
Directeur Dr. M.M. den Hertogschool (Kindcentrum Wondersteboven)  |  0,8 – 1,0 fte 

 

De functie 

Op de kleurrijke Dr. M.M. den Hertogschool (onderdeel van kindcentrum Wondersteboven) aan de Amalia van 

Solmsstraat in Den Haag maak je iedere dag het verschil voor de kinderen van 2-12 jaar. Na corona en wisselingen 

in het team is sterk ingezet op één duidelijke pedagogisch lijn voor onderwijs én opvang. Er is een rustige en 

veilige leeromgeving gerealiseerd. Ook is de keuze gemaakt te focussen op kwaliteit en stabiliteit vanuit 

leerstofjaarklassen. Als nieuwe directeur bestendig je deze sterke basisstructuur en werk je cyclisch verder aan 

gestelde resultaatdoelen en ontwikkelingen die hieruit voortkomen. Zoals borgen van implementatie van EDI, 

het gebruik van Snappet en implementatie van Jeelo. Je ondersteunt en stimuleert het team om deze doelen te 

bereiken en te koppelen aan professionele ontwikkeling. Het team is betrokken bij de gekozen richting en volop 

bezig te leren van elkaars ervaring.  

 

Naast het borgen van goed onderwijs heb je ook aandacht voor de toekomst en creëer je kansen om het beste 

aanbod voor de kinderen te blijven bieden. Op de agenda staan bijvoorbeeld de ontwikkeling van het 

onderwijsconcept, nieuwbouw van het kindcentrum en het intensiveren van samenwerking met de opvang en 

andere instanties in de buurt.  

 

Ben jij die directeur die vanuit dit kindcentrum samen met alle kinderen, teamleden en ouders vormgeeft aan de 

maatschappij van nu en morgen? 

 

SCOH biedt: 

• Een goede sfeer, veiligheid en aandacht voor kwaliteit.  

• Ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling vanuit SCOH.  

• Een werkplek waar je er iedere dag toe doet en waar iedere dag anders is: “We hebben hier gewoon 

ontzettend leuke kinderen!” 

• Centraal gelegen werkplek, goed bereikbaar met OV! 

• Een bestuurstoelage van € 350,- bij fulltime aanstelling. 

 

Schaal / fte 

€ 3.459 - € 5.527  |  0,8 – 1,0 fte 

 

Informatie over de organisatie 

Kindcentrum Wondersteboven, is ontstaan uit een intensieve samenwerking tussen basisschool Dr. M.M. den 

Hertogschool, peuterschool Dr. M.M. den Hertog en kinderopvangorganisatie 2Ridders. De peuterschool en de 

school werken al ruim vijf jaar intensief samen en organiseren onderwijs van 2-12 jaar. Als directeur geef je 

leiding aan het team van ruim 25 pedagogisch medewerkers, leerkrachten en ondersteunend personeel. De 



school telt 175 leerlingen, de populatie kent een brede diversiteit in achtergrond en ondersteuningsbehoefte. 

Medewerkers zijn gedreven door het contact met de kinderen, voor wie ze echt van betekenis zijn.  

 

Als directeur van de Dr. M.M. den Hertogschool ben je in dienst bij Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden 

(SCOH). SCOH is een eigentijdse christelijke onderwijsorganisatie. Er wordt gewerkt vanuit de kernwaarden 

ontmoeten, verbinden, betrokken en betrouwbaar. SCOH staat voor een cultuur waarin medewerkers het 

vanzelfsprekend vinden dat zij permanent werken aan de eigen ontwikkeling en die van de organisatie (klik voor 

filmpje: samen scherp).  

Onderwijsorganisaties zijn per definitie organisaties waar wordt geleerd. Niet alleen door kinderen maar ook 

door iedereen die er werkt. Samen houd je elkaar scherp.  

 

SCOH is een stichting waarbij 32 basisscholen, 3 SBO-scholen, een school voor Praktijkonderwijs, een SO/VSO 

school en 21 peuterscholen zijn aangesloten in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Pijnacker. Onder het bestuur 

vallen ook een stafbureau en een servicebureau. Zij ondersteunen het bestuur, de scholen en peuterspeelzalen 

bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid; het is een moderne en betrokken onderwijsorganisatie. SCOH 

biedt nieuwe directieleden goede begeleidingsmogelijkheden aan.  

 

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van Kindcentrum Wondersteboven.  

 

Wat vragen wij? 

Competities en vaardigheden 

• Onderwijskundig leider. Je stuurt cyclisch op de kwaliteit van onderwijs, bent in staat om 

verbeteringsprocessen goed te begeleiden en hebt een visie op het stimuleren van verdere 

ontwikkelingen. 

• Betrokken. Je bent zichtbaar binnen de school en zoekt vanuit oprechte interesse de verbinding met 

leerlingen, ouder en teamleden. 

• Professionele cultuur. Je investeert in een lerende organisatie waar grenzen en 

verantwoordelijkheden voor alle betrokkenen helder zijn. 

• Ondernemend. Je toont lef en benut kansen om de samenwerking met opvang en andere instanties in 

de buurt te versterken. Je kunt goed organiseren. 

• Communicatief vaardig. Je communiceert duidelijk en to-the-point, met oog voor de relatie. 

• Helicopterview. Enerzijds focus je op de borging van ingezette processen anderzijds werk je planmatig 

aan ontwikkelingen. 

• Inspirerend. Je bent een boegbeeld van de school, geeft de school een helder profiel en creëert een 

aantrekkelijke werk- en leerplek. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=mB8rxqCDa8Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=mB8rxqCDa8Y&feature=youtu.be
https://kcwondersteboven.nl/


Functie-eisen 

• Je beschikt over een afgeronde schoolleidersopleiding. 

• Je hebt actuele kennis van en werkervaring in het primair onderwijs. 

• Je hebt ervaring met borgen en verder ontwikkelen van een sterk pedagogisch en didactisch 

schoolklimaat. 

• Van directieleden verwacht SCOH dat zij een christelijke achtergrond hebben en werken vanuit de 

kernwaarden ontmoeten, verbinden, betrokken en betrouwbaar. 

 

Selectieprocedure 

ScoliX begeleidt deze wervings- & selectieprocedure voor SCOH. Graag ontvangen wij je cv en motivatiebrief 

uiterlijk dinsdag 30 november 2021 voor 09.00 uur via de button ‘solliciteer’ op deze pagina. 
https://vacatures.scolix.nl/vacancy/Directeur-Dr.-M.M.-den-Hertogschool-21 

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op het kantoor van ScoliX in Ouderkerk aan de 

Amstel. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie (BAC) zijn gepland op de Dr. M.M. den 

Hertogschool (KC Wondersteboven). Er kan videoconference worden ingezet tijdens de procedure, mocht dat 

vanwege coronamaatregelen nodig zijn. 

 

Belangrijke data 

Sluitingsdatum: 30 november 2021 

• Voorgesprekken ScoliX: 3 december 2021 

• 1e gesprek BAC: 8 december 2021 

• 2e gesprek BAC: 21 december 2021 

 

Wil je in je agenda alvast rekening houden met deze data?  

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.  

https://scolix.nl/werving-selectieprocedure/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvacatures.scolix.nl%2Fvacancy%2FDirecteur-Dr.-M.M.-den-Hertogschool-21&data=04%7C01%7Cnvdvorm%40scoh.nl%7C7e9c82e6184e4ea209f108d99f9cd318%7C47a193fedb8c4228a230339b2fa157ce%7C0%7C0%7C637716318169524638%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=G40wANRBCHbJ4cjNlAN26fuXS2fBEXuaf%2BZZ9rwgork%3D&reserved=0

