
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Vrijescholen Athena zoekt voor Vrije School Valentijn  

per 1 maart 2022 een enthousiaste en ervaren 
 

 Directeur m/v 0,8 fte 
 

Wij zoeken iemand die: 

• die resultaatgericht is en daadkrachtig, 

• die een goed oog heeft voor samenhang en verbinding, 

• die autoriteit heeft zonder autoritair te zijn, 

• die praktisch en pragmatisch kan managen waarbij hoofd- en bijzaken helder worden gescheiden,  

• met een erkend diploma schoolleider primair onderwijs en met minimaal vijf jaar ervaring, 

• met uitstekende communicatieve vaardigheden, 

• met affiniteit voor de vrijeschoolpedagogiek en -didactiek, 

• met aantoonbare leidinggevende capaciteiten. 

 

Wij bieden: 

• Een enkelstromige school met een inspirerende leeromgeving, 

• een enthousiast en gemotiveerd team, 

• goede opleidings- en coaching faciliteiten, 

• een prettig collegiaal klimaat van bestuur en directeuren, 

• een benoeming die plaatsvindt bij de Stichting Vrijescholen Athena in de functie van directeur in schaal D12. De 

cao Primair Onderwijs is van toepassing. 

• in eerste instantie een benoeming voor de periode van 1 jaar met uitzicht op een vast contract. 
 

Interesse?  

Op onze website www.vsathena.nl tref je onder de vacature een uitgebreide profielbeschrijving aan. 
Indien je belangstelling hebt voor bovengenoemde functie kun je een sollicitatiebrief met een duidelijke motivatie en cv per 
e-mail te sturen naar mheeger@vsathena.nl t.a.v. de heer Peronnik Veltman, o.v.v. vacature directeur Valentijn Harderwijk. 

De sluitingsdatum is bepaald op zondag 28 november 2021. De eerste gespreksronde zal plaatsvinden op maandag 13 
december en wordt gehouden op de school, Vliepad 1 te Harderwijk. Een tweede ronde zal later bekend gemaakt worden. 
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Profielschets directeur 
Valentijn Harderwijk 

 

De Stichting Vrijescholen Athena bevordert primair onderwijs vanuit de vrijeschoolgedachte in de 
regio Noord-, Oost- en Midden Nederland. Inmiddels zijn we met 15 vrijescholen die samen ruim 
2.600 leerlingen hebben. De vrijescholen zijn oorspronkelijk ontstaan uit de initiatiefkracht van 
ouders en leerkrachten in de diverse regio’s. Daarom heeft elke school binnen het bestuurlijk 
verband ‘zijn eigen kleur en signatuur’. De stichting werkt o.a. samen met andere stichtingen voor 
basisonderwijs, de overige vrijescholen in de regio en de Vereniging van Vrijescholen.  

Stichting Vrijescholen Athena kent een bestuurlijke inrichting met een Raad van Toezicht, een 
bestuurder en per school een integraal verantwoordelijke directeur. Het bevoegd gezag van de 
stichting ligt bij de bestuurder. Deze draagt verantwoordelijkheid voor het geheel en bestuurt de 
stichting overeenkomstig het gestelde in de statuten en doelstellingen. Op de uitvoering van de 
bestuurlijke taken wordt toegezien door de Raad van Toezicht.  

Het team van directeuren van de 15 scholen komt regelmatig bijeen in Deventer voor (strategisch) 
overleg, scholing en uitwisseling. Alle startende directeuren krijgen de beschikking over een 
professionele coach en er vindt regelmatig intervisie plaats. Het stafbureau kent ondersteunende 
functies op het gebied van onderwijs & kwaliteit, personeel, financiën, automatisering en 
secretariaat. De personele en financiële administratie wordt uitgevoerd door het Onderwijsbureau 
Twente. 

 
Valentijn 

Onze school, met ongeveer 165 leerlingen, is een plek waar kinderen met plezier hun eigen 
mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Hier mogen ze kind zijn om mens te worden. Onze pedagogische 
visie is ontleend aan de ontwikkelingsvisie vanuit de antroposofie die door Rudolf Steiner ruim 100 
jaar geleden is geïntroduceerd op verzoek van Emil Molt (directeur van een sigarettenfabriek). Dit is 
een inspiratiebron voor de leerkrachten. De kinderen krijgen antroposofie niet als lesstof 
aangeboden, maar de leerkrachten geven zo les dat het onderwijsaanbod past bij de 
onderwijsbehoefte, leeftijdsfase en belevingswereld van de kinderen. Hierbij is ruimte voor 
evenwicht tussen cognitieve ontwikkeling, sociale vorming en persoonsvorming. 

Ons onderwijs is gericht op ontplooiing van een krachtig willen, een warm voelen en een helder 
denken en tegelijkertijd op het verkrijgen van kennis, inzichten en vaardigheden die in de huidige tijd 
nodig zijn. ‘Vrij’ in het woord vrijeschool betekent dat het kind bij ons een eigen individualiteit mag 
ontwikkelen. Daarnaast betekent ‘vrij’ dat wij ons onderwijs op een eigen manier inrichten. Dit komt 
tot uiting in ons leerplan. 

De school heeft de afgelopen jaren een moeilijke tijd doorgemaakt, die uiteindelijk leidde tot het 
vertrek van de directeur. Er is de laatste jaren stevig ingezet op didactiek en opbrengstgericht  
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werken. Dat was wel nodig, maar het heeft ons ook wat te ver van onze identiteit gebracht. We zijn 
nu weer op weg die terug te vinden en te versterken. 

Wie ben jij? 

Je hebt affiniteit met het vrijeschoolonderwijs. De visie hierop kun je helder en duidelijk overbrengen 
naar ouders én leerkrachten. Jij weet welke taken er op je liggen te wachten als directeur van de 
school en je kijkt er naar uit om in team van directeuren, met groeiende scholen, het 
vrijeschoolonderwijs verder te kunnen ontwikkelen. Je hebt het vermogen om een team tot bloei te 
laten komen.  

 
De opdracht 

De nieuwe schoolleider ondersteunt en faciliteert de wens en ambitie van het team en de ouders om 

de komende jaren te komen tot verdieping van de vrijeschoolpedagogie om daarmee de identiteit 

van Valentijn te verhelderen en te verstevigen. Er zijn heldere schoolafspraken op pedagogisch-

didactisch gebied. Daarbij kan de school duidelijk communiceren naar de ouders over wat zij in alle 

leerjaren mogen verwachten en kunnen de mensen binnen het team elkaar hierop aanspreken. De 

schoolleider geeft hierin het goede voorbeeld door open te staan voor feedback maar ook duidelijke 

feedback te geven aan teamleden. 

De extra’s die de school aan haar leerlingen wil bieden vraagt om een efficiënte organisatie en 

organisatiestructuur die ondersteunend is aan het primaire proces. Er is tijd voor verdieping, scholing 

en inspiratie, maar er zijn ook heldere doelen gesteld over wat men hiermee wil bereiken. 

De schoolleider heeft een vrij zakelijke en nuchtere stijl, respecteert de leerkracht als professional en 

communiceert naar ouders en team op een transparante en respectvolle wijze. 

Op HR gebied hebben het verzorgen van de vitaliteit van het team, preventie van het ziekteverzuim 

en de verdere scholing van ‘nieuwkomers’ prioriteit. 

Het gebouw moet de komende vijf jaar gerenoveerd worden, mogelijk in verschillende stappen en 

met hulp van de gemeente. Dat project gaat in samenwerking met specialisten die door het 

bestuursbureau worden ingehuurd. 

Door open te staan voor nieuwe initiatieven en bewegelijk om te gaan met nieuwe ontwikkelingen is 

Valentijn een gezonde school met een duidelijk vrijeschoolprofiel, modern en maatschappelijk 

aangehaakt met een goede onderwijskwaliteit en zorgstructuur. Kortom “Valentijn Harderwijk: een 

vrijeschool om van te houden”! 
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Wie zoeken wij? 

 

Jij bent iemand die: 

• die resultaatgericht is, daadkrachtig en koersvast, 

• die een goed oog heeft voor samenhang en verbinding, 

• die autoriteit heeft zonder autoritair te zijn, 

• die de-escalerend kan optreden, eigen grenzen en grenzen van team kan bewaken 
 

Wat neem jij mee? 

• Je hebt een erkend diploma schoolleider primair onderwijs en minimaal vijf jaar ervaring, 

• Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, 

• Je hebt affiniteit met de vrijeschoolpedagogiek en -didactiek en de ontwikkelingen binnen 
het vrijeschoolonderwijs, 

• Je hebt aantoonbare leidinggevende capaciteiten. 
 

Arbeidsvoorwaarden 

De cao Primair Onderwijs is van toepassing. 
 
Benoeming zal plaatsvinden bij de Stichting Vrijescholen Athena in de functie van directeur in D12 
conform cao PO 2019. 
 
In eerste instantie zal benoeming plaatsvinden voor de periode van 1 jaar, mogelijk met uitzicht op 
een vast contract. 
 

Sollicitatie 

Indien je belangstelling hebt voor bovengenoemde functie kun je een sollicitatiebrief met een 
duidelijke motivatie en cv per e-mail te sturen naar mheeger@vsathena.nl t.a.v. de heer Peronnik 
Veltman, o.v.v. vacature directeur Valentijn Harderwijk.  

De sluitingsdatum is bepaald op zondag 28 november 2021. De eerste gespreksronde zal 
plaatsvinden op maandag 13 december 2021 en wordt gehouden op de school, Vliepad 1 in 
Harderwijk. Een tweede ronde zal later bekend gemaakt worden. 
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