Werken bij
’s Heeren Loo
Jouw betrokkenheid werkt!

Vacaturenummer: V19.0728
Reageren kan tot 11 mei 2019

Algemeen Directeur / Bestuursmanager
Voortgezet Speciaal Onderwijs
Fulltime 40 uur in Amersfoort
om voorwaarden te creëren om te kunnen ontwikkelen
Een leider met visie, passie en ondernemersgeest voor de verdere toekomstgerichte
ontwikkeling van het onderwijs die werkt vanuit verbinding en dialoog, intern en extern.
“Waar bijzonder gewoon is” dat is ons motto. Voor onze leerlingen in het voortgezet speciaal
onderwijs (met leer- en gedragsproblemen) en onze collega’s zoeken wij een ambitieuze
integraal verantwoordelijke directeur met statuur, een sociaal hart en bijpassend netwerk die
dit motto uitdraagt.
Je hebt visie op de ontwikkeling van het speciaal onderwijs en het integraal werken (3milieus voorziening) van onderwijs en behandeling binnen de context van onderwijs. Je bent
in staat om samen te werken, je kennis te delen, innovatief te netwerken, personen en
belangen te verbinden en een stevige dialoog aan te gaan.
Je bent bedrijfseconomisch sterk en hebt aandacht voor risicomanagement en weet
veranderprocessen te borgen en af te maken. Dit doe je met een overstijgende en
strategische blik. Je bent een flexibele leider die verbindt en inspireert waar mogelijk en
daadkrachtig en zakelijk waar nodig.
Je beslist/adviseert in overleg met de Raad van Bestuur over:
 De strategie van de te volgen koers.
 Het strategisch onderwijs beleid
 Het vertalen van de koers naar onderwijsprogrammering.
 De integrale bedrijfsvoering.
 Het ontwikkelen van de algemene beleidskaders.
 De (meer)jarenbegroting en koerswijzigingen.
De werkzaamheden vinden hun oorsprong in de door de Raad van Bestuur algemeen
geformuleerde strategische beleidskaders zoals vastgelegd in het stichtings- en
managementstatuut, de mandaatregeling en in wet- en regelgeving.
Je legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur over de aansturing van de scholen, de
beleidsontwikkeling en over het leidinggeven.

Dit zijn wij:
’s Heeren Loo Onderwijs met 4 locaties in Amersfoort, Ermelo en Soest verzorgt voortgezet
speciaal onderwijs aan leerlingen met leer- en gedragsproblemen. Wij bieden onderwijs en
arbeidstoeleiding aan leerlingen van 12 tot 20 jaar. Naast een speciale onderwijsvraag
hebben de leerlingen ook ondersteuning en hulp nodig bij het omgaan met hun gedrag en
persoonlijke ontwikkeling. Veelal is ook ambulante of residentiële behandeling noodzakelijk.
Kijk voor meer informatie over ons onderwijs en onze visie hier.

Dit ben jij:
Je hebt een relevante afgeronde academische opleiding en/of academisch werk-en
denkniveau. Daarnaast vragen we het volgende:
 Brede kennis van (de ontwikkelingen in) het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs en zorg.
 Ruime ervaring met bestuurlijke posities in verschillende Samenwerkingsverbanden.
 Brede kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen.
 Kennis van bedrijfsvoeringsprocessen.
 Inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de organisatie.
 Inzicht in en kennis van de schoolomgeving in de regio.
 Vaardigheid in het ontwikkelen, verdedigen en uitdragen van het beleid van de
organisatie.
 Vaardigheid in het aansturen van professionals.
Verder beschik je over de volgende kenmerken: Is geïnteresseerd, open, transparant,
integer, reflectief, resultaatgericht en beschikt over humor.

Dit bieden wij:
Het geboden salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Primair Onderwijs met
uitstekende aanvullende arbeidsvoorwaarden (waaronder een leaseautoregeling). Daarnaast
hebben we een studiekostenregeling, eindejaarsuitkering en een uitstekend pensioen.

Sollicitatieprocedure:
Uw sollicitatie ontvangen wij graag voor zaterdag 11 mei ter attentie van de heer K. Erends
o.v.v. vacaturenummer V19.0728
De gesprekken zijn gepland in de maand mei en aanstelling beoogd per augustus 2019

Wil je meer informatie?
Heb je vragen over de vacature? Neem dan gerust contact op met Kees Erends lid Raad van
Bestuur, via telefoonnummer (088) 0371000.
Voor overige vragen neem je contact op met de heer Henk Jansen van Galen, directeur
bedrijfsvoering ’s Heeren Loo Onderwijs via 0620419326.

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geplaatst. Bij aanname voor deze
functie dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te leveren. Acquisitie naar
aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

