
Het bestuur van PCOU Willibrord en de teams  
van De Baanbreker en Kranenburg zoeken een

(1,0 fte) die leiding gaat geven aan twee praktijkscholen.

VAN DE NIEUWE DIRECTEUR VERWACHTEN WIJ:

•  Leiderschap, doelgerichtheid en visionair- en Rijnlands denken.

•  Creëren van een werkklimaat waarin medewerkers zich gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen.

•  Kwaliteiten en capaciteiten binnen het team inzetten voor innovaties.

•  Kennis van de doelgroep van praktijkonderwijs en het arbeidsveld.

•  Ervaring als leidinggevende van een school.

•  Stimuleren van de samenwerking tussen beide scholen met gevoel voor de eigenheid van beide scholen.

•  Participeren in netwerken rond de scholen.

•  Vermogen om helder te communiceren met ouders van diverse achtergronden.

•  Nieuwe ontwikkelingen adequaat in de school inbrengen, analytisch en strategisch denken.

•  Actief bijdragen aan de samenwerking binnen PCOU Willibrord.

•  Initiëren van ontwikkelingen op beide scholen die het praktijkonderwijs in de regio nog beter laat aansluiten  

bij de wensen en behoeften van (toekomstige) leerlingen.

VOOR ELKE  
LEERLING HET  

BESTE ONDERWIJS

Met 42 scholen is PCOU Willibrord 
in de stad en de regio de grootste 

instelling voor funderend onderwijs. 
Er werken zo’n 2.500 medewerkers 
voor het onderwijs aan ruim 20.000 

leerlingen. Daarbij gaat het om  
31 scholen voor basisonderwijs en 

(voortgezet) speciaal onderwijs 
en om 11 scholen voor voortgezet 
onderwijs in Utrecht, Breukelen, 

Maarssen, Nieuwegein, Vianen en 
IJsselstein. 

www.pcouwillibrord.nl

DE BAANBREKER 
GAAT VOOR
DE DRIE O’s

De Baanbreker is een school op 
algemeen bijzondere grondslag.
Binnen de school staan voor alle 
geledingen de drie O’s centraal:

“Ontdekken, ontwikkelen en  
ontplooien” 

Dit komt tot uitdrukking in ons 
 onderwijsbeleid en lesaanbod, 
waarbij het aanbod zo passend 

mogelijk aansluit op het individuele 
niveau van de leerling.

www.svp-debaanbreker.nl

KRANENBURG 
PRAKTIJKONDERWIJS

DOET!

Durven, Ontdekken, 
Ervaren,  Toepassen. 

Kranenburg is speciaal voor 
leerlingen die meer leertijd nodig 

hebben, graag praktisch bezig  
zijn en minder gericht op het  

theoretisch denken. Ons onderwijs  
is daarom gericht op het doen.   

In praktijklessen en stages en zelfs 
tijdens de theorielessen.

www.pro-kranenburg.nl

INFORMATIE OVER DE PROCEDURE:

Informatie over de scholen is beschikbaar op de websites van de scholen. Informatie over de procedure is beschikbaar bij de 

manager HR: Berthe Diekerhof. Kandidaten kunnen reageren door een brief met motivatie en cv te richten aan het college van 

bestuur. Deze mail kan tot 13 mei 2019 gestuurd worden naar: werken@pcouwillibrord.nl.

Verbindende directeur


