De Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg is een landelijk werkende onderwijsstichting. De
stichting bestuurt 19 scholen voor leerlingen met ernstige problemen op 54 locaties in 27
gemeenten. Er werken circa 1.000 medewerkers. De meeste scholen werken nauw samen met
residentiële jeugdinstellingen en instellingen voor jeugdzorg.
De stichting werkt met een bovenschoolse managementstructuur volgens de concepten
‘besturen op afstand’ en ‘resultaatgericht werken’. De uitdaging voor de Aloysius Stichting
bestaat uit het, samen met de leerlingen en andere betrokkenen, weer vlot trekken van
vastgelopen onderwijssituaties.
Stichting Fedra is een stichting voor bijzonder basisonderwijs. Fedra bestuurt twaalf scholen –
elf voor regulier basisonderwijs en een voor speciaal basisonderwijs -, 300 personeelsleden
en 3.500 leerlingen. De scholen werken samen aan goed onderwijs. In de drie gemeenten
Heemskerk, Beverwijk en Velsen maken de teams hun eigen school.
De twee organisaties ontwikkelen samen met een derde onderwijspartner en twee zorgpartners
op de locatie Zeearend in Beverwijk en de locatie Boekanier in IJmuiden een Integraal
Kindcentrum (IKC).
Vanwege een reorganisatie van de Antoniusschool zijn wij op zoek naar een
locatiedirecteur Antoniusschool IJmond
Vanwege een vacature op De Zeearend zijn we op zoek naar een
directeur Zeearend Beverwijk
Gezien de intensieve samenwerking binnen het IKC gaat onze voorkeur uit naar één directeur
(m/v; wtf 1.0) die zowel SO Antonius als SBO De Zeearend integraal kan aansturen.
De Antoniusschool geeft onderwijs aan kinderen van 4 tot 13 jaar. Dit is vergelijkbaar met de
groepen 1 t/m 8 van het regulier basisonderwijs. Op de Antoniusschool IJmond zitten gemiddeld
100 kinderen. Bij kinderen die cluster IV onderwijs volgen, is vaak sprake van ernstige
gedragsproblematiek, die het zorgaanbod van de basisschool overstijgt. Wij bieden de kinderen
structuur, rust en regelmaat. Wij gaan uit van hun eigen mogelijkheden en benaderen ze positief.
Speciale basisschool De Zeearend geeft ook onderwijs aan kinderen van 4 tot 13 jaar. Op de
school zitten gemiddeld 120 kinderen.
Het IKC IJmond is gevestigd op twee locaties: SBO De Zeearend (Beverwijk) en SBO De
Boekanier (IJmuiden). De kracht van het IKC IJmond is gezamenlijk en doelgericht komen tot
een passende aanpak voor de onderwijs-, opvoed- en ondersteuningsbehoefte(n) van kinderen,
ouders en professionals. Naast het SBO zijn Kenter jeugdhulp en de Hartekamp Groep de
samenwerkingspartners.
Als locatiedirecteur Antonius/directeur Zeearend bent u integraal eindverantwoordelijk voor het
onderwijs op beide scholen. U geeft leiding aan de medewerkers op onderwijskundig,
orthopedagogisch, organisatorisch, materieel en personeelsgebied.
U richt het management in op de continue verbetering van het primaire proces en u beheerst
resultaatgerichte managementvaardigheden. Bovendien bent u een stevige, inspirerende,
stabiele en integere persoonlijkheid. U bent ook een goede organisator en bent in staat om
positieve werkrelaties op te bouwen en te onderhouden, zowel intern als extern.
Uiteraard beschikt u over een onderwijsbevoegdheid en daarnaast een relevante voortgezette
opleiding. Ook heeft u ervaring in het speciaal onderwijs. Ervaring in leidinggevende functie(s) in
schoolorganisaties en aantoonbare managementkwaliteiten zijn tevens vereist.
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De voordrachtcommissie bestaat uit de sectordirecteur, locatiedirecteur, beleidsmedewerker
HRM van het sectorkantoor (Aloysius), de zorgcoördinator van De Zeearend en een afvaardiging
van de medezeggenschapsraden van de twee scholen. Een psychologisch onderzoek kan deel
uitmaken van de procedure. Het betreft een zogenoemde DC functie. De besturen besteden veel
aandacht aan persoonlijke ontwikkeling. De overige rechtspositionele voorwaarden zijn conform
de rijksregelingen.
Informatie over de Aloysius Stichting kunt u vinden op de website www.aloysiusstichting.nl.
Informatie over Stichting Fedra kunt u vinden op de website www.fedra.nl.
Informatie over de functie kunt u inwinnen bij de sectordirecteur van Noord en Gesloten
Onderwijs, de heer R. Prast. Sollicitaties met een uitgebreid curriculum vitae kunnen tot en met
22 mei 2017 worden gericht aan het sectorkantoor van sector Noord t.a.v. de sectordirecteur,
Havinghastraat 17, 1817 DA Alkmaar, of via de e-mail aan
Sharon.Tjongahung@aloysiusstichting.nl
De eerste gespreksronde met de voordrachtcommissie staat gepland op 30 mei 2017.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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