
 

 
 

 

STIP VSO zoekt per 1 september  Afdelingsleider  
 

1 Wie zijn wij? 
STIP VSO verzorgt met 110 medewerkers goed voortgezet speciaal onderwijs voor 310 leerlingen van 12-18 jaar met een 
verstandelijke beperking. Daarin begeleiden wij onze leerlingen naar al dan niet beschermde arbeid of dagbesteding en 
ondersteunen wij hen in hun ontwikkeling tot een zo autonoom mogelijk burger in de samenleving. 

2 Waar staan wij voor? 
STIP staat voor Samenwerking Toekomstgericht Inspireren Participeren. De school staat voor succesvol uitstormen in de 
maatschappij: 

 Wij nemen verantwoordelijkheid; 

 Wij gaan voor kansen en mogelijkheden; 

 Wij geven betekenis aan leren; 

 Wij zijn partners; 

 Wij verbinden ons aan de maatschappij. 
 

3 Wie zoeken wij? 
STIP VSO in Utrecht zoekt voor de een van de afdelingen per 1 september  2019 een afdelingsleider met passie voor de 
doelgroep.                                                                                                                                                                                                                    
In deze leidinggevende rol vorm je samen met de directeur en 2 afdelingsleiders het managementteam van de school. Je krijgt 
de verantwoordelijkheid voor 10 groepen met rond de 100 leerlingen en je bent samen met de collega’s  afdelingsleider en de 
directeur verantwoordelijk voor het leidinggeven aan de school, het aansturen van werkprocessen met betrekking tot 
initiëren, coördineren en ontwikkelen van het onderwijs en begeleiding op je afdeling. Je krijgt de mogelijkheid een actieve en 
inspirerende bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het schoolbeleid te leveren. In samenwerking met je team zorg je 
dat het dagelijks onderwijsproces soepel verloopt. 
 

4 Welke ervaring is nodig? 

 Hbo+- werk- en denkniveau het liefst aangevuld met een afgeronde opleiding  

onderwijsmanagement.  

 Aantoonbare ervaring met leidinggeven aan een team (meer dan 20 collega’s). 

 Kennis van wet- en regelgeving met betrekking tot het VSO. 

 Affiniteit met leerlingen met een verstandelijke beperking. 

 Ervaring binnen cluster 3 / cluster 4 (jeugdpsychiatrie). 

 Onderwijskundig inzicht en strategieën kunnen bepalen in de samenwerking  

met partners. 

 Daadkracht, humor en uitmuntende sociale vaardigheden en empatisch vermogen.  

Ook ben je omgevingsbewust en ontwikkelingsgericht. 
 
Inlichtingen:  Astrid Lotte, directeur  
 Telefonisch: 06-24926356                 
  
 
Schriftelijke reacties voor deze functies kunt u richten aan:  Astrid Lotte directeur a.lotte@stipvso.nl 

Sluitingstermijn 26 juni 2019.  
 
Meer informatie treft u aan op www.stipvso.nl  
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