
 

Voor onze school ‘de Lelie’ is Stichting EduCare  
per 1 juli –zo mogelijk eerder- op zoek naar een professionele, verbindende 
en inspirerende 
 

DIRECTEUR (voltijd) 

 
Stichting EduCare verzorgt  
Christelijk speciaal onderwijs in 
Harderwijk en omgeving en  
is het bevoegd gezag van de volgende 
scholen: 
 
SBAO De Arend 
in Nunspeet 
www.arendnunspeet.nl  
 
SBAO Koningin Emmaschool 
in Nijkerk 
www.emmaschool-nijkerk.nl   
 
SBAO De Springplank  
in Harderwijk 
www.sbospringplank.nl 
 
ZMLK De Lelie 
in Harderwijk 
www.delelie.net  
 
ZMLK De Wingerd 
in Nunspeet 
www.dewingerdnunspeet.nl  
 
PRO Mijn School 
in Harderwijk  
www.mijnschool.nu 

 
Stichting EduCare telt ruim 850 
leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. 
Het onderwijs aan en de begeleiding van 
deze leerlingen wordt verzorgd door 
ruim 250 medewerkers.  

 
De stichting wordt bestuurd door de 
Bestuurder en kent een Raad van 
Toezicht. Het directieberaad bestaande 
uit de 5 directeuren en de Bestuurder, is 
het belangrijkste beleidsvormende 
orgaan. 

 
 
www.educare-harderwijk.nl  
 
 
 
 

Wij zoeken een enthousiaste collega met de volgende kwaliteiten: 
 Je hebt een Christelijke levensovertuiging en een positieve opstelling ten opzichte 

van het Christelijk onderwijs. 
 Je hebt een op de functie gerichte opleiding op HBO/universitair-niveau. 
 Je hebt een opleiding tot schoolleider. 
 Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als onderwijskundig leider en 

eindverantwoordelijke in een complexe onderwijsorganisatie. 
 Je hebt financieel inzicht. 
 Je bent enthousiast, adequaat, zorgvuldig en je hebt een professionele houding.  
 Je hebt ruime ervaring in het speciaal onderwijs en kennis van passend onderwijs. 
 
Onze directeur is:  
 Verantwoordelijk voor het organiseren van het onderwijs en de leerlingenzorg op 

de school. 
 In staat om de door het bestuur vastgestelde strategische beleidslijnen effectief te 

vertalen. 
 Verantwoordelijk voor de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie en evaluatie 

van het onderwijsbeleid binnen de school. 
 Vaardig in het enthousiast en verbindend leiding geven aan het team. 
 In staat in- en externen professioneel te benaderen, om o.a. PR voor de school te 

genereren en het belang van de school te behartigen. 
 
Wat bieden wij? 
- een baan binnen een inspirerende en ambitieuze organisatie die ‘er toe doet’ met 

veel ruimte voor inhoudelijke inbreng. 
- goede arbeidsvoorwaarden en een salaris conform de CAO PO, salarisschaal DC.  

 
Ben je enthousiast? 
Mail dan je motivatiebrief met CV uiterlijk 9 maart 2020, ter attentie van Adviseur P&O, 
mevrouw J. Esselink (j.esselink@educare-harderwijk.nl ).  
 
Wil je meer informatie over de functie? Neem dan contact op met  
de heer J. Lindemulder, Bestuurder (0341 – 452795). Belangstellenden kunnen de 
profielschets opvragen via j.esselink@educare-harderwijk.nl. De gesprekken staan 
gepland op 16 maart en 19 maart. In week 9 zijn wij niet bereikbaar vanwege de 
voorjaarsvakantie. 
 
 
 
 

 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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