
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Verrekijker is een school voor 
kinderen van uitgeprocedeerde 
asielzoekers die woonachtig zijn in het 
AZC van Katwijk. Het laatste jaar is er 
een grote instroom geweest van 
nieuwkomers. 
 
Ouders en kinderen zijn afkomstig uit 
landen over de hele wereld met de 
daarbij behorende taal, cultuur en 
religie. Binnen de school gaan we 
respectvol om met al deze verschillen. 
 
We willen bereiken dat de kinderen zo 
snel mogelijk mee kunnen doen in het 
reguliere onderwijsprogramma door:  
a. zich sociaal en emotioneel thuis te 
laten voelen;  
b. de Nederlandse taal (verder) te leren 
beheersen;  
c. een basale invoering in de vak- en 
vormingsgebieden te bieden. 
 
Wij zoeken een enthousiaste 
directeur die een sterke affiniteit 
heeft met de doelgroep van de 
school. 
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De stichting Openbaar Basisonderwijs 
Duin- en Bollenstreek (OBODB)  
zoekt per 1 september 2021 een 

 

Directeur (0,8 fte) 
voor AZC-school de Verrekijker 

 
Vaardigheden 
De nieuwe directeur:  

 is een verbinder; 
 is flexibel en in staat snel te schakelen; 
 kan goed delegeren; het team is heel zelfstandig; 
 is daadkrachtig en kan knopen doorhakken na overleg; 
 kan zich inleven in de achtergrond van de doelgroep NT2; 
 heeft bij voorkeur ervaring met de doelgroep; 
 durft om ondersteuning te vragen; 
 kan goed luisteren zonder direct zijn eigen mening te ventileren; 
 is communicatief sterk. 

 
Eigenschappen 
De nieuwe directeur: 

 is principieel voorstander van openbaar onderwijs; 
 is transparant in zijn/haar handelen; 
 is geïnteresseerd in het wel en wee van personeel en leerlingen; 
 is toegankelijk voor ouders, leerlingen en personeel; 
 is een persoon die ‘ervoor gaat’; 
 kan multitasken; 
 heeft gevoel voor humor en weet dat ook goed in te zetten. 

 
Kennis 
De nieuwe directeur: 

 heeft ervaring in het primair onderwijs (liefst als directeur); 
 heeft kennis van NT2 en de vluchtelingenproblematiek; 
 heeft een beeld van wat er op een AZC-school gebeurt; 
 kent de kwaliteitseisen die aan een school worden gesteld; 
 heeft kennis van gangbare administratieve systemen; 
 heeft de schoolleidersopleiding gevolgd of is bereid die te volgen. 

 
Wij bieden:  

 een aanstelling binnen de CAO-PO in schaal D12; 
 scholings- en ontwikkelmogelijkheden; 
 goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 
 ondersteuning door een professioneel bestuursbureau. 

 
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de directeur-bestuurder van de 
stichting, de heer Patrick Went (06 - 23 57 19 99) of de heer 
Toon Peters, de huidige directeur van de Verrekijker (06 - 11 41 19 78). 
Een motivatiebrief en CV ontvangen wij graag uiterlijk 14 mei 2021, 
gericht aan info@obodb.nl. De eerste ronde sollicitatiegesprekken is 
gepland in de week van 24 mei 2021. 

 


