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Stichting Almere Speciaal zoekt voor Olivijn, een school voor speciaal onderwijs in Almere, een gepassioneerde en 

gedreven 

 

directeur 
1,0 fte 

Ben jij een directeur die zich makkelijk beweegt in een complexe omgeving? Wil jij werken in de mooie groeistad 

Almere? Lees verder en solliciteer! 

 

 

Wat hebben wij jou te bieden? 
Bij Olivijn krijgt je de kans om verder te bouwen aan onze school. Dat doe je niet alleen. Er staat een bevlogen team 

voor je klaar. Er is een bestuurder die zorg draagt voor de richting en koers van de organisatie. Je werkt samen met 

een adjunct-directeur, waarbij de taken in samenhang kunnen worden verdeeld. Jij bent eindverantwoordelijk voor 

de school. De adjunct-directeur neemt de zorgtaken op zich en stuurt de IB’er en orthopedagogen aan, maar er is 

zeker ruimte om naar deze verdeling te kijken. Ook kun je samen met de bestuurder en je twee directeur-collega’s 

een bijdrage leveren in de complexe omgeving als het gaat om de samenwerking met ketenpartners in deze 

groeistad. 

 

 

Wie zoeken wij en wat vinden wij belangrijk? 
Wij zoeken een directeur met ervaring in het (speciaal) onderwijs, een leider die maatschappelijk betrokken is en een 

ondernemende houding heeft. Wij vinden het belangrijk dat je zichtbaar en benaderbaar bent voor ons, de leerlingen 

en de ouders/verzorgers. Je hebt een open, toegankelijke en nieuwsgierige houding. Je bevordert samenwerking en 

kennisdeling, communiceert helder en pakt een actieve rol op in het verbinden van de school binnen de stichting. 

Uiteraard heb je passie voor het onderwijs én een speciale interesse in leerlingen met een ondersteuningsvraag, die 

een gespecialiseerde aanpak nodig hebben. Je bent goed op de hoogte van de wet- en regelgeving over passend en 

speciaal onderwijs en leerlingenzorg, zodat je weet wat er nodig is op school. 

 

 

Wie zijn wij? 
Olivijn is een school voor speciaal onderwijs voor ongeveer 125 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Onze 

school biedt passend onderwijs aan kinderen met een lichamelijke beperking, een meervoudige beperking, een 

langdurige ziekte en aan zeer moeilijk lerende kinderen. Wij combineren onderwijs en zorg. Olivijn werkt nauw 

samen met Merem, 's Heeren Loo, De Schavuiten en TriadeVitree. De school valt onder het bestuur van Stichting 

Almere Speciaal en binnen de coöperatie Passend Onderwijs Almere. Lees hier meer over deze stichting. 

 

Voor onderwijs op Olivijn heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring Speciaal Onderwijs nodig. Op Olivijn 

vinden wij het heel belangrijk om te werken vanuit onze kernwaarden: Trots, Ontwikkeling en Verbondenheid. 

Vanuit deze kernwaarden bieden wij de leerlingen een onderwijsaanbod op maat aan, afgestemd op hun 

mogelijkheden en behoeften. Het motto voor onze school is ontstaan vanuit onze missie en visie: Olivijn, een 

steengoede basis voor het leven! 

 

Olivijn is een openbare school, wat wil zeggen dat ieder kind welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of 

levensbeschouwelijke achtergrond. Lees hier meer over onze missie en visie. 

  

https://www.almere-speciaal.nl/
https://olivijn.almere-speciaal.nl/visie-missie
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Wat ga je doen? 
Als directeur ben je eindverantwoordelijk voor onze school en geef je leiding aan een professioneel team van 73 

medewerkers. Wij zijn een hecht team met passie voor ons vak. Wij willen vooral van elkaar leren en jij stimuleert 

dit. Wij hebben al een mooie onderwijsinhoudelijke lijn neergezet en willen deze lijn graag samen met jou 

doorzetten. 

 

Natuurlijk kampen wij ook met het lerarentekort, maar we zijn trots dat we het afgelopen jaar wel een aantal nieuwe 

leerkrachten hebben kunnen verwelkomen. Samen met jou willen we verder kijken naar passende oplossingen. Dat 

geldt zowel voor het aantrekken van onderwijspersoneel als voor oplossingen om meer nieuwe kinderen te kunnen 

verwelkomen. 

 

We hebben goede externe contacten, we werken bijvoorbeeld samen met de gemeente en ketenpartners. Jij 

onderhoudt het contact en breidt - waar nodig - de samenwerking uit. Je overlegt met partners en bespreekt de 

knelpunten, aanpak en maatregelen om de belangen van de leerling te behartigen. 

 

Daarnaast vinden wij het belangrijk te werken aan goede specialistische kennis om kinderen met een 

ondersteuningsbehoefte verder te helpen. Dit doe je onder andere in samenwerking met de directeuren van de 

andere twee scholen. 

 

Wat vragen we nog meer? Je bent verantwoordelijk voor onder andere de schoolbegroting en het jaarverslag. Je 

participeert actief in het bovenschoolse overleg over de begroting. Je voert functionerings- en 

beoordelingsgesprekken met je medewerkers. 

 

 

Praktische informatie en procedure 
Spreekt deze vacature je aan? Dan nodigen we je van harte uit te solliciteren. We gaan ervan uit dat je als kandidaat 

beschikt over een relevante opleiding en hbo+ werk- en denkniveau. Je hebt leidinggevende ervaring binnen het 

(speciaal) onderwijs plus bij de functie passende kwaliteiten. 

 

Het betreft een functie voor 1,0 fte (schaal D 13, volgens de cao). 

 

Als je solliciteert, houd dan alvast rekening met de volgende data: 

 Het voorselectiegesprek vindt plaats op 11 juli. 

 De selectieronde met de benoemingsadviescommissie vindt plaats op 13 juli. 

 Op 14 juli worden - in overleg - de referenten gebeld. 

 Op 15 juli vindt het arbeidsvoorwaarden gesprek plaats. 

 

Je kunt je brief en curriculum vitae tot uiterlijk 5 juli 2022 sturen via www.vbent.org, ter attentie van Carmen 

Piscopo, onder vermelding van vacaturenummer 20220326. 

 

Meer informatie via www.vbent.org en telefonisch: 088 20 51 600. 

https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/directeur-olivijn/
https://www.vbent.org/wie-we-zijn/carmen-piscopo/
https://www.vbent.org/wie-we-zijn/carmen-piscopo/
https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/directeur-olivijn/

