
Vacature
Directeur
Delft

Voor de islamitische basisschool in Delft zoeken wij 

een daadkrachtige, inspirerende en 

communicatieve directeur. 

Het Islamitisch College is een 

scholengemeenschap met twee scholen; El Furkan 

en Ababil. Per 1 augustus 2022 zijn dat er drie! We 

zijn een groeiende gemeenschap en tellen op het 

moment bijna 1000 leerlingen. We groeien niet 

alleen in het aantal leerlingen, maar ook in de 

kwaliteit die wij onze leerlingen aanbieden. Deze 

kwaliteiten vinden wij terug in onze leerkrachten. 

Delft is een nieuwe school die volop in 

ontwikkeling zal zijn. Ben jij de directeur die deze 

ontwikkeling zal gaan leiden?

Het profiel

• Je bent een daadkrachtige en inspirerende 

leider;

• Je bent een sterke communicator;

• Je werkt nauw samen met de directeur-

bestuurder en collega directeur;

• Je bent verantwoordelijk om de maximale 

leerresultaten te behalen;

• Je bent integraal verantwoordelijk voor de 

kwaliteit van de school;

• Je signaleert kansen en zet het in voor de 

stichting en de school;

Functie-eisen

• Je hebt een voor de functie relevante 

opleiding, bent studerend voor of bereid om 

een schoolleidersopleiding te volgen;

• Je hebt ervaring met veranderingstrajecten in 

het onderwijs;

• Je hebt kennis van recente 

onderwijsontwikkelingen;

• Je hebt kennis en ervaring met het Islamitisch 

onderwijs.

Islamitisch College biedt

Het Islamitisch College biedt een professionele 

leeromgeving met voldoende uitdaging en een 

ambitieuze schoolbestuur. Een veelzijdige functie 

waarin je binnen een breed speelveld al je talenten 

kwijt kunt. Een ervaren, betrokken en bovenal 

bevlogen team.

De bij deze functie behorende loonschaal is 

conform de CAO PO. Het betreft een tijdelijke 

aanstelling voor de periode van een jaar, met de 

mogelijkheid tot verlenging.

Meer informatie en solliciteren

U kunt uw sollicitatie richten aan de directeur-

bestuurder, H. Göğüs. Voor meer informatie over de 

procedure kun je contact opnemen met Zeynep 

Erdoğan, via hrm@scholenic.nl.



 

Procedure

De vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet. 

Een geschikte interne collega heeft voorrang. Bij 

ontvangst van je sollicitatie ontvang je van ons een 

ontvangstbevestiging. Zeynep Erdoĝan neemt je 

sollicitatie in behandeling. De procedure wordt 

gevoerd met een 

benoemingsadviescommissie. Een assessment 

maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.


