
 

Functieprofiel voor de vacature schoolleider van de Blauwe Aventurijn zomer 2019 
  

 

 

  
“ Waar kinderen leren schitteren! ” 

 

 
Voor elke leerling het beste onderwijs 
Met 42 scholen is PCOU Willibrord in de stad en de regio  

een belangrijke 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.  

Wij zijn een lerende organisatie, in alles gericht op 

ontwikkeling. Onze herkomst is herkenbaar in de 

overtuiging dat wij er zijn voor àlle leerlingen: iedereen 

is welkom. Wij koesteren die diversiteit en 

veelkleurigheid. Voor elk kind is er een passende plaats 

op één van onze scholen. Wij bieden een plek voor 

iedereen. 

www.pcouwillibrord.nl 

 

De Blauwe Aventurijn is een gezellige ‘dorpsschool’ in Utrecht in de wijk 
Hoograven. Onze school telt ongeveer 200 leerlingen en een team van 
20 professionals. 
 
Wij hebben een duidelijke visie met onze drie kernwoorden:   

samen, onderzoeken en schitteren 
Deze kernwoorden zijn terug te vinden binnen ons dagelijks onderwijs. 
Met het team, de ouders en de leerlingen zorgen wij voor een veilig 
leerklimaat. In de middag werken we thematisch en 
groepsdoorbrekend. Zo leren alle leerlingen elkaar kennen en zijn de 
leerkrachten betrokken bij de schittermomenten van ieder leerjaar. Zo 
stimuleren we het leren van en met elkaar.  
Meer informatie is te vinden op: www.blauwe-aventurijn.nl 

 
Het bestuur van PCOU Willibrord en het team van de Blauwe Aventurijn zoeken een 

 

Betrokken & enthousiaste schoolleider (0,8 fte) 
 
die  

 samen met het team de visie, geënt op ‘samen, onderzoeken en schitteren’ tot uitvoering brengt en de 
kwaliteit van onderwijs borgt 

 die communicatief sterk is: belangstelling toont, stimuleert, motiveert, ondersteunt en mensen (ver)bindt 

 stevig staat: leiding geeft aan een krachtig team 

 effectief communiceert met een helicopterview, luistert, prioriteiten stelt en besluiten neemt 

 de ouders en het team bij besluiten betrekt en daadkracht toont 

 toegankelijk is voor leerlingen, ouders en medewerkers 

 actief bijdraagt aan de ontwikkeling van de PCOU Willibrord en het onderwijs in de regio 

 enige jaren ervaring in het onderwijs heeft 

 geregistreerd is als schoolleider 
 
Ben jij die inspirerende schoolleider die ook graag schittert en verder wilt bouwen aan de visie van de Blauwe 
Aventurijn, dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Informatie en reageren:  

Informatie over de school is beschikbaar op de website van de school. Kandidaten kunnen reageren door een 
brief met motivatie en CV  te richten aan het college van bestuur van de Stichting PCOU vóór dinsdag 3 
september 2019. Deze brief kan gemaild worden naar werken@pcouwillibrord.nl. 
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