
 

 

 

 

 

Vacature directeur  

IKC Laar te Weert per 01-08-2019 

wtf 0,8000-1,0000 m/v 

 

MeerderWeert (onderwijs) en Hoera kindercentra (kinderopvang) zoeken een directeur 

voor Integraal kindcentrum (IKC) Laar. 

Onderwijs en kinderopvang groeien steeds verder naar elkaar toe. De pedagogische 

medewerkers van Hoera dragen jarenlang wezenlijk bij aan de ontwikkeling van een 

kind. Omgekeerd voelen de scholen van MeerderWeert de verantwoordelijkheid voor hun 

leerlingen ook buiten onderwijstijd en doen er alles aan om kinderen zoveel mogelijk mee 

te geven wat zij nodig hebben voor hun toekomst. 

Samen kunnen kinderopvang en onderwijs méér bieden aan kinderen en hun ouders. Dit 

bewijzen Hoera en MeerderWeert al in Laar, Leuken en Nederweert, waar zij opvang en 

onderwijs verzorgen. Deze samenwerking zetten we de komende jaren door. Doel is één 

doorgaande en brede ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 13 jaar. 

Integraal kindcentrum Laar ligt in het rustige en pittoreske kerkdorp Laar in Weert. In 

2016 is het gebouw volledig gerenoveerd en uitgebreid, zodat er nu een fris en eigentijds 

gebouw staat dat volledig is ingericht op hedendaags onderwijs en opvoeding. Waar we 

ooit een kleine school waren, zien we nu een echt groei in het onderwijs en is er een 

baby-, dreumes- en peutergroep en buitenschoolse opvang. Op dit moment wordt er 

opnieuw verbouwd om alles een goede plek te geven. 

Samen met ouders dragen we gezamenlijk de verantwoording voor de ontwikkeling van 

de kinderen. Daarom is ons motto: 

 

“Samen met plezier aan het werk”. 

 

We willen een IKC zijn waar we: 

 op een plezierige manier kwalitatief goed onderwijs en kinderopvang bieden; 

 vanuit ieders expertise werken aan de brede ontwikkeling van kinderen; 

 ervan overtuigd zijn dat leren en opgroeien iets is wat je niet alleen, maar juist 

samen doet; 

 vanuit betrokkenheid medewerkers persoonlijk laten groeien. 

  

https://www.hoerakindercentra.nl/


 

 

 

 

De nieuwe directeur van IKC Laar is iemand, die…  

 

Algemeen  

 een verbinder is voor het team van IKC Laar, kinderen, ouders en omgeving door 

middel van open en eerlijke communicatie; 

 samen met het team IKC Laar een nieuwe missie en visie gaat vormen en deze ook 

samen met het team uitdraagt; 

 leiderschap is een must, ervaring vanuit onderwijs en/of kinderopvang is een pré; 

 in het bezit is van een afgeronde opleiding op leidinggevend gebied of verworven 

competenties heeft als leidinggevende; 

 draagvlak kan creëren en weet hoe veranderingsprocessen begeleid moeten worden;  

 vanuit vertrouwen in staat is de professionals in het IKC volop ruimte en 

eigenaarschap te geven;  

 zich daarbij tevens verbindt aan de kernwaarden van MeerderWeert en Hoera en deze 

ook uitdraagt; 

 de bereidheid heeft om zich conform de verplichting uit de CAO Primair Onderwijs te 

registreren in het schoolleidersregister; 

 HBO werk- en denkniveau heeft. 

 

Leiderschap  

 een gedreven, daadkrachtige en motiverende stijl van leidinggeven heeft en daarbij 

afstemt met en op de behoefte van het team;  

 een werkklimaat creëert waarin de medewerkers zich vertrouwd, ondersteund en 

gewaardeerd voelen;   

 processen overziet, goed in gang kan zetten, maar ook kan bijstellen, vastleggen en 

borgen;  

 eigenaarschap en de gezamenlijke verantwoordelijkheid van medewerkers stimuleert;  

 die buiten de kaders durft te denken en te handelen; 

 die verantwoordelijkheid kan dragen voor de bedrijfsvoering van IKC Laar; 

 een IKC kan aansturen door elke medewerker in staat te stellen zijn/haar taak goed 

uit te voeren (faciliterend leiderschap). 

 

Relaties  

 op de hoogte is van wat er speelt in en rondom het IKC en het dorp/de wijk; 

 actief betrokken is in het opbouwen van een netwerk; 

 ouderbetrokkenheid 3.0 en pedagogisch partnerschap stimuleert; 

 bereikbaar en aanspreekbaar is en de tijd neemt om te luisteren;  

 medewerkers aanspreekt op taken, gedrag, houding en verantwoordelijkheid;  

 anderen verantwoordelijkheid en vertrouwen geeft en leiderschap deelt;  

 open staat voor feedback en suggesties;  

 een netwerk van relaties  met externe organisaties bouwt en onderhoudt; 

 duidelijk en open communiceert met medewerkers, kinderen en ouders en omgeving; 

 in staat is verbinding te maken met de kinderen en ouders in een snel groeiend IKC. 
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Houding  

 mensen enthousiast weet te maken en hen weet te inspireren;  

 zorgt voor een democratisch besluitvormingsproces én tevens besluitvaardig is indien 

noodzakelijk;  

 een warme persoonlijke benadering heeft, waarbij empathisch vermogen, een open 

houding, humor en relativeringsvermogen belangrijk zijn;  

 de ambitie heeft om het IKC voortdurend te ontwikkelen en hierbij ook prioriteiten 

kan stellen;  

 toegankelijk en zichtbaar aanwezig is;  

 staat voor IKC en het team.  

 

 

Wat hebben wij te bieden naast een mooie pioniersfunctie!: 

 Een dienstverband bij MeerderWeert, stichting primair onderwijs Weert/Nederweert 

(wtf 0,8000-1,0000). In eerste instantie voor 1 jaar en bij gebleken geschiktheid na 

deze periode voor onbepaalde tijd.  

 Inschaling: schaal DB met directeurentoelage. Overige primaire en secundaire 

arbeidsvoorwaarden conform de CAO Primair Onderwijs; 

 Een team dat zeer betrokken is bij de organisatie, de kinderen en het dorp.  

 

 

Informatie procedure: 

De sollicitatiegesprekken worden gevoerd door een adviescommissie en vinden in de 

avonduren plaats in week 23 en/of 24 2019. Een assessment maakt deel uit van de 

procedure en vindt plaats in week 25 2019. 

 

 

Algemene informatie: 

Voor nadere informatie over onze organisatie verwijzen wij je naar de websites van 

MeerderWeert: www.meerderweert.nl, Hoera kindercentra: www.hoerakindercentra.nl  

en IKC Laar: www.ikclaar.nl  

 

Heb je naar aanleiding van het opgestelde profiel of een bezoek aan deze sites nog 

vragen dan kun je contact opnemen met Erna Bouten telefoonnummer 06-16033181 of 

per e-mail: e.bouten@kerneel.nl 

De sollicitatiecode, bijlage XII, behorend bij artikel 11.8 van de CAO Primair Onderwijs is 

van toepassing op de sollicitatieprocedure. 

 

 

Reageren: 

Je wordt verzocht door middel van een motivatiebrief en curriculum vitae je motivatie 

uiterlijk 26 mei 2019 digitaal kenbaar te maken aan Ineke Doré, stafmedewerker HRM 

(e-mail: i.dore@amenso.nl) 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs. 
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