
Hoofdstuk  
Elan Onderwijsgroep zoekt zo spoedig mogelijk voor SBO De Bolder in Franeker een: 

 

 

Werktijdfactor 1,0, aanstelling conform huidige CAO Primair Onderwijs. 
 

Profielschets 
SBO de Bolder zoekt bij voorkeur een directeur die onderwijservaring heeft en 
leidinggevende ervaring is een pre. De directeur ziet het als uitdaging om de 
doorgaande lijn verder te versterken en de huidige koers te borgen en te verankeren. 
Het is van belang dat de directeur in staat is om de onderlinge samenwerking binnen 
het team te versterken, waarin oog is voor de inbreng van alle teamleden en 
verschillende talenten. Het is van belang dat je zichtbaar en benaderbaar bent voor 
zowel de kinderen als de ouders. Uiteraard zoeken we een persoon die zin heeft om 
met deze specifieke doelgroep aan de slag te gaan. Gezien de regio waarin de 
kandidaat werkzaam is, is het van belang dat je de Friese taal (passief) machtig bent. 
Van de nieuwe directeur wordt verwacht dat hij of zij: 

• betrokken en benaderbaar is en het team steunt en versterkt; 
• communicatief sterk is en een transparante wijze van communiceren heeft; 
• een verbinder is: verbinding kan maken tussen kinderen, ouders/verzorgers, 

team en betrokken instanties. De directeur heeft oog en oor voor alle partijen 
binnen de school; 

• kan opereren in een groot netwerk; 
• beschikt over empathisch vermogen;  
• een gezonde dosis humor heeft en kan relativeren waar nodig; 
• op de hoogte is van de nieuwste onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen; 
• besluitvaardig is en daadkracht toont, waar dat nodig is. 

Arbeidsvoorwaarden 
• een prettige samenwerking met het enthousiaste en professionele 

schoolteam 
• ondersteuning vanuit het stafbureau van Elan Onderwijsgroep;  
• volop mogelijkheden voor scholing en/of begeleiding; 
• samenwerking en professionalisering met collega-directeuren binnen Elan 

Onderwijsgroep;   
• een interessante en afwisselende functie in een prettige werkomgeving;  
• salaris conform de CAO Primair Onderwijs. 

Meer informatie 
Voor informatie over de school of de functie kan contact opgenomen worden met de 
heer M. Bos, intern begeleider SBO de Bolder, te bereiken op nummer 0517-392655. 
Voor informatie over de organisatie kan contact opgenomen worden met de heer S.T. 
Van der Galiën, Voorzitter College van Bestuur Elan Onderwijsgroep, op nummer 058-
2539580.  

Of bekijk de volgende links: 

Schoolplan SBO De Bolder 
Strategisch beleidsplan Elan Onderwijsgroep 
Website SBO De Bolder 
Website Grutsk Franeker 

Reactietermijn 
Reactie kunnen uiterlijk 29 september 2022 gericht worden aan sbloem@elanowg.nl. 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 13 oktober 2022 (eerste 
gesprek) en maandag 24 oktober (tweede gesprek), in beide gevallen 's middags. Een 
toetsingsassessment behoort binnen de procedure tot de mogelijkheden.  

 

 

   
 

  
 

 
Elan Onderwijsgroep is de naam van 

de organisatie voor scholen in het 

primair onderwijs in de gemeente 

Waadhoeke, Leeuwarden en 

Noardeast- Fryslân. Op 21 scholen 

wordt aan ruim 2000 leerlingen 

dagelijks onderwijs gegeven. Naast 

reguliere basisscholen is er een NT2 

school, SBO school en zijn er 

Samenwerkingsscholen. Vanuit het 

motto “Passie voor elk Talent” 

wordt passend onderwijs geboden 

in een uitdagende en eigentijdse 

leeromgeving.  

Elan Onderwijsgroep realiseert haar 

regionale meerwaarde door een 

breed onderwijsaanbod, bijzondere 

voorzieningen (drietalig onderwijs 

plusgroep, NT2 onderwijs, brede 

scholen) en doordat bijna alle 

scholen werken met iPads in de 

groepen.  

 

SBO de Bolder is een streekschool 

voor speciaal basisonderwijs in 

Franeker. De school is onderdeel 

van Elan Onderwijsgroep. Op SBO 

de Bolder krijgen ongeveer 140 

leerlingen uit Franeker en omgeving 

onderwijs op maat. De speciale 

doelgroep waarmee gewerkt wordt 

zijn kinderen met leer- en 

gedragsproblemen (lichte zorg). Het 

pedagogisch klimaat wordt 

gekenmerkt door structuur en 

acceptatie. Er wordt gewerkt met 

een professioneel en enthousiast 

team. In het team is diversiteit qua 

leeftijdsopbouw aanwezig en de 

afgelopen jaren heeft het team veel 

nieuwe medewerkers mogen 

verwelkomen. De school maakt deel 

uit van een jonge organisatie van 

onderwijs, zorg en ondersteuning, 

genaamd Grutsk. Grutsk is een 

nieuw gespecialiseerd centrum voor 

onderwijs en zorg en is een 

samenwerking tussen De Bolder, It 

Twalûk en Wille 

 

 

 

 

 

 

Betrokken directeur (m/v) 

https://sbodebolder-live-dbf7999d4e784e389ee57d-a5af334.divio-media.net/filer_public/3e/24/3e24b1d1-5112-41dd-b917-5b73c1ba2405/schoolplan2019-2023.pdf
https://elanonderwijsgroep-live-8c97c3ea15c94a9-8e3e6ca.divio-media.net/filer_public/2e/fe/2efebbce-c23d-4068-bd56-7241ade35f7f/strategisch_beleidsplan_2019-2023.pdf
http://www.sbo-debolder.nl/
http://www.grutskfraneker.nl/
mailto:sbloem@elanowg.nl
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