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

verbindende 

 

adjunct-directeur 
1,0 fte 

Ben jij een adjunct-directeur die zich makkelijk beweegt in een uitdagende 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. De bestuurder draagt zorg voor de richting en koers van de organisatie. Samen met de directeur van 

Olivijn vorm je het MT. Binnen het MT zullen de portefeuilles verdeeld worden (zoals de zorgtaken en het aansturen 

van de ib-ers en de orthopedagogen) waarbij affiniteit en voorkeur een duidelijke rol spelen.  

 
Wie zoeken wij en wat vinden wij belangrijk?  
Wij zoeken een adjunct-directeur met ervaring in het (speciaal) onderwijs, een leider met een warm hart en 

maatschappelijke betrokkenheid. Wij vinden het belangrijk dat je zichtbaar en benaderbaar bent voor de 

leerkrachten, 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. Je bent 

communicatief sterk, besluitvaardig en resultaatgericht. Maar zeker ook iemand met humor!  

 

Wat ga je doen?  

Als adjunct-directeur ben je verantwoordelijk voor onze school en geef je leiding aan een professioneel team. Je 

voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met je medewerkers. 

Wij zijn een hecht team met passie voor ons vak, waarbij jij de verbindende schakel bent. Wij willen vooral van elkaar 

leren en jij stimuleert dit. Wij hebben al een mooie en duidelijk onderwijsinhoudelijke lijn neergezet en willen deze 

lijn graag doorzetten samen met jou.  

 

Samen met de directeur van Olivijn vorm je het managementteam voor onze school en werk je aan de verdere 

ontwikkeling en professionalisering van Olivijn. Je staat de leerkrachten bij, ondersteunt en coacht hen, zowel 

onderwijskundig als organisatorisch. Je gaat uit van de kracht van ieder individueel teamlid, bent in staat goed te 

luisteren en toont oprecht interesse in jouw collega’s. Daarnaast kun je met een zakelijke blik naar situaties kijken en 

wanneer noodzakelijk knopen doorhakken.  

 

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

ondersteuningsbehoefte verder te helpen. Bij afwezigheid van de directeur ben jij de aangewezen vervanger. Dat 

betekent dat medewerkers, leerlingen en ouders dan een beroep op je kunnen doen. 

 

Kortom: het betreft een veelzijdige functie waarbij elke dag anders is. Je krijgt voldoende ruimte voor eigen ideeën 

en inbreng. 
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Wie zijn wij? 
Olivijn is een unieke school met ongeveer 190 leerlingen voor speciaal onderwijs voor leerlingen in de leeftijd van 4 

tot 12 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. 

 

 

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.  Je hebt de schoolleidersopleiding (basis bekwaam) met 

goed resultaat behaald of hoopt deze opleiding binnenkort af te ronden. 

 

Het betreft een fulltime (1,0 fte) functie in schaal A 12 volgens cao PO.  

 

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

 Het voorselectiegesprek vindt plaats op 8 september; 

 De selectieronde met de benoemingsadviescommissie vindt plaats op 14 september 

 

Je kunt je brief en curriculum vitae uiterlijk tot en met 4 september 2022 sturen via www.vbent.org, ter attentie van 

Carmen Piscopo, onder vermelding van vacaturenummer  

 

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

 

https://www.almere-speciaal.nl/
https://olivijn.almere-speciaal.nl/visie-missie
https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/adjunct-directeur-olivijn-stichting-almere-speciaal/
https://www.vbent.org/wie-we-zijn/carmen-piscopo/
https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/adjunct-directeur-olivijn-stichting-almere-speciaal/

