
                               
 

 
 

Wij zoeken 

 

Onderwijsspecialisten 

 
 

Directeur Apeldoorn (m/v) 
  
Locatie: Sector SO, locatie Apeldoorn. 

  De school aanvaardt in 2010/2011 in de nieuwbouwwijk Zuidbroek een 
nieuwe school. Onder de naam Het Kristal zullen hier een aantal 
scholen (basis- en speciaal onderwijs) en andere instellingen 
bijeenkomen. Binnen dit geheel betrekt Mariëndael (cluster 3: L.G., 
M.G. en L.Z.K.) samen met kinderdagcentrum Doggersbank en 
revalidatiecentrum Kastanjehof een eigen unit. De opzet is om op deze 
locatie te komen tot een organisatie die wordt aangestuurd door de 
Directeur van de school. De verdere managementstructuur wordt 
nader uitgewerkt. 

 
Aanstellingsomvang:  0,8 - 1,0 wtf 
 
Werktijden: 4 of 5 dagen. 
 
Dienstverband: Met ingang van 1 november 2008. Het betreft een benoeming voor een 

jaar, met vooruitzicht op een benoeming voor onbepaalde tijd.  
 
Functie-inhoud: 

- Je bent integraal verantwoordelijk voor de aansturing van de 
locatie Apeldoorn en legt verantwoording af aan de sectordirecteur. 

- Je geeft direct leiding aan ongeveer veertig medewerkers binnen de 
unit. 

- Je vertegenwoordigt de school in de plaatselijke en regionale 
netwerken. 

- Je levert een bijdrage aan de (beleids-)ontwikkelingen binnen de 
sector en bent volledig vrijgesteld van een lesgevende taak. 

 
Functie-eisen:  -    Je hebt ervaring in en affiniteit met een leidinggevende functie     
                                              binnen het voortgezet (speciaal) onderwijs. 

- Jouw competenties sluiten aan bij het competentieprofiel van de 
directeur. Deze zijn gericht op de gebieden van coachend 
leidinggeven, delegeren, onderwijskundig leiderschap, visie op 
onderwijs en plannen en organiseren. Het volledige profiel maakt 
deel uit van het op te vragen informatiepakket. 



                               
 

- Je hebt een leiderschapsstijl die gekenmerkt wordt door een open 
communicatie en persoonlijke benadering met een heldere visie op 
het onderwijs (voor onze doelgroep). Jouw coachende manier van 
begeleiden stimuleert het zelfstandig werken en resultaatgericht 
handelen van de medewerkers van jouw team. Je weet talenten te 
onderkennen en in te zetten voor de sector. 

- Je hebt ervaring op een aantal van de volgende gebieden: 
resultaatgericht leidinggeven, integraal personeelsbeleid en 
competentiemanagement. Je kunt een bijdrage leveren aan de 
verdere ontwikkeling van deze onderwerpen binnen de sector. 

 
Persoonlijkheidsaspecten: Inlevingsvermogen, creativiteit, communicatief sterk, bindend in een 

team, daadkrachtig en energiek 
 
Bijzonderheden:  Op aanvraag wordt een informatiepakket toegezonden. Een 

assessment maakt deel uit van de procedure. 
 

Salarisindicatie:  Conform cao po. 
 

Inlichtingen: Deze worden gegeven door Bert Klaassen, directeur sector SO, via 
telefoonnummer: 026 – 48 38 400. 

 
Sollicitatie aan: De Onderwijsspecialisten, Centrale Diensten, t.a.v. Roos Donckers, 

Postbus 821, 6800 AV, Arnhem, of via 
r.donckers@deonderwijsspecialisten.nl. 

 
Sluitingsdatum:  18 september 2008 
 
 

www.deonderwijsspecialisten.nl 

De Onderwijsspecialisten verzorgen (cluster 3) onderwijs aan 
leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige 
beperking en aan langdurig zieke leerlingen. Onze scholen zijn 
gevestigd in Aalten, Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Didam, 
Doetinchem, Ede, Lichtenvoorde en Zutphen. Zo’n 800 betrokken 
medewerkers beschikken over specifieke (onderwijs)kennis die ze 
inzetten voor 1800 leerlingen die dat nodig hebben. 

 


