
 

 

 

 

 

De Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO) is de vereniging voor islamitisch onderwijs in 

Nederland. Als profielorganisatie behartigt zij de belangen van ruim 50 aangesloten scholen en biedt 

zij de leden ondersteuning op diverse beleidsterreinen. De organisatie is momenteel in transitie naar 

een bestuursmodel met een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Samen zullen ze het bestuur 

van ISBO vormen en zijn ze gezamenlijk verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging. Het 

bestuur wordt ondersteund door een stafbureau. Door de transitie ontstaan diverse vacatures voor het 

nieuwe bestuur. ISBO is dan ook per 1 maart 2018 op zoek naar een:  

Directeur-Bestuurder (m/v) voor 32 uur (Dagelijks Bestuur) 

De directeur-bestuurder doorziet de positie van ISBO, signaleert ontwikkelingen (intern en extern) en 

ontwikkelt en onderbouwt een visie en langetermijnbeleid. Daarnaast ontwerpt en realiseert hij/zij 

strategisch personeelsbeleid en de professionalisering van de cultuur en het management. De directeur-

bestuurder brengt de belangen van ISBO en haar leden goed voor het voetlicht bij externe partijen en 

is zichtbaar en aanspreekbaar. De directeur-bestuurder geeft ook leiding aan de medewerkers van het 

stafbureau (8 medewerkers). 

Functie-eisen 

 Brede kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het onderwijs; 

 Kennis van en inzicht in bestuurlijke en politieke besluitvormingsprocessen; 

 Kennis van en inzicht in financiën; 

 Vaardigheid in het positioneren van een organisatie; 

 Theoretische en praktisch gerichte kennis op het gebied van de Islam en de islamitische 

identiteit; 

 Vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen en in het ontwikkelen, uitdragen en 

verdedigen van beleid, nieuwe ideeën etc. onder meer in contacten met de media; 

 Vaardigheid in het maken van verbinding tussen personen; 

 Vaardigheden in het leidinggeven aan medewerkers, waaronder het motiveren, stimuleren en 

coachen van medewerkers. 

 

Meer informatie 

Voor meer inhoudelijke informatie over de functie kunt u contact opnemen met dhr. C. Gerdan, 

bestuurslid ISBO, te bereiken op telefoonnummer:  06-27204440. 

 

Sollicitatie 

Uw sollicitatiebrief voorzien van een CV kunt u tot 31 december 2017 per e-mail richten aan  

dhr. C. Gerdan: c.gerdan@gmail.com  
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