. administratie, onderwijsbureau, Comlog, SharePoint). 



 
 

o Start per 01 08 2022 mogelijk maken (tijdelijke huisvesting -met aandacht voor een 
veilige route, voldoende parkeerplaatsen en bewegingsonderwijs-, meubilair, 
materialen). 

o Opstellen personeelsplan (profiel passend bij identiteit, werving, omvang per 01 08 
2022). 

• Periodiek informeren CvB met betrekking tot de voortgang (elke vier weken en tussendoor 
wanneer wenselijk). 

4. Werving & Selectie directeur 
4.0. De vacature  

Vooruitlopend op de definitieve bekostiging, wordt een projectdirecteur (tevens toekomstig nieuwe 
directeur) aangesteld. De bekostiging vindt plaats binnen de SKO begroting. De projectdirecteur 
wordt aangesteld per 01 01 2022, voor 0,4 fte. Deze aanstelling wordt per 01 05 2022 (start volledige 
personele bekostiging) omgezet in een reguliere aanstelling in de functie van directeur (0,8 – 1 fte).  
 

4.1. Profiel van de directeur 
De kandidaat is beschikbaar per 01 01 2022 voor 0,4 fte/DB en beschikt over de volgende 
vaardigheden: 
• Organisatorisch: werkt planmatig en projectmatig. 
• Visionair: heeft sterke visie op IKC en onderwijs. 
• Sociaal: is motiverend, werkt samen, voelt zich thuis in de lokale netwerken. 
• Hands-on: weet van aanpakken, doorzetten, vernieuwen, actiegericht. 
• Analytisch: is in staat om informatie te structureren, benut input, geeft richting en vertaalt dit in 

concrete plannen en doelen. 
• Communicatief: weet de strategie helder te formuleren en communiceren, profileert de nieuwe 

school, organiseert betrokkenheid. 
 
Beschikt over de volgende competenties: 
• Strategisch vermogen (ziet patronen en verbanden en weet deze te vertalen naar de 

ontwikkeling van de school en haar visie). 
• Beleidsvoerend vermogen (vertoont leiderschap, kan de omgeving beïnvloeden, weet plannen te 

presenteren, vertaalt strategie naar beleid en weet daar draagvlak voor te creëren). 
• Stakeholders management (netwerken, bouwt relaties op en creëert netwerken van mensen 

binnen en buiten de organisatie, die van nut zijn bij het realiseren van de doelen) 
• Integriteit (intrinsiek gemotiveerd, eerlijk en oprecht, normbesef passend bij de 

onderwijssector). 
• Organisatiesensitief (heeft het vermogen om sociale verhoudingen en informele circuits te 

herkennen en te benutten). 
 
Wat biedt SKO: 
• Een functie als integrale directeur. 
• Je maakt deel uit van het lokale SKO netwerk van Almere. Daar ontmoet je directeuren en werk 

je samen aan krachtig SKO beleid. 
• Je participeert in bovenschoolse werkgroepen passend bij jouw interesse gebieden en expertise. 
• Een ruime ondersteuning met verschillende adviseurs in het bestuurskantoor. 
 



 
 

4.2. Procedure  
De vacature en dit wervingsplan worden intern gepubliceerd. Kandidaten die in aanmerking willen 
komen voor deze functie, solliciteren naar de functie met een korte motivatiebrief gericht aan het 
College van Bestuur. 
Tijdens het eerste sollicitatiegesprek zal gevraagd worden een presentatie te geven over de nieuwe 
school. In de presentatie wordt nader ingegaan op de volgende onderdelen: 

• Een korte analyse van de situatie van Nobelhorst wat ter onderbouwing dient voor de keuze 
van het onderwijsconcept.  

• De onderwijskundige visie van de nieuwe school (IKC). 
• De wijze waarop er nieuwe leerlingen worden geworven voor de school.  

 
De interne werving start zo snel mogelijk. Een zittende directeur mag dit combineren met zijn/haar 
huidige school. Dit kan als uitbreiding op de aanstelling, of door invulling van de achter gelaten 
formatieve ruimte door een andere directeur/afgestudeerd schoolleider (Leidinggeven II). 
 

4.3. Planning 
Opstellen en vaststellen wervingsprocedure en profiel directeur Maart/April 2021 
Werving & Selectie directeur September/Oktober 2021 
Start interne werving  Voor zomervakantie 2021 
Benoeming directeur (aanloopfase max. 0,4 fte)  per 01 01 22 
Benoeming directeur (vanaf start bekostiging 0,8 - 1 fte) 01 05 22 
- Vaststellen profiel en omvang (CvB 27/10) 
- Opstellen advertentie (CvB 30/10) en publicatie. 
- Reacties en motivatiebrieven tot 10/11. 
- Selectie van kandidaten door CvB 11/11 
- Kandidaten worden geïnformeerd en gevraagd een 

presentatie voor te bereiden. 
- Samenstellen van forum vanaf 12/11 
- Gesprekken en presentaties: 02/12 
- Besluitvorming CvB 03/12 
- Aanstelling 01/01/16 

 

 

 
Financiën: 
• Projectleider voor 0,4 fte (inschaling D12 01 01 22 t/m 31 05 22) 
• Onkosten (onderzoek, reiskosten, begeleiding, organisatie, pr materialen) 

directeur 01 01 22 t/m 31 05 22 € 17.000 
begeleiding Afhankelijk van invulling €  pm 
PR Plan: ontwikkelen 

logo/website e.d. 
€ 10.000 

Onkosten Laptop e.d. € 2.000 
 
De startbekostiging bedraagt voor de periode 01 06 22 tot 01 08 21 € 14.750. 
Fulltime D12 directeur kost € 8.406,50 per maand.  
Zodra de directeur is aangesteld gaat hij op zoek naar een tweetal leraren die mee willen helpen de 
school op te bouwen. Deze komen per 1 april in dienst om het onderwijs verder vorm te geven en 
voor te bereiden. 
 
 



 
 

 
 

Start van de school 

Na een positief besluit van de minister, kunt u alles in orde gaan maken voor de start van de school. 
Hiervoor moet u nog een aantal stappen zetten. 

Bekostiging aanvragen 

U moet de bekostiging aanvragen en daarbij aanvullende informatie aanleveren. DUO geeft aan 
welke gegevens er nodig zijn voor de bekostiging en de uiterste aanleverdatum van deze gegevens. 
Het bevoegd gezag van uw school moet in ieder geval vóór 1 mei bij DUO melden dat uw school per 
1 augustus van datzelfde jaar van start gaat. 

Aanleveren gegevens bij DUO 

DUO zorgt dat uw gegevens in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) komen. Een nieuw bevoegd 
gezag krijgt een bestuursnummer en de school een BRIN-nummer. Hiervoor vraagt DUO aan u de 
volgende gegevens: 

• Naam en het adres van de school, inclusief contactgegevens. 
• Bevestiging van de openingsdatum van de school. 
• Voor een nieuwe basisschool: de grondslag van de school en een bewijs dat het bestuur is 

aangesloten bij een borgstellingsorganisatie. 
• Aanmelding bij het ABP (pensioenfonds voor overheid en onderwijs). 
• Een kopie van een bankafschrift van het bevoegd gezag (dus niet de school). 
• De prognose van het aantal leerlingen op 1 oktober van het 1ste schooljaar. 
• Aanvraag startbekostiging (alleen voor het voortgezet onderwijs). 

Startbekostiging 

Een nieuwe school heeft recht op een startbekostiging, voor de periode voorafgaand aan de start. 
Een nieuwe basisschool krijgt deze automatisch.  

Reguliere bekostiging aanvragen 

De reguliere bekostiging begint vanaf 1 augustus van het 1e jaar van de start van de school. De 
prognose van het leerlingenaantal op 1 oktober wordt gebruikt voor de voorlopige berekening van 
de reguliere bekostiging. U ontvangt van DUO informatie hoe u deze prognose kunt opstellen. 

Aanleveren gegevens bij de Inspectie van het Onderwijs 

Uiterlijk 4 maanden voor de start van de school moet u de volgende gegevens aanleveren bij de 
inspectie: 

• De bekwaamheden van degenen die onderwijs gaan geven  
• De invulling van de voorschriften over onderwijstijd 
• Het schoolplan 
• Informatie over de inrichting van het intern toezicht en de scheiding tussen bestuur en 

toezicht.  



 
 

Uiterlijk 1 maand na de start van de school moet u onderstaande informatie aanleveren: 

• (Een bijgestelde versie van) het schoolplan  
• De invulling van de voorschriften over onderwijstijd 
• Het voldoen aan de voorschriften over de scheiding van toezicht en bestuur en de inrichting 

en de inhoud van het intern toezicht.  

Meer informatie over wat u precies moet aanleveren bij de inspectie is te vinden op de website van 
de Inspectie van het Onderwijs.  

 


