vacature

Externe Vacature
voor Onderwijsgroep Buitengewoon
Onderwijsgroep Buitengewoon is per direct op zoek naar een:

Schoolleider (Velddijk)
(1,0 FTE, salaris maximaal € 5.583,- bruto p/mnd)
Onderwijsgroep Buitengewoon bestaat uit zeven scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Wij
bieden kinderen en jongeren met specifieke opvoedings- en ontwikkelingsvragen extra ondersteuning. Hierbij gaan we
uit van hetgeen kinderen en jongeren kúnnen in plaats van wat hun beperkingen zijn. Bij Onderwijsgroep Buitengewoon
zijn circa 310 medewerkers werkzaam. Bij de Velddijk in Tegelen wordt onderwijs gegeven aan leerlingen met gedragsen psychische problemen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. De leerlingen zijn afkomstig uit Noord-Limburg. Zie voor
nadere informatie over de Velddijk: www.ogbuitengewoon.nl/velddijk
Functie:
De schoolleider is verantwoordelijk voor het geven van leiding en sturing aan de school op het terrein van onderwijs en
interne (personele) organisatie. De schoolleider ontwikkelt, binnen de gestelde kaders, beleid voor de school en draagt
zorg voor een goede kwalitatieve uitvoering van het integrale onderwijsproces en is daarbij belast met het personeelsmanagement. De schoolleider vertaalt de vastgestelde strategische beleidslijnen naar meerjaren schoolplannen en
verbeterplannen. Specifieke uitdaging binnen de Velddijk is gelegen op het gebied van de kwaliteit. De school heeft een
status van zwak en moet binnen één jaar naar minimaal een basisarrangement toegroeien. De schoolleider draagt hierbij zorg voor een gedegen verbeterplan, stuurt aan op de uitvoering, evalueert en stelt daar waar nodig bij, en legt
integraal verantwoording af aan de Directeur-Bestuurder.

De kandidaat die wij zoeken:


heeft HBO + werk– en denkniveau;



heeft brede kennis van het onderwijs, onderwijskunde en kwaliteitszorg (bij voorkeur binnen het VSO);



heeft aantoonbare ervaring op het gebied van kwaliteitsverbetering en het inspectiekader;



heeft brede kennis van, en ervaring met, personeelszorg en personeelsmanagement;



is een zeer daadkrachtige en ondernemende ‘people-manager’ met uitstekende communicatieve
(management)vaardigheden;



heeft een coachgerichte, verbindende en transparante managementstijl.

Meer informatie en solliciteren


Voor nadere informatie over de stichting kunt u terecht op onze website: www.ogbuitengewoon.nl.



Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met: Harm Bolten, beleidsmedewerker HRM, te bereiken via
telefoonnummer: 06-50801529.



Invulling op ad-interim basis behoort tot de mogelijkheden!



Kandidaten kunnen hun motivatie en cv mailen naar: h.bolten@ogbuitengewoon.nl t.a.v. Harm Bolten,
beleidsmedewerker HRM.
(een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure)

