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Interim onderwijsprofessionals
U zoekt een directeur of teamleider?
Bij CPS kunt u terecht als u op zoek bent naar een direct inzetbare interim schooldirecteur of teamleider
in het basis- of voortgezet onderwijs.
Omdat onze interim professionals ook CPS-adviseur zijn, kunt u rekenen op iemand met diepgaande kennis
en uitgebreide ervaring als het gaat om schoolontwikkeling. Een expert met frisse ideeën die uit eigen
ervaring weet hoe andere scholen te werk gaan, die vernieuwingen kan implementeren, een uitgebreid
netwerk heeft en een beroep kan doen op de expertise van zo’n vijftig andere CPS-adviseurs.

Een interim kracht met een brede expertise
• kan op meerdere niveaus bijdragen
(onderwijskundig, leidinggeven, personeelsbeleid,
financieel etc.)
• heeft ervaring met complexe en uiteenlopende
situaties
• weet veranderingen succesvol door te voeren
• heeft een groot netwerk
• kan een beroep doen op de deskundigheid van zo’n
vijftig andere CPS-adviseurs

Met een interim onderwijsprofessional van CPS haalt
u een betrokken collega in huis die het klappen van
de zweep kent. U maakt zelf een selectie uit de door
ons aangedragen kandidaten.

Direct de kandidaat van uw keuze
• Keuze uit meerdere kandidaten
• Per direct en voor (on)bepaalde tijd inzetbaar

Het interimwerk van de CPS-adviseurs
Voorbeeld 1 | Praktijkonderwijs (vo)
School:
Functie:
Aanleiding:
Opdracht:

Waarom CPS?

CVO Accent Centrum in Rotterdam
Vestigingsdirecteur (4 maanden)
Er was gebrek aan leiding en sturing omdat de zittende
directeuren geen uitvoerende werkzaamheden meer verrichten.
Het bewerkstelligen van een cultuurverandering en het
vergroten van de sociale veiligheid. De functie startklaar
maken voor de nieuw benoemde directeur.
De organisatie was al een tevreden klant van CPS.
Zocht iemand die direct in kon springen en veel ervaring had
met sturing en visie.

Voorbeeld 2 | Openbaar Onderwijs
School:
Functie:
Duur:
Aanleiding:

Op Terschelling
Directeur en bestuurder vo
Onbepaald, 2,5 dag in de week
Zittende directeur/ bestuurder had werkzaamheden wegens
persoonlijke omstandigheden tijdelijk neergelegd.
Besloot uiteindelijk voor een andere positie.
Opdracht:
Bevorderen van een professionele werkcultuur, stimuleren
persoonlijk leiderschap, zorgen voor betere in- en externe
communicatie en voortzetten van de ingezette onderwijsvernieuwing en kwaliteitsverbetering.
Waarom CPS? De ervaring van de CPS-adviseur op het gebied van trainen/
adviseur op ‘de vijf rollen van de leraar’ en bestuurservaring.
De school had al goede ervaringen met een andere adviseur
van CPS.

Voorbeeld 3 | Mavo/ Havo/ vwo
School:
Functie:
Duur:
Aanleiding:

Rembrandt College Veenendaal
Teamleider (Mens- en maatschappijvakken)
1 jaar (4 dagen per week)
Verandering organisatiestructuur: aansturing onderwijs
vanuit vaksecties i.p.v. afdelingen.
Opdracht:
Aansturen vaksecties, doorontwikkelen van eigenaarschap
in vaksecties voor onderwijs(ontwikkeling),
teamontwikkeling& coaching.
Waarom CPS? Direct inzetbare adviseur met brede expertise die ook een
onderwijskundige opdracht uit kon voeren.

“De CPS-adviseur heeft
resultaatgericht en mensgericht
gewerkt en heeft in een
relatief korte periode kwaliteiten
bij medewerkers gezien en
aangesproken.”

Jacqueline Bevaart,
CVO Accent Centrum, Rotterdam

“De CPS-adviseur is echt een
mensgerichte leider die mensen
in beweging krijgt. De adviseur
is een prettige sparringpartner
die je helpt te reflecteren.”

Willy
Cupido - de Turck,
Directeur/bestuurder
Openbaar Onderwijs Terschelling

“De adviseur had snel overzicht.
Adviezen waren goed doordacht
en altijd gebaseerd op de schoolvisie. Met creatieve invalshoeken
kon de adviseur goed verbinden
en schakelen tussen lespraktijk
en schoolbeleid.”

Bart de Grunt,
Rector Rembrandt College, Veenendaal

www.cps.nl/interimopdrachten voor meer uitgebreide omschrijvingen van opdrachten en voorbeelden.

Zoekt u een interim onderwijsprofessional?
Als u wilt, is het snel geregeld. Leg gerust uw situatie en wensen aan ons voor.
Veelal kunnen we binnen enkele dagen al geschikte kandidaten aan u voorstellen.
Bel of mail met Simone Scholten: s.scholten@cps.nl of [06] 55 824 102.
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