
                                        

   
 

 

 

Wij zoeken een enthousiaste directeur voor onze scholen ‘De Arend en De Wingerd’. De Arend is 

een christelijke school voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO) voor 80 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 

12 jaar. De Wingerd is een christelijke school voor ZML-onderwijs, met een afdeling voor Speciaal 

Onderwijs (SO, met 30 leerlingen) en een afdeling voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO, met 

45 leerlingen). Beide scholen maken onderdeel uit van Stichting EduCare en zijn gevestigd in 

Nunspeet. Vanaf 2019 werken de scholen intensief samen vanuit één locatie.  

 

Interne samenwerking 

Met een team van enthousiaste en kundige medewerkers bieden wij hier onderwijs aan ruim 120 

leerlingen. De ontwikkelingsachterstand door een verstandelijke beperking uit zich bij onze 

leerlingen doorgaans ook in sociaal-emotioneel opzicht en soms in de motoriek en in het 

gedragsmatig functioneren. Ons hoofddoel is een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en 

zelfstandigheid te bewerkstelligen. Zelfredzaamheid en sociale vaardigheden staan voorop. Bij het 

aanbieden van de lesstof houden wij rekening met de mogelijkheden en met de interesses van de 

leerling. We kiezen ervoor om vooral de sterke kanten en talenten van onze leerlingen te benutten 

en hierop in te spelen. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig voelen, vanuit die 

basis werken we aan de ontwikkeling van de leerling op allerlei vakgebieden. Er wordt gewerkt 

vanuit duidelijke regels en afspraken die structuur en houvast bieden. We maken hierbij gebruik van 

visuele ondersteuning. Onze missie: een veilige en positieve omgeving creëren waarin we denken 

in mogelijkheden voor onze leerlingen, gericht op hun toekomst! 

 

Stichting EduCare 

De Arend SBO en De Wingerd ZMLK zijn twee van de zes scholen van Stichting EduCare. Onder de 

stichting vallen drie scholen voor speciaal basisonderwijs, één school voor praktijkonderwijs en twee 

scholen voor ZMLK. Met ruim 250 medewerkers verzorgen wij binnen onze stichting onderwijs en 

begeleiding voor zo’n 850 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. De stichting wordt bestuurd door 

een bestuurder en kent een raad van toezicht. Het directieberaad bestaande uit de zes directeuren 

en de bestuurder is het belangrijkste beleidsvormende orgaan. 

 

Externe samenwerking, passend onderwijs en integratie 

Onder het motto ‘samen waar kan’ werken het SBO en SO samen op weg naar IKC Nunspeet-Oost, 

waar met meerdere onderwijspartners het onderwijs wordt afgestemd. Ook de kinderopvang en 

de (jeugd)zorg zijn partners binnen het toekomstige IKC. Het project bevindt zich in de planvorming.  

 

De VSO-afdeling zoekt intensief naar samenwerkingspartners om vanuit de visie ‘elke leerling een 

volwaardige plek in de maatschappij’ het onderwijs te verzorgen, gericht op deze specifieke 

behoefte. We noemen dit ‘transitie’ waarbij we kijken naar wonen, werken en vrije tijd. Al deze 

aspecten zijn onderdeel van ons onderwijs.  

 

 

Voor De Arend en De Wingerd zoeken wij een: 

 

Directeur D12 voor 1,0 fte  

‘Een ervaren en inspirerende verbinder’ 

 

Profiel 

Als onze nieuwe directeur ben jij verantwoordelijk voor het organiseren van het onderwijs en de 

leerlingenzorg op school. Je vertaalt de door het bestuur vastgestelde strategische beleidslijnen 

effectief naar de praktijk en geeft op een enthousiaste en verbindende manier leiding aan ons als 

team. Je werkt met je team aan de profilering van de school en weet moeiteloos contact te leggen 

en te onderhouden met zowel interne als externe betrokkenen bij de school.  
 

 

 

 



                                        

   
 

 

 

Jij als onze nieuwe directeur: 

• bent enthousiast, adequaat, daadkrachtig en zorgvuldig. Je werkt vanuit een professionele 

houding; 

• hebt ervaring als onderwijskundig leider en eindverantwoordelijke in een complexe 

onderwijsorganisatie; 

• hebt financieel inzicht; 

• hebt een functiegerelateerde opleiding op hbo-/universitair niveau; 

• hebt ruime ervaring in het speciaal onderwijs en kennis van passend onderwijs en affiniteit met 

de doelgroep; 

• hebt aantoonbare veranderkundige ervaring; 

• hebt een christelijke levensovertuiging en een positieve opstelling ten opzichte van het christelijk 

onderwijs. 

 

Wij bieden:  

• een baan binnen een inspirerende en ambitieuze organisatie die ‘ertoe doet’ met veel ruimte 

voor inhoudelijke inbreng; 

• een mooie opdracht om intern de beide schoolsoorten waar mogelijk en gewenst goed te laten 

samenwerken én extern te durven afstemmen en samen te werken over de grenzen van de 

eigen organisatie heen; 

• een enthousiast en professioneel team; 

• goede arbeidsvoorwaarden en een salariëring volgens cao po, schaal D12. 

 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.  

 

 

Meer informatie? 

 

Voel je je aangesproken en ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met ons searchbureau: 

 

Mystery Search  

Peter Verschoor 

 

Ter benaderen via LinkedIn en/of tel. 06 - 21 54 75 41 

 

 

Tijdspad 

 

In week 50 en week 51 worden de gesprekken gehouden. 
 


