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Willem van Oranje Scholengroep zoekt: 
 

een directeur (0,6-0,8 fte) voor  
SPECIALE DALTONBASISSCHOOL DE LEILINDE 

 

Kernbelofte scholengroep  
          
‘Leerlingen worden gezien’. Goed onderwijs. Wat is dat eigenlijk? Volstaat dat met het 
begeleiden van leerlingen op hun weg naar kennis, kunde en vaardigheden of is het 
meer?  

Als Willem van Oranje Scholengroep zien we onze missie breder.  
Los van het verwerven van waardevolle kennis, willen we leerlingen voorbereiden op hun  
toekomst met een goed ontwikkeld besef van waarden. Zelfstandig en met voldoende 
zelfvertrouwen. Overtuigd van hun eigen unieke kracht en talent.  

Dat slaagt alleen als leerlingen echt gezien worden. Een gids hebben. Met de school als 
scharnier tussen de leerlingen, hun ouders, de maatschappij en hun toekomst. 

Organisatie  
 
Willem van Oranje Scholengroep faciliteert en ondersteunt zeven scholen om deze 
kernbelofte waar te kunnen maken. Autonome scholen voor primair en voortgezet 
onderwijs, ieder met hun eigen kenmerken, werkgebied en invulling van de missie. Met 
als gemene deler onze protestants-christelijke signatuur. Een identiteit waar we trots op 
zijn. Omdat het ons verbindt en omdat het een ankerplaats biedt in een continu 
veranderende wereld. Een stevige basis van waaruit we innovaties omarmen en met 
open blik nieuwe samenwerkingen tegemoet treden. 

Samen met het Willem van Oranje College (voortgezet onderwijs), de Koningschool, PCBS 
De Bron en de Juliana van Stolbergschool (drie scholen voor primair onderwijs) is SBO 
Daltonschool De Leilinde onderdeel van Willem van Oranje Scholengroep. 

Binnen de scholengroep heeft iedere school de ruimte om op basis van de strategische 
koers (het identiteitspaspoort en het Vision Eye) haar toekomstige eigen ambities te 
realiseren.  

SPECIALE DALTONBASISSCHOOL DE LEILINDE  
Op onze school wordt elk kind als “uniek” beschouwd en behandeld. Waarden en normen 
staan bij ons hoog in het vaandel. 
 
Het team van SBO Daltonschool De Leilinde is een team met passie voor het “unieke 
kind”. De leerling kan en mag zich ontwikkelen tot wie die hij/zij in aanleg is. Binnen ons 
team zijn aandacht, veiligheid en welbevinden belangrijke waarden voor het onderwijs. 
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De school heeft de uitdaging om de maatschappelijke ontwikkelingen beter in te zetten 
bij de organisatieontwikkeling. In 2021/2022 wordt een ontwikkeling ingang gezet om 
binnen Passend Onderwijs een nog meer brede onderwijsvoorziening met 
expertisefunctie te worden.  
 
Als directeur ga je randvoorwaarden en een (fysieke) omgeving scheppen waarin het 
team en de leerlingen optimaal kunnen functioneren, waarbij het primaire proces 
centraal staat. 
 
Als kerntaak geeft de directeur leiding aan het voltallige team, bestaande uit de 
volgende professionals: groepsleerkrachten, intern begeleiders, en specialisten zoals 
een orthopedagoog/GZ-psycholoog, schoolmaatschappelijk werkster, logopediste, 
fysiotherapeute, gedragsspecialisten en ambulant-begeleiders. 
De huidige directeur zal de komende twee jaren een lesgevende functie invullen en 
betrokken zijn het nieuwbouwproject en Daltononderwijs. 
 
Daltonschool 
 
SBO Daltonschool De Leilinde is een officiële Daltonschool. Dit is terug te zien in de 
gehele school. De vijf kernwaarden: zelfstandigheid, vrijheid in gebondenheid 
(verantwoordelijkheid), samenwerking, reflectie, effectiviteit/doelmatigheid staan 
centraal. 
De zelfstandigheid van de leerling bestaat o.a. uit: het inplannen van een taakkaart met 
daarop de te maken lesstof, de zelfcorrectie, het leren omgaan met uitgestelde aandacht 
en het zelfstandig met hulpmiddelen omgaan. Het uitgangspunt is: wat een leerling zelf 
kan, doet hij zelf. 
In het huidige schooljaar 2020/2021 telt de school 92 leerlingen. Dit aantal is al jaren 
stabiel en zal vanuit de beoogde brede onderwijsvoorziening licht groeien. 
 
Wat verwachten wij van de nieuwe directeur? 

   
• Je toont leiderschap in een team of hebt ervaring als leidinggevende in het onderwijs. 
• Je bent in staat om richting, inhoud en vorm te geven aan het onderwijs in lijn met de 

ambities van Willem van Oranje Scholengroep. 
• Je weet het team te inspireren en te stimuleren op onderwijskundig gebied en 

ontwikkelt draagvlak voor nieuwe ideeën en concepten. Je bent in staat om controle los 
te laten, vertrouwen te geven en hen vanuit hun kwaliteiten en ambities de goede 
dingen te laten doen.  

• Je hebt kennis van en inzicht in het Speciaal Basisonderwijs. 
• Je bent transparant en met een open mind zichtbaar binnen en buiten de school. 
• Je bent vaardig in het omgaan met de verschillende achtergronden van leerlingen, 

ouders, leerkrachten en betrokken professionals. Je bent stevig, koersvast en in staat 
om mensen aan te spreken. 

• Je hebt een open houding ten opzichte van onderwijsvernieuwingen en kan processen 
aansturen op resultaat en kwaliteit waarbij je de verantwoordelijkheden zoveel als 
mogelijk bij medewerkers in de organisatie legt. 
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Samenvattend zijn wij op zoek naar een directeur die stevig en koersvast in zijn schoenen 
staat en in staat is om mensen aan te spreken. Niet onbelangrijk zijn: relativeringsvermogen 
en een goed gevoel voor humor. 
 
Wat bieden wij 
 
• Een toekomstig nieuwe werkomgeving in Oudheusden, het hart van Brabant. 
• Betrokken professionals en inspirerende leerlingen in een bijzondere 

onderwijsomgeving. 
• Een overkoepelende scholengroep die algemene zaken regelt en continuïteit borgt. 
• Een veranderteam dat draagkracht van nieuwe ontwikkelingen vergroot. 

Arbeidsvoorwaarden 
 
• Het betreft een aanstelling (0,6-0,8 fte) als directeur PO binnen Willem van Oranje 

Scholengroep. 
• Salaris en arbeidsvoorwaarden op basis van CAO-PO met goede secundaire 

arbeidsvoorwaarden van de scholengroep. 
• De benoeming per 1 september 2021 of zoveel eerder als mogelijk. 

Procedure 
 
• Herken jij jezelf in het profiel? Dan nodigen wij jou graag uit om vóór maandag 24 mei 

2021 te solliciteren. 
• Je kunt je motivatie en CV opsturen naar scholengroep@wvoranje.nl ter attentie van 

Jan Maarten de Bruin – voorzitter College van Bestuur. 
• Voor nadere informatie over de vacature of de procedure, kun je contact opnemen met 

Jan Maarten de Bruin – via telefoonnummer: 06-53697814 
• Op de website van de scholengroep (www.willemvanoranjescholengroep.nl) en de 

website van de school (www.deleilindesbo.nl) vind je informatie over onze missie en visie 
en het onderwijs waarvoor wij staan. 

• Op maandagavond 31 mei 2021 vinden de eerste selectiegesprekken met de 
sollicitatiecommissie plaats.  

• Op donderdagavond 3 juni 2021 zal een eventuele tweede gespreksronde 
plaatsvinden. 

• Een assessment zal deel uitmaken van de selectieprocedure. Dit assessment wordt 
afgenomen op maandag 7 juni 2021. 

• Mocht jij pas na genoemde sluitingsdatum kennisnemen van deze vacatures, dan 
vernemen wij alsnog graag je reactie. 

 

 

Bijlage: competentieprofiel directeur Willem van Oranje Scholengroep 

mailto:scholengroep@wvoranje.nl
http://www.willemvanoranjescholengroep/
http://www.deleilindesbo.nl/
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BIJLAGE  Competentieprofiel directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Doel van de rol 
Een goed draaiende schoolorganisatie die kwalitatief hoogwaardig onderwijs verzorgt.  
Activiteiten 
Aansturen, anticiperen, beslissen, bewaken, communiceren, delegeren, doel bepalen, inspireren, overzien, 
uitdagen, verbinden, visie ontwikkelen. 

 

Context  
De directeur neemt de eindverantwoordelijkheid voor het geheel en doet er alles aan om de doelen waar te 
maken. Hij overziet zaken, geeft richting en stuurt op hoofdlijnen bij. Waar hij (voor) staat is duidelijk.  
Hij geeft vertrouwen en ruimte aan anderen om hem heen. Dit is de basisvoorwaarde om het gewenste resultaat 
te bereiken. De directeur gelooft in de ontwikkelkracht van mensen en weet dat je door het aanboren van hun 
talent met plezier het beste resultaat bereikt.   

Zijn stijl is in de basis coachend en dienend maar tegelijkertijd grijpt hij in als dat nodig is. Hij is moedig in het 
doorhakken van knopen en het nemen van (lastige) besluiten ook als deze indruisen tegen het persoonlijk 
belang van zijn mensen. De continuïteit van de school staat immers bovenaan.  
 
De directeur is een communicator pur sang. Door zijn luisterend vermogen weet hij met alle partijen in- en 
extern goed te verbinden. Hij investeert in samenwerkingsrelaties en vertegenwoordigt de school en de mensen 
die er werken.  

De directeur is verantwoordelijk voor de strategie en het beleid van de school.  Hij inspireert en daagt anderen 
uit om zich maximaal en met plezier in te zetten voor hun rol binnen de school.  Hij is expliciet in zijn 
verwachtingen en niet zomaar tevreden; zijn kwaliteitsbesef ligt hoog. Op de Willem-competenties geeft hij het 
goede voorbeeld en door zijn wendbaarheid is hij in staat om op verschillende manieren het doel te bereiken.  

Zelfreflecterend vermogen  is de basis voor goed functioneren.  

Competenties  
Willem-competenties      Functiespecifieke competenties 
Eigenaarschap (zelfontwikkeling)    Leidinggeven 
Ondernemend zijn (initiatief)     Verantwoordelijkheid 
Samenwerken       Delegeren 
        Resultaatgerichtheid 
        Probleemanalyse 
        Flexibel gedrag 
        Luisteren  
        Visie  
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Competenties en gedragscriteria 
 

Competentie Gedrag 
Eigenaarschap 
(Zelfontwikkeling) 

Zoekt actief naar persoonlijke feedback en doet hier iets mee. 
Evalueert regelmatig de eigen aanpak en wat daarin anders of beter zou 
kunnen. 
Laat blijken over een reëel inzicht in de eigen sterke en zwakke punten te 
beschikken. 
Besteedt zichtbaar tijd en energie aan eigen ontwikkeling. 
Is erop gespitst zichzelf te verbreden en/of te verdiepen. 

 
 

Competentie Gedrag 
Samenwerken Deelt kennis en ervaring met anderen. 

Staat open voor de mening en ideeën van anderen in de groep of het team. 
Signaleert wanneer anderen hulp nodig hebben en neemt taken zo nodig 
over. 
Laat duidelijk zien het gezamenlijk resultaat belangrijk te vinden. 
Viert successen en betreurt mislukkingen gezamenlijk. 

 
Competentie Gedrag 
Ondernemend zijn 
(Initiatief) 

Komt ongevraagd met voorstellen en ideeën die bijdragen aan de kwaliteit 
van de organisatie. 
Komt actief met nieuwe plannen en voorstellen. 
Signaleert kansen en vertaalt deze naar voordelen voor de eigen 
organisatie. 
Wacht niet af, maar handelt uit zichzelf. 
Trekt activiteiten en verantwoordelijkheden naar zich toe. 

 
Competentie Gedrag 
Leidinggeven Draagt de gewenst cultuur(verandering) uit. 

geeft richting en sturing aan teambesprekingen waarin tegengestelde 
belangen een rol spelen. 
draagt zorg voor de juiste middelen, faciliteiten en voorwaarden zodat het 
primaire proces effectief verloopt. 
moedigt medewerkers aan om buiten de grenzen van de eigen afdeling te 
kijken. 
kan de kwaliteiten van de medewerkers zodanig managen dat deze 
optimaal benut worden. 
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Competentie Gedrag 
Verantwoordelijkheid Deelt zijn kwaliteitseisen en normen met belanghebbenden. 

Is een rolmodel voor anderen qua betrouwbaarheid en integriteit. 
Legt verantwoordelijkheid af richting stakeholders voor acties en 
handelingen van de organisatie. 
Neemt persoonlijk verantwoordelijkheid voor het handelen van zichzelf, de 
afdeling en de hele organisatie. 
Zorgt dat er een organisatiecultuur is waarbij verantwoording nemen voor 
persoonlijke acties en handelingen van anderen van groot belang is. 
Zorgt dat afdelingen en teams voor elkaar in de bres springen als er fouten 
worden gemaakt. 

 
Competentie Gedrag 
Inlevingsvermogen Onderkent spanningen tussen teamleden of in groepen en maakt deze 

bespreekbaar. 
Onderkent wanneer een ander in verlegenheid gebracht wordt en 
onderneemt actie om deze verlegenheid weg te nemen. 
Heeft vlot inzicht in de onderlinge omgang tussen de groepsleden en 
maakt deze bij ineffectiviteit bespreekbaar. 
Brengt kritische zaken en delicate kwesties zodanig naar voren dat 
rekening wordt gehouden met de gevoelens van anderen. 

 
Competentie Gedrag 
Resultaatgerichtheid Formuleert uitdagende doelstellingen die een impact hebben op de werking 

van anderen of van de afdeling. 
Ontwikkelt een doelgericht en concreet actieplan met doelen, mensen, 
middelen, timing enzovoort. 
Maakt concrete afspraken met alle betrokkenen gericht op het bereiken van 
de doelstellingen. 
Communiceert op regelmatige basis met alle betrokkenen over de stand 
van zaken. 
Spreekt anderen aan op het bereiken van de doelstellingen wanneer dit 
nodig blijkt. 

 
Competentie Gedrag 
Delegeren Doet afstand van de eigen bevoegdheden indien dit effectiever is. 

Draagt alle taken en verantwoordelijkheden aan anderen over die door 
anderen gedaan kunnen worden. 
Delegeert om hiermee zelf meer speelruimte en vrijheid te verkrijgen en 
aldus een bijdrage te leveren aan het verhogen van de kwaliteit van de 
eigen organisatie. 
Houdt bij het delegeren van verantwoordelijkheden rekening met 
haalbaarheid en afbreukrisico. 
Durft lost te laten en volledig te vertrouwen op de kwaliteiten van anderen. 
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Competentie Gedrag 
Flexibel gedrag Speelt soepel in op onverwachte wendingen. 

Veert mee met de gesprekspartner zonder het eigen doel uit het oog te 
verliezen. 
Verandert van benaderingswijze als de weerstand aanhoudt (andere 
invalshoek, nieuwe argumenten). 
Hanteert verschillende argumenten en een alternatieve stijl op soepele 
wijze. 
Stelt problemen in een ander daglicht. 

 
Competentie Gedrag 
Probleemanalyse Signaleert problemen die zich voordoen in de dagelijkse gang van zaken en 

onderkent de gevolgen voor de voortgang van de werkzaamheden. 
Bekijkt een zich voordoend probleem vanuit meerdere invalshoeken 
(financiën, strategie, imago, personeel). 
Plaatst de ontwikkeling van gerezen problemen in de tijd (korte en langere 
termijn). 
Legt verbanden tussen ogenschijnlijk los van elkaar staande problemen en 
gebeurtenissen. 
Dringt vlot tot de kern van de zaak door, door de juiste vragen te stellen en 
de juiste bronnen te gebruiken. 
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