
   
 

 

 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 CVO Noord- en West-Fryslân (CVO-nwf) 

 Directeur Service Centrum (0,6 – 0,8 fte) 
 
 Positioneren en doorontwikkelen  

 
 
Standplaats:  Leeuwarden   
 

 
1. CVO Noord- en West-Fryslân 
 
De Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Noord-Fryslân is per 1 augustus 2020 
samengegaan met CSG Anna Maria van Schurman in Franeker. Na de bestuurlijke fusie is de nieuwe 
naam van de vereniging CVO Noord- en West-Fryslân (CVO-nwf). 
 
CVO-nwf biedt onderwijs aan ca. 5.000 leerlingen uit Leeuwarden en omgeving en Franeker op alle 
niveaus van het voortgezet onderwijs: praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium. 
De vereniging heeft ruim 600 medewerkers, verspreid over zeven scholen, waarvan vijf in Leeuwarden, 
één in Sint Annaparochie en één in Franeker. De verschillende scholen hebben allemaal hun eigen 
karakter en identiteit naar buiten toe. Intern wordt er efficiënt samengewerkt en zijn er centraal 
diensten belegd. 
 
Onder CVO-nwf vallen de volgende zeven scholen; 

 Christelijk Gymnasium Beyers Naudé (gymnasium) 

 CSG Comenius Mariënburg (havo/vwo, drie locaties) 

 CSG Comenius @Forum (mavo, havo, vwo) 

 CSG Comenius Esdoorn (mavo) 

 CSG Comenius Zamenhof (vmbo en praktijkonderwijs) 

 CSG Ulbe van Houten (vmbo; onderbouw havo/vwo onder verantwoordelijkheid van CSG 
Comenius Mariënburg 

 CSG Anna Maria van Schurman (vmbo, havo) 
 
Elke school kent een eigen Medezeggenschapsraad en bovenschools is er de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad.  
 
De vereniging is de laatste jaren gegroeid in leerlingenaantal en in medewerkers. De verwachting is 
ook dat de leerlingenaantallen de komende jaren stabiel zijn of licht stijgen. Mede op basis hiervan is 
het Service Centrum vormgegeven. 
 



   
 

 

 

 

 

 

Service Centrum 
Het Service Centrum ondersteunt het College van Bestuur en de directeuren van de scholen bij het 
voorbereiden, invoeren en toetsen van onderwijskundig beleid (dat aan de rector en directeuren 
gemandateerd is), leerlingenzorg, financiën, personeelsbeleid, juridische zaken, ICT, PR en 
communicatie, facilitair beheer en kwaliteitszorg. 
 
De medewerkers van het Service Centrum zitten deels centraal op locatie in Leeuwarden en zijn deels 
werkzaam op de locaties van de scholen zelf. 
 
De ontwikkeling van het Service Centrum vraagt een proactieve benadering richting de interne 
organisatie en hoogwaardig advies, waarbij de scholen worden ondersteund en ontzorgd. Dit vraagt 
maatwerk, overleg en afstemming. 
 
 
Naar de website: https://www.cvo-nf.nl.  
 

 
Plaats in de organisatie 

 
De directeur Service Centrum geeft leiding aan totaal circa 46 medewerkers, verdeeld over de 
afdelingen HR Advies, HR Support, Leerlingenadministratie, Financiën, PR & Communicatie, ICT, 
Facilitair, Applicatiebeheer en de medewerkers binnen de secretaressepool, de beleidsmedewerker, 
Kwaliteitszorg & Onderwijs en de Coördinator Leerlingenzorg. 
 
U maakt, samen met de directeuren van de zeven scholen, deel uit van de directieraad en u rapporteert 
aan het College van Bestuur. 
 
 
2.     FUNCTIE 
 
U bent verantwoordelijk voor de voortzetting en doorontwikkeling van reeds ingezette  
professionalisering en herinrichting van het Service Centrum, passend bij de ontwikkeling van CVO-
nwf. U zet het Service Centrum intern op de kaart als een proactief en dienstverlenend centrum en u 
ontwikkelt de medewerkers van het Service Centrum naar hun veranderende rol. 
 
U neemt de mensen van het Service Centrum mee in deze verandering, waarbij u het doel voor ogen 
houdt en gevoel heeft voor de dynamiek. Bij de interne klant, de directeuren van de scholen en het 
CvB, sluit u aan op behoefte en werkt vanuit maatwerk toe naar een optimale dienstverlening. 
 
 

https://www.cvo-nf.nl/


   
 

 

 

 

 

 

3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Het verder doorontwikkelen, vormgeven en positioneren van het Service Centrum naar een 

volgende fase. 

 Meenemen van de medewerkers in de veranderende positionering en rol 

 Visie ontwikkelen en vormgeven voor de rol en positie van het Service Centrum 

 Verantwoordelijk voor de dienstverlening naar de interne klant, naar het zijn van proactieve 

sparringpartner 

 Optimaliseren van de processen van de dienstverlening, onder andere door middel van het 

verder en beter gebruik maken van ICT 

 Faciliteren van de interne klant; CvB en directeuren, onder andere middels accurate 

managementinformatie 

 Verbindende rol vervullen tussen het Service Centrum en de scholen 

 Lid van de directieraad, medeverantwoordelijk voor de koers en strategie van de gehele 

organisatie 

 Vormgeven van de medezeggenschap van het Service Centrum 
 
 
4.     PROFIEL 
 

 Hbo+/wo werk- & denkniveau 

 Een afgeronde, relevante opleiding op tenminste hbo niveau, zoals bedrijfskunde of 

bedrijfseconomie 

 Aanvullende opleidingen en cursussen, bijvoorbeeld op het gebied van verandermanagement 

 Bedrijfskundig/bedrijfseconomisch onderlegd 

 Ruime leidinggevende en veranderkundige ervaring 

 Ervaring in een vergelijkbare (centrale en decentrale) omgeving 

 Ruime ervaring met het verbeteren van processen 

 Affiniteit met de disciplines van het Service Centrum, zoals ICT, HRM en financiën 

 Affiniteit met het onderwijs 

 In staat om de identiteit van de school op een authentieke wijze gestalte geven 

 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 

 Verbindend 

 Stevige persoonlijkheid 

 Koersvast  

 Veranderkundig  

 Communicatief sterk 

 Organisatiesensitief  

 Creatief/oplossingsgericht 



   
 

 

 

 

 

 

6. CVO-NWF BIEDT U 
 
Het betreft een aanstelling voor drie tot vier dagen per week. Inschaling is conform schaal 13 van cao 
VO. 
 
 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Marijke Schikan 
06-27898844 
marijke.schikan@beljonwesterterp.nl 
 
 
 


