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Vacature
Het bestuur van Stichting Orion voor Openbaar Speciaal Onderwijs in Amsterdam
zoekt voor de Van Koetsveldschool per 1 januari 2019 een

Enthousiaste, daadkrachtige directeur (0,8 – 1,0)
De Van Koetsveldschool is een openbare school voor speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende
kinderen.
De school
De school profileert zich o.a. met:
- De kwalificatie ‘goed’ van de inspectie in 2017.
- De kwalificatie ‘excellent’ van de jury in januari 2018.
- Een positief opvoedingsklimaat middels SWPBS (Schoolwide Positive Behavior Support).
- Het gebruik van Totale Communicatie.
- Het predicaat De Gezonde School voor voeding.
- Veel aandacht voor muziek, beeldende vorming en dans.
- Lessen in weerbaarheid en seksuele vorming.
- Een rijk en groen natuurspeelplein.
- Een hecht en betrokken team, waarin samen leren en zelfsturing gebruikelijk zijn.
- Een hoge mate van ouderbetrokkenheid.
- Intensieve partnerschappen met jeugdzorg, de schoolarts vanuit de GGD, het Ouder Kind Team,
aanbieders van therapieën en trainingen en de aanbieder van naschoolse opvang.
De leerlingen
De school biedt onderwijs aan ongeveer 100 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar die, naast een
lage intelligentie (IQ <35 – 69), veel ondersteuning nodig hebben op meerdere gebieden, zoals
gedrag, communicatie, zelfredzaamheid, de sociaal-emotionele ontwikkeling, en de gevolgen van een
trauma of hechtingsproblematiek.
De directeur
Van de directeur wordt verwacht dat hij/zij met enthousiasme en gedrevenheid leiding geeft aan het
team van circa 50 medewerkers en een duidelijke visie heeft op het onderwijs voor zeer moeilijk
lerende kinderen (cluster 3). De directeur is integraal verantwoordelijk voor het onderwijs, het
personeel, de financiën en huisvesting van de school en de samenwerking met externe partners die in
de school werkzaam zijn. Aan de vernieuwingen waar het speciaal onderwijs de komende jaren mee
geconfronteerd wordt, zal de directeur op een positieve en constructieve wijze samen met het
personeel van de school en de collega’s van de andere Orionscholen vorm moeten geven.
Competenties / functie-eisen
De schooldirecteur is competent in:
- het ontwikkelen, aansturen en begeleiden van het primaire proces;
- het leidinggeven aan professionals;
- organisatieontwikkeling, -beleid en -beheer;
- ondernemerschap;
- het stimuleren van een onderzoekende houding;
- communicatieve- en sociale eigenschappen.

Opleiding en ervaring
De directeur van de Van Koetsveldschool heeft een relevante opleiding op HBO/academisch niveau.
De directeur heeft managementervaring, bij voorkeur in het speciaal onderwijs en voldoet zoveel
mogelijk aan de competenties van de vakbekwame directeur zoals omschreven in de
beroepsstandaard van Register Directeur Onderwijs (RDO) (www.schoolleidersregisterpo.nl).
De directeur heeft ervaring met het inzetten en aansturen van veranderingsprocessen.
De directeur heeft kennis van en ervaring met personeels- en financieel management.
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-Primair Onderwijs. Voor deze functie geldt de
DC-salarisschaal.
Informatie
Meer informatie over de school is te vinden op de website van de school www.zmlkoetsveld.nl
Informatie over de functie en de school kunt u inwinnen bij de heer Camille van Ruth, de huidige
directeur van de Van Koetsveldschool, telefoon 020-6683821 of mail c.vanruth@orion.nl
Solliciteren
Uw sollicitatiebrief en Curriculum Vitae kunt u vóór 29 oktober 2018 richten aan:
Stafbureau Orion, ter attentie van Mw. K. Sanchez, Postbus 22222, 1100 CE Amsterdam, of per
e-mail aan k.sanchez@orion.nl

