
 

Vacature 
Datum publicatie:  2 oktober 2018  
Sluitingsdatum    :  15 oktober 2018  

 

Locatieleider   (1  FTE) 

 
Werkplek:    VSO de Thriantaschool (ZML-school) 
Met ingang van:  1 januari  2019 
 
Gemeente Emmen  
De Gemeente Emmen is een overheidsinstelling die onder andere integraal verantwoordelijk is voor 
het openbaar primair onderwijs in de gemeente Emmen.  
Wij werken aan kwalitatief goed en uitdagend onderwijs op 30 basisscholen, waarvan 1 school voor 
(voortgezet) speciaal onderwijs en 1 school voor speciaal basisonderwijs.  
 

De Thriantaschool 
De Thriantaschool is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan Zeer Moeilijk 

Lerenden. Eén van de vormen van onderwijs die zich onderscheidt van het reguliere onderwijs.  

Er wordt gesproken over Zeer Moeilijk Lerenden, omdat de leerlingen tot 20 jaar op school kunnen zitten 

en er op die leeftijd niet meer over kinderen gesproken wordt. 

De school heeft een duidelijke regiofunctie en is gehuisvest in twee locaties.  

Het SO aan de Balingerbrink 178 en het VSO aan de Zuidlaarderbrink 4.   

 

Competenties 
Wij zoeken een locatieleider die: 

- onderwijskundig leiding geeft vanuit visie: het onderwijs aan de leerling staat centraal 
(passend bij de  mogelijkheden van de leerling),  vernieuwend is en samen met het team van 
de VSO altijd in ontwikkeling blijft; 

- innovatief is en op zoek durft te gaan naar de mogelijkheden van samenwerking tussen het 
VSO en VO; 

- inspirerend, betrokken en ondersteunend is voor het team; 
- toegankelijk en aanwezig is voor team, ouders en leerlingen; 
- communicatief sterk en duidelijk is; 
- de samenwerking zoekt met diverse andere VO-scholen uit de regio Zuidoost Drenthe; 
- de school op de kaart kan zetten (en dat dus ook uitstraalt) als een VSO-school waar een 

passende plaats is voor elke leerling, die een specifieke onderwijsondersteuning nodig heeft, 
waarbij er uiteraard een juiste afstemming is tussen  de mogelijkheden van de 
Thriantaschool en de gevraagde zorg; 

- de schoolleidersopleiding heeft afgerond of bereid is die te volgen. 
 
Procedure:  

De bij de functie horende salarisschaal is bepaald op DA (maximaal € 4081,-- bruto per maand, 
peildatum 1 juli 2016). 
 
 
 

 



 

Informatie 
Meer informatie over de functie is in te winnen bij dhr. A. Koopman, Clusterdirecteur van cluster 1 
(SBO de Catamaran en SO en VSO de Thriantaschool): 06-42616818. 
Voor vragen over de rechtspositie en de functiebeschrijving van locatieleider kunt u terecht bij 
mevrouw N. Monteban, personeelsadviseur, telefoonnummer 0591-685703 of 06-46991342 of  
e-mail: n.monteban@emmen.nl.   
 
Sollicitatie 
Belangstellenden kunnen een gemotiveerde brief met uitgebreid curriculum vitae, o.v.v.  
locatieleider VSO de Thriantaschool,  richten aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Emmen, via e-mail: obo-admin@emmen.nl  
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