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Profielschets directeur 

Prof. dr. Gunningschool-VSO en VSO Daaf Geluk 
 

Dunamare Onderwijsgroep zoekt met ingang van 1 september 2022 een nieuwe directeur voor twee 

VSO-scholen: Daaf Geluk en prof. dr. Gunningschool. Deze profielschets bevat achtergrondinformatie 

en beschrijft de kern van het profiel van de directeur. Voor meer informatie over de scholen verwijzen 

wij naar beide websites (www.vsodaafgeluk.nl en www.gunningschool-vso.nl) en naar de website van 

Dunamare. 

 

VSO Daaf Geluk 

VSO Daaf Geluk biedt met een team van 150 medewerkers vmbo, havo en vwo aan circa 420 

leerlingen met een internaliserende problematiek. De school is de afgelopen jaren sterk gegroeid en 

de grenzen aan deze groei zijn bereikt. De school streeft naar een zekere krimp. Ook al heeft de school 

nu een flinke omvang, er is altijd nog een sterke focus op (het gevoel van) kleinschaligheid, zowel in de 

organisatie van het onderwijs, als in de samenwerking binnen het team. De dagelijkse aansturing ligt 

bij zeven teamleiders en de directeur. De koers voor de komende jaren wordt op dit moment 

verwoord in een nieuw schoolplan. Krimp is één focuspunt; onderwijskwaliteit en toetsing & 

examinering twee andere belangrijke speerpunten. De school heeft onlangs de examenlicentie havo 

verkregen en wil over een paar jaar ook de examenlicentie vwo aanvragen. Ten slotte heeft ook de 

samenwerking én het spanningsveld tussen onderwijs en jeugdzorg onze aandacht.  

 

Prof. dr. Gunningschool-VSO 

De prof. dr. Gunningschool is met 95 leerlingen en 35 medewerkers een kleine vmbo-school voor 

leerlingen met externaliserende gedragsproblematiek. Medewerkers kennen elkaar en alle leerlingen 

goed, de structuur is helder en de lijnen zijn kort. De kleinschaligheid maakt deze school echter ook 

financieel kwetsbaar, wat al een aantal jaren een lastig vraagstuk is. De school is verder stabiel en 

goed op orde. Er is rust, veiligheid en er heerst een fijne sfeer. De dagelijkse aansturing ligt vrijwel 

volledig bij twee teamleiders. De directeur heeft een kleinere rol op de prof. dr. Gunningschool; met 

name een strategische en ondersteunende, minder een uitvoerende. Belangrijke aspecten in het 

schoolplan voor de komende vier jaar zijn: aandacht voor HR, gericht op een stabiel personeelsbestand met 

behoud van kwaliteit, bestendigen en uitbreiden van de samenwerking met Daaf Geluk en het mbo. vergroten van 

leskwaliteit en het verder ontwikkelen van de samenwerking met jeugdhulpverlening.  
 

Onze opgave 

Voor onze leerlingen gaat leren niet vanzelf. Voor hen is het extra belangrijk dat er een veilig 

leerklimaat is met duidelijke afspraken en een goede relatie met de docenten en begeleiders. 

Kenmerkend voor onze scholen is de sterke leerlingbegeleiding, het maatwerk en de grote 

betrokkenheid van medewerkers. Wij zien onze leerlingen, kijken áchter het gedrag, begrijpen wat zij 

nodig hebben om zich te ontwikkelen en helpen hen succeservaringen op te doen. Er is uitgebreide 

kennis aanwezig over de ondersteuningsbehoeften van de doelgroep, over onderwijs en begeleiding. 

We zetten deze kennis als team zo goed mogelijk in.  

  

http://www.vsodaafgeluk.nl/
http://www.gunningschool-vso.nl/
https://www.dunamare.nl/
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We zijn blij met wat we voor onze leerlingen kunnen betekenen, al vinden we ook dat er altijd ruimte 

voor verbetering is. Werken in het VSO vraagt om een sterke professionele, collegiale schoolcultuur 

waarin we op elkaar kunnen bouwen. We moeten en willen ons werk echt als team uitvoeren. We zijn 

loyaal en collegiaal en delen de wil om het goede te doen voor onze leerlingen.  

 

De directeur die wij zoeken  

We geven iedere dag opnieuw invulling aan ons streven om onze leerlingen zich optimaal te laten 

ontwikkelen. Wij zoeken een nieuwe directeur die zich vol overtuiging aan onze opdracht 

committeert. Je inspireert ons met je handelen als leider, met je betrokkenheid bij het team én de 

leerlingen. Je kent de ontwikkelingen in passend onderwijs en de jeugdzorg, je bent je bewust van de 

omgeving en onze rol hierin. Je ziet en erkent wat wij belangrijk vinden en verbindt dat aan doelen en 

aandachtspunten voor beide scholen. Met je frisse blik laat je ons ook weer anders kijken, houd je ons 

alert en draag je bij aan ons werkplezier. Je wilt niet veranderen om het veranderen, maar als je een 

kans ziet, dan neem je ons hierin mee. Je werkt met ons aan de professionele cultuur, waarbij je de 

mogelijkheid tot ontwikkeling biedt en begrenst en aanspreekt waar nodig.  

 

Jouw open en uitnodigende houding geeft anderen het vertrouwen dat fouten maken mag. Daarin 

ben je zelf een voorbeeld omdat je je kwetsbaar opstelt. Je bevordert op die manier de participatie 

van collega’s en partners bij de ontwikkeling van ons onderwijs en onze scholen. Je hecht hier net als 

wij waarde aan en creëert commitment. Je bent communicatief sterk in de relatie met collega’s, 

leerlingen, ouders en andere partners. Je beweegt je zichtbaar in de school, bent gemakkelijk te 

benaderen en hebt sterk ontwikkelde voelsprieten. Je bent een mensenmens en tegelijkertijd iemand 

die processen goed kan inrichten en overzien. Je weet prioriteiten te stellen, analyses te maken en bij 

te sturen waar nodig. Je vertegenwoordigt de school in externe netwerken en in het 

directeurenoverleg. In alles wat je doet, ben je je bewust van je verantwoordelijkheid voor beide 

scholen. De invulling van je directeurschap is op de twee scholen weliswaar anders, maar voor beide 

speel je een betekenisvolle rol.  

 

Met je doortastende en duidelijke stijl bevorder je het maken van keuzes. Je staat open voor 

initiatieven uit het team, je erkent en waardeert de inbreng van collega’s. In de sterk dynamische 

omgeving van onze scholen vind je een goede balans tussen het stellen van je eigen prioriteiten en het 

flexibel meebewegen als de situatie daarom vraagt. Regels en protocollen pas je toe vanuit hun 

bedoeling. Je faciliteert het (management)team in het cyclisch ontwikkelen en verbeteren van het 

onderwijs. Je geeft richting en je hebt aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding 

in het algemeen en de profielen van beide scholen in het bijzonder. Je hebt een scherp oog voor de 

kwaliteiten in het (management)team en je durft daaraan eisen te stellen. Tegelijk erken je de 

draagkracht en bied je ondersteuning waar dat noodzakelijk is. Je hebt oog voor de behoeften van 

medewerkers in verschillende levens- en loopbaanfasen en past daarop de HR- en ontwikkelstrategie 

van de school aan.   
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Functie en kaders 

Als directeur ben je integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, het personeel en 

de (financiële) gezondheid van Daaf Geluk en de prof. dr. Gunningschool. Met je teamleiders geef je 

leiding aan de locaties. Uiteraard treed je naar buiten als gezicht van de school en vertegenwoordig je 

de school in relevante netwerken. Dunamare Onderwijsgroep geeft in haar functiebeschrijving van 

directieleden het speelveld en de kaders aan waarbinnen jij je beweegt.  

 

Binnen de Dunamare Onderwijsgroep speel je een actieve rol in de directieraad en werk je nauw 

samen met het bestuursbureau. Je bent een constructieve speler die bijdraagt aan de ambitie van de 

onderwijsgroep en maakt dat het geheel meer is dan de som der delen. Van alle directieleden wordt 

verwacht dat zij met het commitment aan hun eigen school ook het commitment uitspreken aan het 

dienen van het collectieve belang en oog hebben voor de diversiteit van belangen van de scholen.  

 

Wat breng je mee?  

Om succesvol invulling te kunnen geven aan de functie van directeur, beschik je over de volgende 

kennis, vaardigheden en ervaring:  

• je beschikt over hbo+/wo werk- en denkniveau; 

• je hebt leidinggevende ervaring in een directiefunctie in het onderwijs; 

• je hebt aantoonbare affiniteit met en kennis van het speciaal onderwijs; 

• je visie komt overeenkomt met onze waarden en de koers die we varen;   

• je hebt gevoel voor de context van onze scholen en de positie in het samenwerkingsverband; 

• je bent communicatief sterk in de relatie met collega’s, leerlingen, ouders en andere partners; 

• bij voorkeur heb je financiële kennis van het VSO. 

  

Bovendien kun je ons ervan overtuigen dat je:   

• zichtbaar en toegankelijk bent;  

• handelt vanuit empathie en met organisatiesensitiviteit; 

• het professionele gesprek aangaat, ook in lastige situaties; 

• beschikt over een sterk reflectief vermogen; 

• resultaatgericht en realistisch bent; 

• daadkrachtig optreedt als de situatie dat vraagt; 

• integer bent en vertrouwen geeft. 

 

Je kunt op basis van je ervaring onderbouwen dat je de volgende competenties beheerst: 
 

• Inspirerend leiderschap  

Je hebt het vermogen om met lef jouw ideeën, standpunten en plannen te introduceren in je team. Je 

bent creatief en in staat om energie en initiatief te organiseren. Je houding is een stimulans voor 

anderen om ondernemerschap en initiatief te tonen. Je daagt hen uit in hun professionele 

ontwikkeling, hun ontwerp van (maatwerk)onderwijs en de activiteiten die daarmee samenhangen. 

Met humor breng je de benodigde luchtigheid aan om dingen te relativeren.  
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• Netwerkleiderschap  

Je hebt een duidelijk beeld van de positie die de scholen in Haarlem en in de regio hebben. Je doorziet 

het belang van samenwerken met partners voor de invulling, de kwaliteit en de continuïteit van het 

onderwijs. Jij bouwt consistent aan partnerschappen en je onderhoudt deze zorgvuldig. 

 

• Onderwijskundig leiderschap  

Je beschikt over een concrete eigentijdse visie op het VSO. Je werkt evidence informed, baseert je 

aantoonbaar op (eigen) ervaring in ‘wat werkt’ en je benut (wetenschappelijk) inzicht in actuele 

ontwikkelingen uit onderwijs, jeugdzorg en maatschappij.  

 

• Strategisch leiderschap   

Uit je leiderschap blijkt dat je beschikt over het vermogen om te denken en te handelen in scenario’s. 

Je kijkt vooruit en vertaalt kansen en risico’s in de inzet van mensen en middelen om onze ambities te 

realiseren. Daarbij geef je blijk van gevoel voor timing en een scherp oog voor urgentie. Je bent 

consistent in de richting die je geeft, planmatig en met een goed gevoel voor maatwerk. Je houdt vast 

aan de ingeslagen koers en bewaakt dat er vooruitgang wordt geboekt. Waar nodig geef je steun, 

stuur je bij of spreek je medewerkers aan op hun verantwoordelijkheid.  

 

• Verbindend vermogen   

Je bent een invoelend leider met een goede antenne voor gedeelde en persoonlijke belangen, van 

medewerkers, leerlingen en partners. Je bent in staat om deze zorgvuldig af te wegen en anderen met 

jouzelf en ook met elkaar te verbinden. Je hebt gevoel voor verhoudingen en voor het formeel en 

informeel invullen van je verantwoordelijkheid als leider. Je wekt vertrouwen door jouw integriteit, die 

blijkt uit je transparante wijze van communiceren en je luisterend vermogen.  

 

Wat wij bieden 

We bieden een veelzijdige en uitdagende functie als directeur van twee VSO-scholen, voor de omvang 

van 1,0 fte in schaal 14 van de cao voortgezet onderwijs. Ingangsdatum is 1 september 2022. Bij 

aanstelling krijg je een tijdelijke benoeming van 1 jaar met uitzicht op een benoeming in de functie 

voor onbepaalde tijd. Wanneer je als interne kandidaat wordt benoemd in deze nieuwe functie, 

behoud je de bestaande rechten op grond van je huidige dienstverband bij Dunamare 

Onderwijsgroep. 

 

Bovendien bieden we je:  

• een dynamische werk- en leeromgeving; 

• ruime scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden; 

• twee teams van betrokken en bevlogen professionals; 

• ruimte om jezelf te zijn en je te blijven ontwikkelen; 

• constructieve collegiale samenwerking binnen de centrale directie; 

• de gelegenheid om een actieve rol te nemen in diverse onderwijsnetwerken. 


