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1. Inleiding 

Dank voor je interesse in de vacature van directeur-bestuurder bij Mytylschool Gabriël. In dit 

functieprofiel, geven we een schets van deze mooie en ambitieuze organisatie en de belangrijkste 

opgaven en ontwikkelingen. Ook beschrijven we de gewenste achtergrond van kandidaten en de 

bijbehorende arbeidsvoorwaarden. We besluiten met een beschrijving van de selectieprocedure. 

 

Voor meer achtergrondinformatie adviseren we je om de website te bezoeken: 

https://www.mytylschool-gabriel.nl/  

 

Voor de volledigheid vermelden we dat waar in dit stuk “zij” staat, je natuurlijk ook “hij” kunt lezen en 

andersom. 
 

 

 
  

https://www.mytylschool-gabriel.nl/
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2. De organisatie 

2.1 Mytylschool Gabriël  

Mytylschool Gabriël is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Den Bosch. De 

school biedt onderwijs, zorg en begeleiding aan leerlingen van 4 tot 20 jaar met een motorische of 

meervoudige beperking, of met een langdurige ziekte. Mytylschool Gabriel is een school die bruist 

van het leven en midden in een samenleving staat die continu aan verandering onderhevig is. Er werken 

105 zeer betrokken medewerkers (76 fte) die zich volop inzetten voor de 160 leerlingen in het SO, 78 

leerlingen in het VSO en de 200 leerlingen die vanuit de externe dienst ondersteuning krijgen.  

 

2.2 “Niet voor watjes” 

Mytylschool Gabriël is trots op haar leerlingen, hun ouders en de medewerkers, om het 

doorzettingsvermogen en de enorme kracht die zij laten zien. Het motto van de Mytylschool Gabriël is 

daarom “niet voor watjes”. 

Het belangrijkste doel van de Mytylschool is ervoor te zorgen dat het handelen, het onderwijs en de 

geboden ondersteuning de leerlingen toerust om zelfbewust hun plek in de maatschappij in te nemen. 

Dat doen zij aan de hand van drie kernwaarden: 

 

1 Authentiek 

Mytylschool Gabriël wil echt en open zijn. Samen optrekken en in de wereld van de leerlingen staan. 

Door oprecht te zijn, kunnen ze de leerlingen het best begrijpen en verder helpen. Authenticiteit is de 

basis van alles wat zij doen. Een continu proces waarin zij elke dag opnieuw leren van de beste 

voorbeelden op dat gebied, namelijk de leerlingen zelf. 

 

2 Eigen-wijs  

De Mytylschool gelooft in een aanpak waarbij zij, binnen de gestelde kaders, de mogelijkheden van elk 

afzonderlijk kind en jongere centraal stellen. Dat betekent dat zij niet altijd de paden kiezen die al 

begaan zijn, maar kiezen voor oplossingen die de leerlingen verder helpen in een wereld die continu 

verandert. 

 

3 Ambitieus 

Geen uitdaging gaan zij uit de weg. De Mytylschool kenmerkt zich door haar oplossingsgerichtheid en 

doorzettingsvermogen. Naast coachend, begeleidend en docerend zijn zij ook ondernemend. Vanuit die 

rol hebben ze de ambitie om het beste uit elk individueel kind en jongere te halen. Vanuit diezelfde 

ambitie wordt ervoor gezorgd dat zijn altijd aangesloten zijn op de nieuwste inzichten.  

 

2.3 Waar kom je te werken? 

Mytylschool Gabriël staat onder bevoegd gezag van de Stichting Gabriël. Dit bevoegd gezag wordt 

gevormd door de directeur-bestuurder van de school. Zij is belast met de bestuurlijke, onderwijskundige 

en organisatorische leiding. Bovendien is zij verantwoordelijk voor het beleid van de school. De 

directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de raad van toezicht. 

 

Het MT bestaat naast de directeur-bestuurder uit de twee schoolleiders SO en VSO die verantwoordelijk 

zijn voor de dagelijkse aansturing van de organisatie. Eindverantwoordelijk is de directeur-bestuurder 

die ook verantwoordelijk is voor de definitieve besluitvorming. Binnen de school krijgt de driehoek 

schoolleiders/intern begeleiders/gedragsdeskundigen veel ruimte om, in afstemming met de directeur-

bestuurder, keuzes te maken om het beste onderwijs en de beste zorg te bieden aan de leerlingen. De 

“driehoek” wordt door de directeur-bestuurder betrokken bij de strategische keuzes.   
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De school heeft een zeer gedreven en betrokken team van medewerkers. Er is veel expertise en 

ervaring binnen de school en er zijn volop ideeën over hoe het onderwijs en de zorg nog beter kunnen. 

 

Voor Mytylschool Gabriël is de samenwerking met ouders cruciaal, de medewerkers stemmen veel af 

met de ouders. Daarnaast is de ouderraad betrokken bij de ontwikkelingen van de school en is 

medeverantwoordelijk voor de inhoud van de algemene ouderavonden. Ook andere ouders worden hier 

actief bij betrokken. De ouderraad organiseert drie maal per schooljaar een ‘oudercafé avond’. Dit is een 

vrije inloopavond waar ouders onderling ervaringen uitwisselen over uiteenlopende onderwerpen. 

 

Naast het onderwijs op de school zelf, biedt Mytylschool Gabriël externe dienstverlening aan leerlingen 

in het reguliere onderwijs met een motorische of meervoudige beperking, of met een langdurige ziekte. 

Een team van gespecialiseerde leerkrachten, onderwijsassistenten en specialisten op terreinen zoals 

logopedie, ergo- en fysiotherapie, gedragsdeskundigen, enz. staat klaar om leerlingen, collega’s en 

scholen zodanig te begeleiden dat deze leerlingen indien mogelijk hun onderwijs kunnen genieten in het 

regulier onderwijs. Alle inspanningen van Mytylschool Gabriël zijn erop gericht dat leerlingen nu en in de 

toekomst een optimale graad van autonomie en maatschappelijke participatie bereiken. Er wordt een 

breed, innovatief en geïntegreerd pakket van onderwijs, revalidatie, zorg, dagbesteding en opvang 

aangeboden. De school werkt nauw samen met onder meer het Kinderexpertisecentrum Atlent. 
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3. De functie van directeur-bestuurder 

3.1 “De blik naar voren” 

De huidige directeur-bestuurder heeft een andere baan geaccepteerd per 1 april a.s., daarom zijn we 

voor Mytylschool Gabriël op zoek naar een nieuwe directeur-bestuurder. 

Mytylschool Gabriël staat er goed voor op het gebied van kwaliteit, financiën, bedrijfsvoering en 

processen. De school is de laatste jaren gegroeid in leerlingaantallen. Er is volop gebouwd aan een 

professionele cultuur waar eigenaarschap en vertrouwen belangrijk zijn.   

De school heeft een unieke positie in de regio en heeft een zeer goede naam bij ouders, ketenpartners 

en samenwerkingsverbanden. Bij een recent tevredenheidsonderzoek, was de scoorde onder ouders en 

medewerkers gemiddeld een 8. Daar is Mytylschool Gabriël trots op. 

 

Mytylschool Gabriël is een bijzondere school met een bijzondere doelgroep. De school is goed 

verankerd in het netwerk. Er is dus een stevig fundament en tegelijkertijd wil de school zich blijven 

ontwikkelen. Dat vraagt een directeur-bestuurder met “de blik naar voren en de blik naar buiten”, die 

doorbouwt op wat er staat met oog voor nieuwe ontwikkelingen.  

De school kent steeds meer complexere leerlingen, waardoor de zorgcomponent belangrijker wordt. 

Hierbij krijgt de school een andere rol, namelijk meer de rol van expert. Het verder ontwikkelen van 

nieuwe onderwijs-zorg arrangementen en onderwijs-onderwijs arrangementen is hierbij van belang. 

Bij de Mytylschool past een bijzonder boegbeeld als directeur-bestuurder die sterk is in het opbouwen 

en onderhouden van netwerken en samenwerkingsrelaties en die de school goed profileert in de 

samenwerkingsverbanden, bij de (toekomstige) ouders en de overige stakeholders.  

 

Het huidige strategisch plan loopt in het najaar van 2022 af. De nieuwe directeur-bestuurder zal in 

samenspel met de medewerkers, de ouders en ketenpartners de nieuwe strategische koers bepalen. 

Hierbij doorbouwend op de huidige koers en aansluitend bij de ontwikkelingen en de markt, 

vasthoudend aan de waarden van de mytylschool. De directeur-bestuurder wil de minderheidsgroep, 

die de leerlingen van deze school zijn, helpen “hun stem” te vertegenwoordigen. Zij wil voor hen 

passende, mogelijk nieuwe vormen van onderwijs/zorg vinden of ontwikkelen. Waarbij de meerwaarde 

van gespecialiseerd onderwijs continu aangetoond zal blijven. 

De school heeft de ambitie – en is hard op weg – om het expertisecentrum voor deze doelgroep te 

worden. Daarbij wordt samengewerkt met experts van samenwerkingspartners zoals SWZ en Tolbrug. 

De expertrol uitbouwen en zorgen dat de school blijft veranderen om die rol goed in te kunnen blijven 

vullen, vraagt visie, een blik op de toekomst en ondernemerschap. 

3.2 Wat ga je doen? 

De dagelijkse leiding van de stichting Gabriël in ‘s-Hertogenbosch en de onder haar beheer staande 

Mytylschool zijn in handen van een college van bestuur (CvB). Het CvB bestaat uit één persoon die ook 

directeur is van Mytylschool. 

De directeur-bestuurder is onder toezicht van de RvT verantwoordelijk voor de bestuurlijke, 

onderwijskundige, organisatorische en huishoudelijke leiding van Mytylschool. 

 

De directeur-bestuurder geeft leiding aan de school, met een breed onderwijs- en zorgaanbod. De 

directeur-bestuurder stuurt op ontwikkeling en innovatie, ontwikkelt en realiseert de strategische 

doelen, ontwikkelt en implementeert meerjaren integraal beleid, stuurt processen en dienstverlening 

van de school aan en vertegenwoordigt de school extern. 
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Resultaatverantwoordelijkheden in het kort: 

 Leidinggeven. 

 Stimuleren van professionele ontwikkeling. 

 Strategische beleidsontwikkeling. 

 Realisatie strategische koersafspraken. 

 Positionering en profilering. 

 Management, bedrijfsvoering, kwaliteit van onderwijs, processen en dienstverlening. 

 Implementeren van beleid. 

 Voeren van overleg met MT, MR en de oudergeleding binnen de MR. 

 Verantwoording afleggen aan de RvT over de realisatie van de strategische doelstellingen, 

aansturing van processen, dienstverlening en gegeven leiding. 

 

3.3 Wie zoeken we? 

Als directeur-bestuurder bouw je door op de ingeslagen koers. Je bent een directeur-bestuurder die met 

visie en bestuurlijke daadkracht vanuit lef en ambitie de strategie bepaalt en hierbij duidelijke keuzes 

maakt.  

Vanwege de externe rol weet je proactief netwerkverbindingen aan te brengen en onderzoek je de 

mogelijkheden en meerwaarde van samenwerking met externe partners. Je beschikt over een 

strategische blik, bent nieuwsgierig en ziet kansen. Je zorgt dat de externe en interne ontwikkelingen 

van de school met elkaar in de pas blijven.  

 

Als directeur-bestuurder ben je je bewust van zowel je externe als interne rol en ben je zichtbaar ook 

binnen de school. Je bent nauw betrokken en mensgericht, toegankelijk en tegelijkertijd daadkrachtig. 

Je bent in staat om medewerkers te stimuleren en je daagt hen uit om hun talenten in te zetten, zich te 

ontwikkelen, initiatieven te ontplooien en eigen regie te nemen over hun werk. Je houdt verbinding met 

de ouders en bent je bewust van het belang van de samenwerking. Je stimuleert en faciliteert een 

professionele cultuur van eigenaarschap en stuurt aan op gespreid leiderschap. Je creëert een lerende 

organisatie en een open en duidelijke communicatiecultuur.  

 

Verder voldoe je aan de volgende profieleisen: 

 Een inspirerende directeur-bestuurder met visie op (speciaal) onderwijs die bekend is met 

maatschappelijke relevante ontwikkelingen in onderwijs en zorg. 

 Academisch denk- en werkniveau.  

 Ervaring in een integraal verantwoordelijke functie.  

 Kennis van onderwijs en/of zorg. Je kunt aansluiten bij ‘de taal’ van het speciaal onderwijs.  

 Strategisch vermogen en een brede kijk.  

 Je bent ondernemend, ziet kansen en beschikt over lef. Je bent besluitvaardig en duidelijk. 

 Sterk gericht op samenwerking en op het maken van verbinding. 

 Voor het MT en medewerkers ben je zichtbaar, toegankelijk, een kundige sparringpartner en een 

betrokken en mensgerichte directeur. Je laat je graag “voeden” door de expertise van de collega’s. 

 Uiteraard heb je affiniteit met de doelgroep van de Mytylschool. 

 Je bent toegankelijk en zichtbaar voor ouders en externe dienst verleners 

 Kennis van de dynamische maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het speciaal onderwijs. 

 Inzicht en ervaring in het aansturen van (bestuurlijke) beleidsvormingsprocessen.  

 Kennis en ervaring op onderwijskundig, financieel HR- en huisvesting terrein.  

 Je beschikt over een relevant netwerk in de regio of bent in staat dit snel op te bouwen.  
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4. Wat biedt Mytylschool Gabriël jou?  

Als directeur-bestuurder kom je te werken in een unieke en inspirerende werkomgeving waar betrokken 

en gepassioneerde collega’s werken aan de ambities van Mytylschool Gabriël. Je krijgt alle ruimte om 

jezelf verder te ontwikkelen en een belangrijke bijdrage te leveren aan de toekomst van de leerlingen 

van de Mytylschool en de versterking van de positie van de school.  

Inschaling conform cao bestuurders in het PO. 
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5. De selectieprocedure 

De selectie kent twee fasen: 

 

1 Voorselectie door Leeuwendaal 

Gesprekken door de adviseur van Leeuwendaal met kandidaten op kantoor van Leeuwendaal in 

Den Haag of Utrecht – of via Zoom – vinden plaats op 6 en 11 april 2022.  

Geschikte kandidaten worden door middel van cv en brief én een kort, persoonlijk filmpje, en met 

toelichting van de adviseur gepresenteerd aan de opdrachtgever. Op basis hiervan bepalen we 

welke kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek bij Mytylschool Gabriël. 

 

2 Selectiegesprekken door Mytylschool Gabriël 

Geselecteerde kandidaten nodigen we uit voor een gesprek met de adviescommissies (bestaand uit 

het MT, een afvaardiging van de MR en een afvaardiging van de intern begeleiders en 

gedragswetenschappers) bij de Mytylschool op NTB. 

Daarna vindt een gesprek plaats met de raad van toezicht op NTB. 

Voor de geselecteerde kandidaat voert een onafhankelijk bureau (de Validata Group) een 

integriteitstoets uit en wint Leeuwendaal referenties in. Een selectie assessment kan onderdeel 

uitmaken van de procedure, in elk geval vindt een ontwikkel gericht assessment plaats.  

We ronden de procedure af met het arbeidsvoorwaardengesprek. 

 

Contactgegevens 

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Jeannette van der Vorm, senior 

adviseur werving en search, en voor vragen over de procedure met Anneloes van Dijk, research 

consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 - 00 868 00. Jouw cv en motivatiebrief kun je uploaden via: 

https://www.leeuwendaal.nl/vacatures/. 

Over de inzet van videobellen 

Indien we videobellen inzetten voor gesprekken maken we gebruik van Microsoft Teams of Zoom.  

We hanteren hiervoor strikte procedurele afspraken die we helder communiceren met al onze 

medewerkers. Op de naleving van deze procedures zien wij streng toe.  

Wij beschikken voor alle applicaties over betaalde licenties met verfijnde beveiligingsopties. We maken 

weloverwogen keuzes in de wijze waarop we deze configureren. Voorbeelden hiervan zijn: 

 We gebruiken uitsluitend Europese datacenters.  

 Alle meetings bij Leeuwendaal zijn afgeschermd met een unieke meeting ID en password. 

 We maken gebruik van waiting rooms, waarbij de Leeuwendaal host bepaalt wie wordt toegelaten 

tot een sessie. 

 Tijdens de verbinding wordt altijd van end-to-end encryptie gebruik gemaakt. 

 

 

 

https://www.leeuwendaal.nl/vacatures/

