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Op de Bartiméusscholen voor speciaal onderwijs kunnen leerlingen met een visuele en een meervoudige beperking 

leren, spelen, ontdekken en zichzelf ontwikkelen. Wij zoeken een  

 
Schoolleider (V)SO bij Bartiméus in Doorn 

(36-40 upw, cao po schaal D12) 
 

Ben jij een relatie- en doelgerichte schoolleider die samen met het team de kwaliteit van onze school verder 

versterkt? Weet jij je collega’s te binden en inspireer je hen om te groeien? Dan is dit een baan voor jou!   

 

Wat bieden we jou? 
Gewoon waar het kan, speciaal waar nodig: dat is het uitgangspunt van de Bartiméusscholen voor speciaal 

onderwijs. Dat geldt voor alle kinderen en jongeren die een beroep op ons doen én voor onze medewerkers.  Als 

schoolleider (V)SO van de Bosschool, in de mooie bossen van Doorn, schep jij met je team een veilige, maar 

uitdagende omgeving waarbinnen de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Het betrokken team van ruim 60 medewerkers (circa 32 fte) biedt 64 kinderen met een meervoudige en visuele 

beperking (V)SO onderwijs. De leeftijd van onze leerlingen ligt tussen de 4 en 20 jaar; hun ontwikkelingsniveau 

tussen de 8 maanden en 6 jaar.  

Binnen het team zijn verschillende disciplines werkzaam vanuit diverse afdelingen van Bartiméus. Deze afdelingen 

werken samen om de leerlingen de best mogelijke zorg en onderwijs te kunnen bieden. Het team van de Bosschool 

kent een waardevolle mix tussen jonge medewerkers en zeer ervaren krachten. Deze combinatie maakt dat het 

team van de Bosschool dynamisch, veelzijdig en kundig is. 

Als schoolleider ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de Bosschool. Je wordt bijgestaan door de 

commissie van leerling-ondersteuning (CvL). De CvL bestaat uit de volgende leden: de schoolleider, de 

ondersteuningscoördinatoren (SO en VSO) en de orthopedagoog. Je maakt ook deel uit van het managementteam 

Kind & Jeugd en werkt nauw samen met andere schoolleiders. 

 

Binnen Bartimeus vinden we de ontwikkeling van onze medewerkers net zo belangrijk als die van onze leerlingen. 

Als schoolleider krijg je  tenminste de eerste zes maanden coaching en we bieden je volop ontwikkel- en 

doorgroeimogelijkheden. 

 

Wat vragen we van jou?  
We zoeken een schoolleider die samen met het team de pedagogische en onderwijskundige ontwikkelingslijn die 

eerder in gang is gezet, doortrekt en implementeert. Je stelt doelen en werkt systematisch aan het bevorderen van 

de kwaliteit van onderwijs. Tegelijk weet je het team ook te binden en te inspireren. Je geeft met plezier jouw 

medewerkers de aandacht die ze nodig hebben en je deur staat ook altijd open voor leerlingen, ouders en andere 

betrokkenen. 

 

Je weet een brug te slaan tussen mens en organisatie, beleid en praktijk. Vertrouwen is je uitgangspunt. Je 

medewerkers weten dat ze op je kunnen rekenen, maar ook dat ze van jou alle ruimte krijgen om zelfstandig en 

professioneel te handelen. Je stimuleert hun professionele ontwikkeling. 

 

Wat heb je verder nodig om deze baan tot een succes te maken? 
Je hebt de teamontwikkeling en verdere verbetering van de onderwijskwaliteit en leerlingenzorg in de vingers. Een 

afgeronde schoolleidersopleiding (of je bent bereid deze te halen) en ervaring met leidinggeven. Kennis en ervaring 

met verandermanagement is een pre.  

 
Wie zijn wij?  
Wij zijn Bartiméus  

Met zo’n 1.950 medewerkers en ruim 800 vrijwilligers zijn we er voor alle mensen in Nederland die slechtziend of 

blind zijn. Ook als ze een meervoudige beperking hebben of problemen ervaren met zien door bijvoorbeeld niet 

aangeboren hersenletsel. We zijn er voor hun naasten en voor de professionals om hen heen. Zij kunnen terecht bij 
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ons expertisecentrum, bij onze ambulante hulpverleners, in onze scholen, REA College en woonvoorzieningen, en bij 

de verschillende vormen van dagbesteding die we bieden. We stellen alles in het werk om mogelijk te maken dat 

mensen met een visuele beperking het leven kunnen leiden dat bij hen past en zich voluit kunnen ontplooien. Want 

het gaat niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat om hoeveel procent je leeft. Bartiméus 100% leven. 

 

De procedure:  
Word jij hét gezicht en aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en leerkrachten van de (V)SO Bosschool in Doorn? 

Spreekt deze vacature je aan en herken je jezelf in dit profiel, dan horen we graag van jou. We gaan ervan uit dat je 

over de competenties beschikt die voor deze functie passend zijn. Een talentmeting is onderdeel van de procedure.  

 

Jouw brief en curriculum vitae kun je uiterlijk 2 oktober 2022  versturen via het sollicitatieformulier op vbent.org ter 

attentie van Henk Hendriks.  

 

De data van de voorselectiegesprekken en de gespreksrondes worden nog nader bepaald. 

 

Wil je meer weten over de school of stichting, kijk dan op www.bartimeus.nl/leren-en-onderwijs/de-bosschool of 

bekijk het filmpje op Facebook . 

Voor meer informatie over de vacature kun je terecht op onze website vbent.org of je kunt telefonisch contact 

opnemen via 088-20 51 600.   

 

 

https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/schoolleider-bosschool-vso-bartimeus/
https://www.vbent.org/over-bt/team/henk-hendriks/
http://www.bartimeus.nl/leren-en-onderwijs/de-bosschool
https://www.facebook.com/Bartimeus/videos/1191817134943337
https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/schoolleider-bosschool-vso-bartimeus/

