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Vrije School Rudolf Steiner 
Educare 
Een basisschool met een 
antroposofische grondslag met 
3 kleuterklassen , klas 1-6 met 
gemiddeld 220 leerlingen. 

 
 

Vrijeschool Rudolf Steiner 
Educare biedt: 

 

• een inspirerende omgeving 

• een bevlogen, betrokken en 
warm team 

• veel kennis van de 
antroposofie en andere 
specialismen 

• uitdagende functie 
ruimte voor persoonlijke 
ontwikkeling 

• een nieuw verbouwde 
school vanaf voorjaar 2023 

 
 

Vrijeschool Rudolf Steiner Educare 
Alexander van Parmastraat 22 
5923 CJ Venlo 
Tel: 077-3543587 
info@rudolfsteinereducare.nl 
www.rudolfsteinereducare.nll 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Vrijeschool Rudolf Steiner Educare valt 

onder Stichting Pallas 

www.stichtingpallas.nl 

 

De vrijeschool Rudolf Steiner Educare in Venlo zoekt een 

inspirerende en empathische 

Schoolleider m/v 
voor 0,8 -1,0 fte 

 
Jij, als onze nieuwe directeur 

• bent een ervaren, verbindend leider die met trots achter zijn/haar 
team staat. 

• bent een mensenmens, empathisch en integer die tussen het team 
staat en beschikt over de nodige humor. 

• bent proactief als het gaat om het signaleren van knelpunten binnen 
de school en het ondernemen van actie hierop. 

• krijgt energie van het in samenspraak met het team herijken van de 
visie en het uitwerken hiervan naar de praktijk en dit borgen. 

• geeft ruimte aan collega’s met het vertrouwen om samen te kunnen 
(door) ontwikkelen. 

• hebt lef om vanuit een creatieve en ondernemende manier 
uitdagingen aan te gaan 

• hebt ruime ervaring als schoolleider in het basisonderwijs. Je ziet 
het belang van de vrijeschool als grondslag voor de identiteit van de 
school. 

 
Wat verwachten we 
Als onze nieuwe schoolleider werk je vanuit passie, heb je een heldere 
onderwijsvisie en ben je bekend met het vrijeschool onderwijs. Je 
stimuleert de verdere ontwikkeling van een professionele cultuur en bent 
de belangenbehartiger van onze school, zowel naar de leerlingen en hun 
ouders als ook daarbuiten. Je verstevigt met ons de onderwijskwaliteit en 
zet onderwijsvernieuwingen in. Je bent een netwerker en weet met trots 
de komende jaren onze school te profileren. 

 
Deze procedure wordt begeleid door Met David bv. 

Voor meer informatie over de functie en de complete profielschets 

kun je contact opnemen met Mieke ten Have 06-53843783. 

 
Reactie graag per mail naar info@metdavid.nl vóór 30 januari 2023 

o.v.v. vacature Schoolleider vrijeschool Venlo. 

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden bij Met David bv tussen 

16 en 31 januari 2023. 

 
Daarna zullen 2 rondes gesprekken plaatsvinden met geselecteerde 

kandidaten op de school. 

De 1e ronde vindt plaats tussen 1 en 10 februari 2023. 

De 2e ronde vindt plaats tussen 13 en 17 februari 2023. 

Een assessment en referentie-check maken deel uit van de 

selectieprocedure. 

mailto:info@rudolfsteinereducare.nl
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http://www.stichtingpallas.nl/
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Profiel 

 

Inspirerende en empathische 

Schoolleider 

0,8 - 1,0 fte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vrijeschool Rudolf Steiner Educare is een basisschool. Zij is één van de meer dan 120 vrijescholen in 

Nederland. De school maakt deel uit van een wereldwijde vrijeschoolbeweging die in 2019 honderd 

jaar bestond. De leraren laten zich voor hun onderwijs inspireren door de menskundige inzichten van 

Rudolf Steiner. De ontwikkeling van het vrijeschoolonderwijs staat nooit stil en stelt ons steeds 

nieuwe vragen waar we een antwoord op moeten geven. In een warme en veilige omgeving richten we 

ons op de ontwikkeling van het gehele kind. 

Spelen, uitgedaagd willen worden, nieuwsgierig naar wat achter de horizon ligt en dromen over later 

als ik groot ben. Dit motto klinkt door in het leerplan van de Rudolf Steiner Educare. Daarin draait het 

niet alleen om opbouwen van kennis, maar ook om het ontwikkelen van zelfvertrouwen en creativiteit. 

Naast het leren met het hoofd, staat ook het leren met hart en handen centraal. Rijk onderwijs! 

Een bevlogen team van 17 medewerkers daagt ongeveer 200 leerlingen uit om zich op verschillende 

vlakken te ontwikkelen. 

Vrijeschool Rudolf Steiner Educare is één van de achttien scholen van Stichting Pallas. Samen 

verzorgen de scholen met ruim 400 medewerkers vrijeschoolonderwijs aan 3600 leerlingen. Het 

gezamenlijke doel luidt: leerlingen voorbereiden op de toekomst. 

Voor de Rudolf Steiner Educare school in Venlo zoeken wij per 1 augustus 2023 

een inspirerende en empathische 

 

Schoolleider (0,8 - 1,0 fte) 

 
Jij als onze nieuwe schoolleider werkt vanuit passie, je hebt een heldere onderwijsvisie en bent bekend 

met het vrijeschool onderwijs of geïnteresseerd en bereid om je hierin te verdiepen. Je stimuleert de 

verdere ontwikkeling van een professionele cultuur en bent de belangenbehartiger van onze school, 

zowel naar de leerlingen en hun ouders als ook daarbuiten. Je verstevigt met ons de onderwijskwaliteit 

en zet onderwijsvernieuwingen in op grond van het antroposofisch ontwikkelingsbeeld. Je bent een 

netwerker en weet met passies de komende jaren onze school te profileren. 

 

Wat zoeken we in de schoolleider: 

 

- Een ervaren, verbindend leider die met trots achter zijn/haar team staat, die individuele 

talenten onderkent en deze weet in te zetten in de school. Iemand die samen met het team 

stappen zet en ruimte creëert om op basis van gelijkwaardigheid van elkaar te kunnen en 

willen leren. Samen de lat hoog leggen en ervoor zorgen dat binnen een professionele cultuur 

iedereen mag zijn zoals hij/zij is. 
- Een mensenmens, empathisch en integer. 
- Een verbindend leider die zakelijk kan zijn waar nodig. Hierbij zijn elkaar aanspreken, 

afspraken nakomen en werken vanuit verbinding essentiële elementen. 
- Proactief als het gaat om het signaleren van knelpunten binnen de school en het ondernemen 

van actie daarop. 
- Iemand die energie krijgt van het in samenspraak met het team herijken van de visie in het 

strategisch beleidsplan en het uitwerken in de praktijk en borgen ervan. 
- Stabiliteit en relativeringsvermogen. 
- Zichtbaar voor en communicerend naar team, leerlingen, ouders, Pallascollegae en netwerk. 



- Ruimte gevend aan collega’s samen met het vertrouwen om te kunnen (door) ontwikkelen. 

Stimuleren dat ook anderen op onderdelen de leiding nemen. Het geven van vertrouwen en het 

dragen van de eindverantwoording (knopen durven doorhakken). 
- Lef om vanuit een creatieve en ondernemende manier uitdagingen aan te gaan. Dit doe je 

vanuit een natuurlijke daadkracht en besluitvaardigheid. Koersvast en gestructureerd. 
- Ervaring als schoolleider of schoolleiderstaken bij voorkeur in het basisonderwijs. Ervaring 

binnen of kennis van het vrijeschool onderwijs is een pre. 

 
 

We bieden jou: 

 

- Een betrokken en warm team dat heel graag met jou wil verder bouwen op de reeds 

aangebrachte fundamenten. Het ervaren team beschikt over veel kennis en wil werken vanuit 

antroposofie en andere specialismen. 
- Een collegiaal team van schoolleiders binnen de stichting Pallas. 
- Uitdagende functie in een inspirerende omgeving. In het voorjaar van 2023 is onze verbouwde 

school klaar voor gebruik. 
- Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.0 
- Salariëring volgens CAO PO in schaal D12. 

 

Spreekt deze vacature je aan? 

Dan horen wij graag van je. 

Deze procedure wordt begeleid door Met David bv. 

Reacties uiterlijk 30 januari 2023 per mail naar info@metdavid.nl t.a.v. Mieke ten Have onder 

vermelding van vacature Schoolleider vrijeschool Venlo 

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Mieke ten Have op telefoonnummer 

06-53843783. 

 

In de periode van 16 tot en met 31 januari 2023 vinden selectiegesprekken plaats bij Met David in 

Helmond. Indien na het gesprek blijkt dat je een geschikte kandidaat zou kunnen zijn dan wordt de 

Talenten Motivatie Analyse (TMA) ingezet om de selectie te onderbouwen en alsmede om ook de 

persoonlijke ontwikkeling van de potentiële kandidaat in beeld te brengen. 

 

De procedure: 

 

In de periode van 6-10 februari 2023 vinden de 1ste gesprekken plaats met de geselecteerde kandidaten 

bij de vrijeschool Venlo waarna tussen 13 en 17 februari de 2de ronde gesprekken plaatsvinden. Er 

zullen na de 2e gespreksronde referenties worden nagetrokken. 

De procedure is eind februari 2023 afgerond. 

Benoeming is per 1 augustus 2023. 
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