
 

 

 

TALRYK is een relatief grote school voor VSO in Drachten. ‘Samen werken aan jouw toekomst’ 
is ons motto. Voorbereiden op de toekomst, kleur geven aan het naschoolse leven. Daar is ons 
onderwijs op gericht. Talryk biedt ontwikkelingsgericht en praktijkgericht onderwijs waarbij 
het uitstroomperspectief gericht is op een zo zelfstandig mogelijke deelname aan wonen, 
werken en vrije tijd. We gaan daarbij uit van de individuele mogelijkheden van de leerling 
waarbij rekening gehouden wordt met diens beperking. De leerlingen oriënteren zich breed 
op de maatschappij o.a. door stages en werken samen aan hun toekomst. 
Talryk heeft twee locaties, ca 100 medewerkers en ca. 200 leerlingen. Het MT op de school 
bestaat uit een directeur en drie teamleiders. Wij zoeken een onderwijskundig leider. 
 

Directeur Voortgezet Speciaal Onderwijs 
 

De uitdaging  
Door jouw inspirerende inzet bouw je vanuit een duidelijke en gedragen onderwijsvisie verder 
aan transparante, efficiënte processen en een uitstekende communicatie binnen en buiten de 
school. Je integreert landelijke ontwikkelingen binnen het VSO in de schoolorganisatie. Samen 
met je team zorg je voor een bloeiende en veilige school, waarbij de brede ontwikkeling van 
deze kwetsbare kinderen tot haar recht komt en de leeropbrengsten op optimaal niveau 
blijven. Je zet de professionaliseringsslag met het team voort en borgt de resultaten van de 
afgelopen jaren. Kortom: je realiseert een moderne, dynamische school met een positieve 
werksfeer met een betrokken team en MR. 
 

Jouw profiel  
Je hebt echt gevoel voor kinderen met een verstandelijke beperking. Je bent een 
daadkrachtige, mensgerichte leidinggevende met ervaring in complexe, dynamische 
organisaties in het onderwijs of vergelijkbare omgeving. Dat kan het speciaal onderwijs zijn, 
maar ook bij voorbeeld VO, MBO, de zorg etc. Je hebt kennis van en ervaring in het verbeteren 
van onderwijskwaliteit en het aansturen van schoolontwikkelingen op schoolniveau. 
De volgende zaken zijn een voordeel, maar niet per se doorslaggevend: netwerk in Noord-
Nederland, de Friese taal machtig, beleidsmatige kennis van het (V)SO. Het allerbelangrijkst is 
natuurlijk, dat jij je met hart en ziel voor jouw school wilt inzetten. 
 
TALRYK biedt 
Een dynamische school met een uitstekende naam en met mooie uitdagingen, binnen een 
innovatieve onderwijsorganisatie en met een uitgebreid netwerk in de regio. Een veelzijdige 
leidinggevende functie waarin je een breed speelveld hebt om al je talenten kwijt te kunnen 
en waarin leiderschap en ondernemerschap cruciaal zijn. Een mooie en prettige school in een 
modern gebouw voor een speciale groep kinderen binnen een uitgebreid netwerk van 
samenwerkingspartners. Een doelgroep waarvoor jij echt het verschil kunt maken. Een 
ervaren en betrokken MT en team. Een aanstelling van 0,8 – 1,0 fte en salarisschaal D13, cao 
PO. 
 



 

 

Herken jij jezelf?  
Mail je motivatiebrief en cv uiterlijk 7 januari as. naar sollicitaties@profittlichconsult.nl o.v.v. 
‘Talryk”. De procedure wordt begeleid door Profittlich Consult. Voor uitgebreide informatie 
kun je contact opnemen met Franz Profittlich, tel: 06-36556533 of Amal Duisdeiker, tel: 06-
18588915. Zie ook: www.so-fryslan.nl en www.vsotalryk.nl . 
 
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op dinsdag 25 januari as. op de school. 
Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. 
 
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld . 
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