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Vooraf en inhoud 

Onderdeel van de Beteor-aanpak bij search, werving en selectie is een dag waarop we diverse 
sleutelfunctionarissen uit de organisatie spreken. In het kader van het zoeken, werven en selecteren van 
een bestuurder, inkomend voorzitter, voor NUOVO scholen is op 26, 27 en 28 januari gesproken met een 
vertegenwoordiging vanuit de Raad van Toezicht, de bestuurder, leden van het MT/de schoolleiding,  
GMR-leden en medewerkers van het bedrijfsbureau. De opbrengst van deze gesprekken is verwerkt in dit 
organisatie- en wervingsprofiel.  
 
In dit profiel komen de volgende onderdelen aan bod: 

▪ Sollicitatieprocedure 
▪ Informatiepakket 
▪ Organisatieprofiel en context 
▪ Functieprofiel 

Sollicitatieprocedure 

   

INFORMATIE Neem voor meer informatie contact op met Jaap Engbers.  
Tel.: 06-53 39 20 55, e-mail j.engbers@beteor.nl  

SOLLICITEREN We roepen u op om uw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als 

mogelijk en uiterlijk 14 maart 2021 te uploaden via de solliciteerknop op onze 

website. Presentatie aan opdrachtgever is op 24 maart 2021. U kunt uw brief 

richten aan de adviseur van Beteor. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via 

onze website binnenkomen nemen we in behandeling. 

BELANGRIJKE DATA 

9, 17, 19 maart  Verkennende gesprekken met adviseur Beteor 

30 maart Voorselectiegesprekken/speeddate 

31 maart t/m 5 april Online-assessment (LeiderschapSelector) 

6 april Terugkoppeling online-assessment (telefonisch) 

9 april Eerste sollicitatieronde 

15 april Assessment 

23 april Tweede sollicitatieronde 

  

mailto:j.engbers@beteor.nl
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Informatiepakket 

Naast dit profiel kunt u uitgebreide informatie over NUOVO Scholen vinden op de website: 

www.nuovo.eu  
Een uitgebreid informatiepakket kunt u, onder vermelding van uw contactgegevens en uw huidige functie, 
aanvragen bij office@beteor.nl onder vermelding van ‘Vacature bestuurder NUOVO’. 
 
Inhoud van het pakket: 

▪ 190801 Afschrift Akte van statutenwijziging NUOVO 
▪ Functieprofiel CVB NUOVO definitief 

▪ Overzicht diensten bedrijfsbureau NUOVO; (Addendum 2 SBK 2024) 

▪ Definitieve formele tekst SBK 

Organisatieprofiel en context 

NUOVO Scholen is een stichting voor openbaar voortgezet onderwijs die zich op een proactieve en 
vooruitstrevende manier inzet ten behoeve van het verzorgen en bevorderen van het openbaar 
voortgezet onderwijs in de gemeente Utrecht en omgeving. In de achterliggende jaren zijn op 
constructieve en positieve wijze fusies tussen stedelijke en regionale scholen gerealiseerd. In afgelopen 
jaren is er binnen NUOVO Scholen een in gezamenlijkheid gedeelde richting ontstaan. De verhouding 
tussen centraal en decentraal is relatief goed. Er is een modus tussen deel en geheel gevonden. 
Het werkgebied strekt zich uit binnen de gemeenten Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Nieuwegein en Zeist. 
NUOVO Scholen is verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 9.400 leerlingen en werkt met 
een begroting van 100 miljoen euro.  
Met de feitelijke intreding per augustus 2021 van het Anna van Rijn College in Nieuwegein, bieden vijftien 
openbare scholen onder de vlag van NUOVO Scholen (https://www.nuovo.eu/scholen) samen een breed 
aanbod: van praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo, gymnasium tot en met internationaal georiënteerd 
onderwijs. Belangrijke pijlers voor de gezamenlijke inzet van alle medewerkers zijn: diversiteit, 
inclusiviteit, kansengelijkheid, transparantie en innovatie.  
 

Om de ingezette koers voort te zetten zoekt NUOVO Scholen een inkomend voorzitter met lef; een 
communicatief vaardige bestuurder die ondernemend, visionair en innovatief is. Een verbindende 
persoonlijkheid die de organisatie in- en extern aansprekend en overtuigend kan vertegenwoordigen. 
Iemand die er zal staan en tegelijk kwetsbaarheid durft te tonen, die stevigheid en sensitiviteit weet te 
verbinden. Een leider die kader en richting kan geven, mensen kan uitdagen en laten groeien.  En 
natuurlijk heeft hij/zij een groot hart voor onderwijs en jonge mensen. 

 
Het College van Bestuur is als collegiaal bestuur, belast met het besturen van de stichting. Hiertoe 
behoren onder andere het bepalen van het strategisch beleid van de stichting en de vormgeving van de 
bestuurlijke kaders waarlangs het beleid van de scholen wordt ontwikkeld. NUOVO is een gezonde 
organisatie met ambitie en gedrevenheid. 
 
De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit zes leden. Zij houdt toezicht op het functioneren van het 
College van Bestuur en op de algemene gang van zaken van de stichting. Het voornemen is de huidige 
bemensing van zes terug te brengen naar vijf Raad van Toezicht-leden. De relatie Raad van Toezicht en 
College van Bestuur kenmerkt zich door ‘no surprises’. De statuten, het bestuursreglement, toezichtkader 
etc. zijn opgesteld conform de richtlijnen van de Code Goed Bestuur. 
 
Het MT (bestuur en schoolleiders) kan worden getypeerd als een krachtig team met diverse en 
complementaire persoonlijkheden. De motivatie en drive is primair gericht op de leerlingen en de 

http://www.nuovo.eu/
mailto:office@beteor.nl
https://www.nuovo.eu/scholen
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ontwikkeling en innovatie van het onderwijs. De overtuiging wordt breed gedeeld dat investering in 
onderlinge samenwerking niet alleen gewenst is, maar ook noodzakelijk is voor de uitdagingen van de 
voorliggende periode.  
 
De expertise en professionele rolneming van de te onderscheiden afdelingen van het bedrijfsbureau 
wordt breed binnen de organisatie onderkend en gewaardeerd. De naam bedrijfsbureau is heel bewust 
gekozen: scholen en hun schoolleiders houden zich in maximale zin bezig met het onderwijs, de 
bedrijfsvoering wordt waar mogelijk en passend uit handen genomen.  
Er is binnen NUOVO Scholen een goed functionerend begrotingsmodel ontwikkeld wat bijdraagt aan het 
goede gesprek over de gezamenlijke en afzonderlijke ambities en resultaten. Processen zijn op orde, 
dienstverlening is adequaat, uitdagende ambities worden aangereikt en gestimuleerd en de 
ondersteuning op kwaliteitszorg en goede onderwijsresultaten is passend (o.a. door gebruik te maken van 
managementcontracten met schoolleiders).  
De binnen NUOVO Scholen ontwikkelde visie op opleiden is effectief, krachtig en voorbeeldmatig. 
Momenteel is binnen het bedrijfsbureau een afdeling communicatie in voorbereiding. 
 
Het College van Bestuur organiseert het overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
(GMR). In de GMR is de ontstaansgeschiedenis van de organisatie en de oorsprong van de 
vertegenwoordiging vanuit de fusiepartners herleidbaar. Deze basis voedt het gesprek tussen bestuur en 
GMR over de gewenste strategische koers van de organisatie en de passend randvoorwaardelijke 
overkoepelende ondersteuning. In het lopende kalenderjaar zal het voorzitterschap GMR wijzigen. 
 
Na een periode waarbij de impact van de fusie en de op- en uitbouw van NUOVO Scholen veel aandacht 
heeft gevraagd, staat nu de fase van verdieping en verdere doorontwikkeling van het onderwijs 
prominent op de agenda’s. Om een nieuwe mindset en gedeelde taal met elkaar te ontwikkelen zijn vijf 
kernwaarden geformuleerd: moreel, lef, verbinden, zelf leiden en genieten. Zie ook: 
 

 
 

De kernwaarden zijn gaan leven; ze dragen bij aan de beoogde wijze van samenwerking. Een 
samenwerking die uitdaagt om zowel voor leerlingen als voor medewerkers ‘de zone van naaste 
ontwikkeling’ (naar Lev Vygotsky) aan te willen gaan. De lat wordt hoog gelegd om initiatieven voor 
onderwijsontwikkeling en -innovatie ‘top of mind’ te laten zijn en blijven. Er wordt veel waarde gehecht 
aan een herkenbare professionele autonomie van de scholen. De nieuwe fase die voorligt, met in 2022 
een geheel nieuw College van Beestuur, vraagt om een evaluatie en eventueel bijstellen van de 
besturingsfilosofie. 
In de regio heeft het College van Bestuur een herkenbare en onderscheidende rol als initiërend en actief 
participerende partner in een professioneel, functioneel en strategisch netwerk. NUOVO participeert, o.a. 
in de persoon van de voorzitter College van Bestuur, in samenwerkingsverbanden en actieve netwerken. 
De positie van het openbaar onderwijs in Utrecht e.o. is sterk geworden en de organisatie NUOVO 
Scholen staat aangeschreven als een stevige en betrouwbare samenwerkingspartner die 
verantwoordelijkheid durft te nemen in het belang van modern en sterk onderwijs voor jonge mensen. 
 

https://online.flippingbook.com/view/870122/
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NUOVO onderscheidt zich in de regio door ondernemerschap waarbij de glans ook af en toe door wrijving 
kon ontstaan. Er staat een sterk palet van openbare scholen die zich op inhoud onderling onderscheiden 
en in gezamenlijkheid hun maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen. NUOVO is sterk in de 
bedrijfsvoering en er kan worden voortgebouwd op een gezonde financiële basis. 
Huisvesting is sinds een aantal jaren een belangrijk punt van aandacht. Groei van de scholen heeft geleid 
tot nieuwbouw en vernieuwbouw van een groot deel van de NUOVO-scholen. 
 
De kwalitatieve en kwantitatieve frictie op goed personeel is één van de onderkende vraagstukken die 
een gezamenlijke strategie en aanpak vragen. Maar dit geldt bijvoorbeeld ook voor de 
onderwijsinhoudelijke innovaties in samenhang met investeringen in digitale randvoorwaarden en 
ontwikkeling van expertise. 

 

Functieprofiel 

Vooraf 
De functie van bestuurder bij NUOVO Scholen is vacant als gevolg van vertrek van het lid College van 
Bestuur naar een bestuurdersbaan elders. In verband met vertrek van de huidige voorzitter College van 
Bestuur, Leon de Wit, medio 2022, heeft de Raad van Toezicht besloten een inkomend voorzitter College 
van Bestuur te werven. De inkomend voorzitter, die in 2021 start als lid, zal in 2022 het voorzitterschap 
van de huidige voorzitter overnemen. 
 
De huidige functieprofielen in het informatiepakket zijn betrekkelijk generalistisch geformuleerd en 
vragen een herziening in het kader van de volgende fase van ontwikkeling en verdieping van NUOVO 
Scholen.  
Wat van de inkomend voorzitter wat betreft inhoudelijke inbreng wordt verwacht staat nog nader geduid 
onder het persoonlijkheidsprofiel en de selectie-eisen en -wensen.  
 
NUOVO en de toekomst 
Binnen de bestuurlijke opgave worden o.a. onderstaande specifieke thema’s gemarkeerd. 
 

▪ Blijvende inzet op positioneren en versterken van het openbaar onderwijs in Utrecht e.o.. 
Verantwoordelijkheid nemen voor (verbinding tussen) stad en regio in belang van de leerling en 
sterk breed toegankelijk openbaar onderwijs. 

▪ Borgen en vasthouden van de verbondenheid tussen de NUOVO-scholen en waar mogelijk verder 
versterken. Synergie vergroten, o.a. door het onderwijs van de scholen zichtbaar en met daden te 
verbinden aan innovatie, inclusiviteit, diversiteit en kansengelijkheid. 

▪ Ontwikkelperspectief op 2030 richten en beleidsmatig antiperen op nationale en internationale 
ontwikkelingen; voortdurend blijven zoeken en aanjagen van voor de leerlingen en scholen 
ondersteunende onderwijsinnovaties, ook in relatie tot technologische- en 
digitaliseringsperspectieven. 

▪ Hanteren van een besturingsfilosofie en bestuurlijke leiderschapsstijl in relatie tot de meer 
verdiepende fase van ontwikkeling van NUOVO Scholen. 

▪ Inzetten op het actief houden van het strategisch beleidskader bij schoolleiders en midden-
managers.  

▪ Proactief de samenwerking met PO, VO en MBO, voor de opleidingen, met Hogeschool en 
Universiteit blijven zoeken.  

▪ Strategisch huisvestingsbeleid actief op de bestuursagenda houden en implementatie realiseren. 
▪ Zorgen voor profilering als aantrekkelijk werkgever naar de arbeidsmarkt, ondersteund door sterk 

doorontwikkeld HRD-beleid. 
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▪ Medewerkers en schoolleiders in komende jaren laten doorgroeien naar bovengemiddeld niveau 
en inhoudelijk en in werk verbinden aan de waarden van NUOVO.  

▪ Onderscheidend werkgeverschap: voorwaarden scheppen, doorontwikkeling en 
professionalisering van medewerkers faciliteren. 
 

 
Persoonlijkheidsprofiel 

▪ Heeft een stevige persoonlijkheid met gezag op basis van inhoudelijke expertise; iemand die de 
organisatievisie kan uitdragen, in- en extern.  

▪ Is inspirerend, energiek en bevlogen, met ‘hart voor onderwijs’.  
▪ Heeft geleerd in toekomstscenario’s te denken; kan zich in dit denken los maken van hoe het 

onderwijs nu dominant is georganiseerd. Kan innovatie koppelen aan haalbaarheid.  
▪ Heeft het vermogen met lef en ondernemerschap de potentie en ambitie van de organisatie 

verder te brengen. 
▪ Verstaat de kunst tegenspraak te verbinden met een relatie die gebaseerd is op een waarderend 

perspectief. 
▪ Is sensitief voor onderlinge verhoudingen en interpersoonlijke dynamiek. 
▪ Is nieuwsgierig naar complementaire kwaliteit en expertises en zoekt sparringpartners binnen de 

diverse gremia. 
▪ Is een netwerker die aandacht heeft voor politieke onderlinge verhoudingen en vanuit intrinsieke 

motivatie wil bijdragen aan de maatschappelijke opdracht.  
▪ Heeft het inlevingsvermogen om de sociale problematiek van bepaalde wijken in de grote stad in 

te kunnen voelen. 
▪ Is in staat om met de Raad van Toezicht een constructieve samenwerkingsrelatie te hebben 

binnen de kaders governance. 
 
Selectie-eisen 

▪ Academisch werk- en denkniveau. 
▪ Bestuurlijke en/of eindverantwoordelijke ervaring in het leiden van een complexe organisatie met 

hoogopgeleide professionals. 
▪ Ervaring met het leiden van grootschalige veranderkundige (innovatieve) processen. 
▪ Aantoonbaar sterke affiniteit met het onderwijs. 
▪ Kennis van bedrijfseconomische processen. 

 
Selectiewensen 

▪ Werkervaring in - en kennis van - het publieke domein en liefst het funderend onderwijs. 
▪ Visie op - en ervaring met - strategisch HRD. 
▪ Aantoonbaar sterk in netwerken. 
▪ Ervaring met werken in een grootstedelijke context. 
▪ Visie op de verdere ontwikkeling van de ingezette digitalisering en ICT, zowel technisch, ethisch 

als onderwijskundig. 
 
  



 
 

 

Organisatie- en wervingsprofiel Bestuurder, inkomend voorzitter NUOVO Scholen 
7 

De functie 
▪ Functieniveau: cao-Bestuurders B3 (lid); B4 (voorzitter) 
▪ Betrekkingsomvang: 1,0 fte 
▪ Datum indiensttreding 1 augustus 2021 
▪ Aanstellingstermijn van 5 jaar met bij goed functioneren de mogelijkheid voor verlenging met 1 

termijn 
 
 
Competentieprofiel  
Gegeven de specifieke opdracht en werkcontext voor komende jaren is voor de te werven bestuurder, 
inkomend voorzitter, onderstaand competentieprofiel van kracht.  
 
Strategische visie 
Heeft een langetermijnvisie, heeft een breed perspectief, houdt uiteenlopende mogelijkheden in 
gedachten bij het ontwikkelen van een toekomstbeeld voor de organisatie. 
 
Sturen 
Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen 
zodanig in dat doelen met succes worden bereikt. 
 
Empoweren 
Stelt anderen in staat invloed uit te oefenen op hun taakuitvoering, delegeert verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden naar medewerkers, geeft anderen de vrijheid om initiatieven te tonen, geeft hen de 
mogelijkheden en bevoegdheden om taken naar eigen inzicht uit te kunnen voeren. 
 
Opbouwen en onderhouden van relaties 
Is in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, stelt anderen op hun 
gemak, bevordert harmonie en consensus door diplomatiek optreden bij onenigheid en potentiële 
conflicten. 
 
Oordeelsvorming 
Neemt rationele, realistische en gegronde beslissingen, gebaseerd op het overwegen van alle beschikbare 
feiten en alternatieven. 
 
Organisatiesensitiviteit 
Heeft zicht op het interne politieke proces en op de verschillende belangen binnen de organisatie. Houdt 
rekening met de informele organisatie en speelt in op interne veranderingen. Anticipeert op mogelijke 
obstakels en schat de politieke haalbaarheid van plannen correct in. 
 
Interpersoonlijke sensitiviteit 
Heeft oog, zorg en respect voor de gevoelens van anderen, toont belangstelling voor de mening van 
anderen, stelt zich positief en tolerant op ten opzichte van verschillen in behoeften en zienswijzen. 
 
Ondernemerschap 
Signaleert en weegt kansen in de markt. Ziet nieuwe mogelijkheden tot samenwerking met andere 
organisaties. Is op de hoogte van financiële en zakelijke aangelegenheden, weegt kosten en opbrengsten 
tegen elkaar af. Durft te pionieren en gecalculeerde risico’s te nemen. 
 


