Functieprofiel directeur school voor Speciaal Basis Onderwijs ‘t Palet
CONTEXT
School voor speciaal basisonderwijs ’t Palet maakt deel uit van stichting Trigoon die drie
SBO scholen, één SO school, één VSO school en twee praktijkscholen onder haar hoede
heeft. Daarnaast ontwikkelt de stichting in samenwerking met externe partners een
Integraal Kind- en Expertise Centrum (IKEC) in Hoorn.
SBO ’t Palet heeft drie onderwijslocaties in Grootebroek en biedt onderwijs aan 274
leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte. De school heeft een locatie voor onderen middenbouwleerlingen, een locatie voor midden- en bovenbouwleerlingen en een
Centrum voor Daghulp waar jonge kinderen met extra ondersteuningsbehoeften
onderwijs krijgen. Bovendien verzorgt de school als één van de vier aangewezen scholen
het onderwijs aan nieuwkomers in de regio.
Om SBO ’t Palet samen met de teamleden blijvend te ontwikkelen, zoekt stichting
Trigoon een inhoudelijk bevlogen, daadkrachtige en verbindende directeur. Het
doorontwikkelen van de visie van de stichting, het vertalen van deze visie naar praktisch
integraal handelen en het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de stichting
in zijn geheel zijn belangrijke taken van de directeur.
Medewerkers van stichting Trigoon, waaronder van SBO ’t Palet, hebben een
ondersteunende rol in het samenwerkingsverband De Westfriese Knoop. Binnen scholen
voor regulier onderwijs en hun ondersteuningsteams participeren medewerkers van
stichting Trigoon om met hun specifieke expertise passende onderwijsarrangementen
mogelijk te maken.
WERKZAAMHEDEN
De directeur is verantwoordelijk voor:
1) Ontwikkeling, implementatie, evaluatie en borging van beleid door:
- het leveren van een inspirerende bijdrage aan de verdere ontwikkeling van SBO
’t Palet in de context van de educatieve omgeving;
- het (verder) ontwikkelen van de missie en visie van stichting Trigoon en deze
zichtbaar maken in de uitvoering van onderwijs;
- het vertalen van de missie en visie in uitvoerbare plannen binnen een meerjaren
perspectief;
- het geven van sturing aan het voorbereiden en ontwikkelen van
vernieuwingsprocessen;
- het onderhandelen met externe organisaties over het aanbod van arrangementen.
2)
-

De directeur geeft sturing en leiding aan SBO ‘t Palet door:
het geven van de dagelijkse leiding, ondersteund door twee teamleiders;
het bevorderen van een professioneel werkklimaat waarbij het kind centraal staat;
het hanteren van een coachende leiderschapsstijl in een lerende organisatie;

-

zichtbaar en toegankelijk te zijn voor teamleden, leerlingen en ouders;
het beleid van de organisatie financieel te vertalen in een (meerjaren) begroting;
het zorgdragen voor een meerjaren formatieplan.

3) De directeur draagt zorg voor de uitvoering van onderwijs
door:
- het organiseren van onderwijs aan kinderen in combinatie met
(jeugd)hulpverlening;
- het geven van richting aan en het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs;
- het geven van sturing aan de school m.b.t. de inhoud en innovatie van onderwijs;
- het zorgdragen voor de verbinding met partners, teamleden en relevante externe
contacten waaronder ouders.
KENNIS EN VAARDIGHEDEN
De directeur beschikt over:
- visie, met als uitgangspunt de gedachte dat een integrale aanpak op het gebied
van speciaal onderwijs en (jeugd)hulpverlening leidt tot één pedagogische en
didactische visie;
- vaardigheid in beleidsontwikkeling, -implementatie, -evaluatie en -borging;
- inzicht in (financiële) kengetallen en het vermogen om deze te interpreteren;
- leiderschapskwaliteiten, waarbij de kracht van de teamleden benut wordt,
ongeschreven regels en mechanismen in de organisatie worden doorzien en
waarbij de rol van directeur strategisch en tactisch wordt ingevuld;
- uitstekende communicatieve vaardigheden, waarbij goed wordt geluisterd, helder
en duidelijk geformuleerd wordt en met behoud van de relatie, o.a.
resultaatafspraken gemaakt worden;
- strategisch inzicht, waarbij geschakeld wordt tussen hoofdlijnen, het lange termijn
beleid en de operationele uitvoering;
- verbindend vermogen, waarbij de directeur anderen inspireert en enthousiasmeert
voor een bepaalde visie of aanpak;
- kennis van het speciaal basis en/of speciaal onderwijs en goed zicht hebben op de
landelijke ontwikkelingen voor het SBO-SO;
- kennis en het kunnen toepassen van onderwijskundige en
bedrijfsvoeringprocessen;
- inzicht in vraagstukken die zich op diverse terreinen in de breedte- en
diepteondersteuning van kinderen afspelen en daarnaar kunnen handelen;
- zelf reflecterend vermogen;
- academisch werk- en denkniveau, mede verkregen door een onderwijskundige
opleiding en/of een gecertificeerde schoolleidersopleiding.

ORGANISATORISCHE POSITIE
De directeur ressorteert hiërarchisch onder het College van Bestuur van stichting
Trigoon. Kaders voor uitvoering zijn beschreven in het managementstatuut.
Het strategisch beleid van stichting Trigoon wordt met de andere directeuren en het
college van bestuur vormgegeven in het Bovenschools Managementteam (BMT) en in
bovenschoolse werkgroepen, die zijn samengesteld met medewerkers van de
verschillende scholen.

