
                                        

   

 

Op de Koningin Emmaschool in Nijkerk zijn we op zoek naar een enthousiaste 

 

Directeur (D13)  

‘Een ervaren en inspirerende verbinder’ 

 

(0,8 - 1,0 FTE; een duobaan is bespreekbaar) 

 

 

De Koningin Emmaschool is een christelijke school voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO) met op dit 

moment 120 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Ook heeft de Koningin Emmaschool een 

afdeling De Lelie ZML met op dit moment 32 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Deze scholen 

vormen samen een school voor gespecialiseerd onderwijs. De Koningin Emmaschool maakt 

onderdeel uit van Stichting EduCare en is gevestigd in Nijkerk.  

  

Interne samenwerking 

Met een team van enthousiaste en kundige medewerkers bieden wij op onze school onderwijs aan 

onze leerlingen. Onze ambitie is het ontwikkelen van een veelzijdig en stimulerend schoolconcept, 

waarin we zoveel mogelijk maatwerk bieden in leren en ontwikkeling. 

 

Onze SBO leerlingen hebben een eigen tempo en een eigen manier van leren. We zijn gericht op 

de brede ontwikkeling van onze leerlingen. Wij vinden kwalificeren, socialisatie en persoonsvorming 

belangrijke aspecten van ons onderwijs. Op het SBO werken we in kleinere groepen en bieden we 

waar mogelijk maatwerk.  

 

De leerlingen op De Lelie zijn (zeer) moeilijk lerend. De ontwikkelingsachterstand door een 

verstandelijke beperking uit zich doorgaans in sociaal-emotioneel opzicht en soms in de motoriek 

en het gedragsmatig functioneren. Ons hoofddoel is een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en 

zelfstandigheid te bewerkstelligen.  

 

De identiteit van de school is de basis voor onze missie en visie. Kinderen zijn voor ons volwaardige 

mensen, nog jong en volop in ontwikkeling. Voor ons is het vertrekpunt dat wij ieder kind 

onvoorwaardelijk accepteren zoals het is.  

 

Stichting EduCare 

De Koningin Emmaschool is een van de zes scholen van Stichting EduCare. Onder de stichting vallen 

drie scholen voor Speciaal Basisonderwijs, één school voor praktijkonderwijs en twee scholen voor 

Zeer Moeilijk Lerende Kinderen. Met ruim 280 medewerkers verzorgen wij binnen onze stichting 

onderwijs en begeleiding voor zo’n 950 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. De stichting wordt 

bestuurd door een bestuurder en kent een raad van toezicht. Het directieberaad bestaande uit vijf 

directeuren en de bestuurder is het belangrijkste beleidsvormende orgaan. 

 

Profiel 

Als onze nieuwe directeur ben jij verantwoordelijk voor het organiseren van het onderwijs en de 

leerlingenzorg op school. Je vertaalt de door het bestuur vastgestelde strategische beleidslijnen 

effectief naar de praktijk en geeft op een enthousiaste en verbindende manier leiding. Je stuurt 

heel expliciet op het maken, uitvoeren en evalueren van beleid en het handhaven van afspraken.  



                                        

   

 

Je werkt met je team aan de profilering van de school en weet moeiteloos contact te leggen en 

te onderhouden met zowel interne als externe regionale betrokkenen bij de school.  

 

Jij als onze nieuwe directeur: 

• bent enthousiast, adequaat, daadkrachtig, betrokken en zorgvuldig;  

• werkt vanuit een professionele houding, waarbij een goede balans bestaat tussen 

empathie en zakelijk handelen; 

• hebt ruime ervaring in het (speciaal) onderwijs, kennis van passend onderwijs en affiniteit 

met de doelgroep; 

• hebt een christelijke levensovertuiging en een positieve opstelling ten opzichte van het 

christelijk onderwijs. 

• hebt ruime ervaring als onderwijskundig leider en eindverantwoordelijke in een complexe 

onderwijsorganisatie; 

• kunt je inleven in leraren en ouders en bent in staat waar nodig duidelijke grenzen te stellen 

• werkt data gestuurd en opbrengstgericht; 

• hebt goed financieel inzicht;  

• hebt aantoonbare veranderkundige ervaring; 

• hebt een functie gerelateerde opleiding op hbo-/universitair-niveau; 

  

Wij bieden:  

• een baan binnen een inspirerende en ambitieuze organisatie die ‘ertoe doet’ met veel 

ruimte voor inhoudelijke inbreng; 

• een omgeving met volop ontwikkelkansen, waarbij groei en kwaliteit belangrijke 

uitgangspunten zijn en waarbij je samenwerkt over de grenzen van de eigen organisatie 

heen; 

• een enthousiast en professioneel team; waarbij we de zorg voor kinderen en elkaar 

belangrijk vinden; 

• voldoende ruimte voor professionele ontwikkeling; 

• goede arbeidsvoorwaarden en een salariëring volgens de cao PO schaal D13. 

 

Ben je enthousiast? 

Mail dan je motivatiebrief met CV uiterlijk 19 maart 2023, ter attentie van mevrouw A. Lieman – 

Bambach, HR Adviseur (a.lieman@educare-harderwijk.nl) o.v.v. vacature Directeur Koningin 

Emmaschool. Informatie over de functie kan worden opgevraagd bij de heer J. Lindemulder, 

bestuurder Stichting EduCare (0341 – 45 27 95).  

 

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.  

 

De vacature wordt tegelijk in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten 

voorrang boven externe kandidaten. 

 

De eerste kennismakingsgesprekken vinden plaats in week 12. 


