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Profielschets
Adjunct-directeur De Zonnehoek VSO
Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs in Apeldoorn zoekt per 1 januari 2021 voor de
VSO-afdeling van CSO De Zonnehoek een adjunct-directeur voor 0,8 fte.
VSO De Zonnehoek is een ambitieuze school voor voortgezet speciaal onderwijs waar je
mag zijn wie je bent. We hebben veel expertise in huis op het gebied van autisme. De
afgelopen jaar is er een duidelijke koers uitgezet die we door willen ontwikkelen maar ook
borgen.
Wij zijn op zoek naar iemand die:






onder eindverantwoordelijkheid van de directeur zelfstandig in staat is de locatie aan
te sturen;
de eigenheid van de locatie nader vorm kan geven en het maximale uit het team kan
halen zodat er blijvend kwalitatief hoogwaardig onderwijs geboden wordt;
een christelijke levensovertuiging uit draagt maar ruimte biedt aan leerlingen en
ouders met een andere levensovertuiging;
positief in het leven staat, talenten (h)erkent bij het team, kan complimenteren en
goed kan samenwerken in het managementteam;
in het bezit is van het diploma schoolleider of de bereidheid heeft deze studie te gaan
volgen.

Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Apeldoorn (CSO):





VSO de Zonnehoek is onderdeel van de Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs in
Apeldoorn. Binnen de stichting is er een diversiteit aan specialistische en reguliere
onderwijs programma’s waardoor wij onderscheidend zijn in de regio. Daar waar het
bij anderen stopt begint het bij ons, wij denken altijd in kansen. Omdat het onze
personeelsleden zijn die zorgen voor ons onderscheidend vermogen is er veel ruimte
voor scholing en eigen ontwikkeling van ons personeel.
Naast VSO de Zonnehoek heeft de stichting nog 3 locaties namelijk SBO de
Prinsenhof, SO de Zonnehoek en Praktijkschool de Boog.
De Zonnehoek VSO is gehuisvest in een recent vernieuwd gebouw op de
Heemradenlaan 102 in Apeldoorn: er werken ruim 50 medewerkers verdeeld over
twee aangrenzende locaties. Zij bieden passend onderwijs aan ongeveer 130
leerlingen.

Wij bieden:
 Salaris conform de CAO PO, salarisschaal A12.
 Mogelijkheid tot het volgen van scholing en verdere ontwikkeling.
 Kennisdeling; leren van en met elkaar.
 Een enthousiast team en een prachtige doelgroep.
 Een warm welkom en goede gesprekken onder het genot van een kop koffie/thee.

Gedreven door speciaal onderwijs en affiniteit met de doelgroep
De focus ligt allereerst bij de dagelijkse aansturing van de VSO-locatie. Daarnaast heeft de
adjunct-directeur oog voor de kwaliteit en kennis van het speciaal onderwijs. De adjunctdirecteur is een vakkundige leidinggevende en heeft affiniteit met de populatie, de ouder(s)
of de instanties waar onze jongeren wonen en leven. De adjunct -directeur is erop gericht dat
leerlingen met plezier naar school gaan en bereid ze maximaal voor op een realistische
toekomst. De school heeft een heldere visie op eigentijds speciaal onderwijs maar er is ook
ruimte voor innovatie en ondernemerschap zolang de focus blijft behouden de uitgezette
koers niet uit het oog wordt verloren.
Helder en verwachtingsvol
Het team van De Zonnehoek VSO is gedreven en heeft hoge verwachtingen van het
onderwijs en wil het maximale uit de leerlingen halen.
De adjunct directeur geeft sturing aan de commissie van begeleiding en dus indirect
(mandaat directeur) verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit in al haar facetten.
De adjunct-directeur schept heldere verwachtingen, is to the point en doet wat hij/zij zegt.
Daarnaast vertrouwt de adjunct-directeur op de professionaliteit van de leerkrachten en het
onderwijsondersteunend personeel, staat hij/zij achter het team en weet hij/zij mogelijkheden
te creëren waardoor zij zich willen ontwikkelen. Hij/zij werkt mee aan het verder vormgeven
van onze professionele cultuur door gedrag te benoemen en hierbij op constructieve wijze
mee te denken met leerkrachten, ouders en leerlingen.
Verbindend en begrenzend
De adjunct-directeur is toegankelijk en goed zichtbaar voor teamleden, ouders en leerlingen
en betrokkenen. Hij/zij geeft leiding vanuit vertrouwen, luistert, heeft oog voor het individu en
kan meedenken en zich inleven. Daarnaast durft hij/zij ook een standpunt in te nemen,
knopen door te hakken en grenzen aan te geven. Het aanspreken van mensen terwijl zij zorg
dragen voor de relatie is daarbij vanzelfsprekend.
Daardoor is hij/zij merkbaar daadkrachtig en waar nodig ook doortastend.
Uw opdracht:
 Samen met de directeur leiding geven aan het team op de VSO-locatie; directeur
vervangen bij diens afwezigheid.
 Samen met de zorgcoördinatoren, onderwijsondersteuners en de klassenteams
werken aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs;
 Het planmatig werken aan de (onderwijskundige) ontwikkelingen die zich voordoen
binnen en buiten de school;
 Participeren in relevante netwerken rond de school;
 Het bevorderen van een feedbackcultuur.
Uw taak:




U zorgt er mede voor dat De Zonnehoek op alle beleidsterreinen (personeel,
kwaliteit van onderwijs, huisvesting, ICT en financiën) toekomstbestendig is.
U maakt onderdeel uit van het MT de Zonnehoek, samen met de directeur en de
adjunct-directeur van de SO-locatie.
U bent mede in staat de belangen van de Stichting Christelijk Speciaal onderwijs en
met name De Zonnehoek uit te dragen en vertegenwoordigt daarmee de school naar
binnen en naar buiten.





U bent in staat De Zonnehoek onder een breder publiek bekend te maken en haar
eigenheid te profileren.
U geeft mede leiding aan het schoolteam o.m. door uitvoering te geven aan de
gesprekkencyclus.
U bent primair verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs en de
leerlingbegeleiding op de VSO afdeling.

Uw functieprofiel:
Onze ideale kandidaat heeft:








een hbo-plus werk- en denkniveau.
ervaring in een leidinggevende functie in het (speciaal) onderwijs.
kennis van het (voortgezet) speciaal onderwijs.
kennis van bedrijfsvoering , personeelsbeleid en actuele ontwikkelingen in het
onderwijs.
strategisch inzicht, is daadkrachtig en doelgericht.
sterke communicatieve en verbindende vaardigheden.
humor en relativeringsvermogen.

Heeft u affiniteit met de doelgroep en bent u gedreven door speciaal onderwijs?
Bent u verbindend, begrenzend, een teamplayer en to-the-point?
Dan wordt u uitgenodigd om uiterlijk 12 november 2020 te reageren.
Praktische informatie en procedure:
Deze vacature, die zowel intern als extern wordt gepubliceerd, u aanspreekt en u zich in dit
profiel herkent, horen wij graag van u.
We gaan ervan uit dat u als kandidaat beschikt over bij het kaliber van de functie passende
kwaliteiten, waarbij ervaring in het speciaal onderwijs een voorwaarde is.
Het betreft een functie per 1 januari 2020 in schaal AD voor 0,8 fte conform de cao voor het
primair onderwijs.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Heijting, directeur CSO De
Zonnehoek, Heemradenlaan 102, 7329 BZ Apeldoorn. Telefoonnummer: 06-53758828.
Of u stuurt een email naar: m.heijting@cso-dezonnehoek.nl
De vacature, alsmede een uitgebreid functieprofiel vindt u terug op onze website www.csodezonnehoek.nl. De brievenselectie vindt plaats in week 46. De gesprekken met de
benoemingscommissie en adviescommissie vinden in week 47 en 48.
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Uw brief en curriculum vitae kunt u versturen aan Stichting CSO Apeldoorn, ter attentie van
mevrouw M. Heijting, directeur CSO De Zonnehoek, Heemradenlaan 102, 7329 BZ
Apeldoorn of via mail: m.heijting@cso-dezonnehoek.nl

We zien uw reactie graag uiterlijk 12 november 2020 tegemoet.

