
     

 

                                             

 

 

Het college van bestuur van PCOU Willibrord en het team van STIP VSO zoeken met ingang van 
augustus 2020 een 

verbindende directeur 
 

Wie zijn wij 

STIP VSO is een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen van 12 
tot en met 18 jaar. De leerlingen worden getypeerd als leerlingen met een verstandelijke beperking. Er 
zijn binnen deze verzamelnaam veel verschillen tussen individuele leerlingen. Zij hebben met elkaar 
gemeen dat zij gebaat zijn bij onderwijs dat op een deskundige manier inspeelt op hun individuele 
mogelijkheden en beperkingen. De school is een regioschool voor leerlingen in en om Utrecht.  
 

Functiekenmerken 

Gezien het bijzondere karakter van onze school in het onderwijsbestel en binnen onze stichting is de 
opdracht voor de directeur om een ambassadeur te zijn en de school zo in te richten dat alle 
leerlingen toegang hebben tot alle beschikbare voorzieningen. Je bent geregistreerd schoolleider en 
gericht op ontwikkeling van je eigen functioneren.  

 
Dit ben jij 
 
De kernwaarden op STIP zijn samenwerkend, toekomstgericht, inspirerend en participerend. Van onze 
directeur vragen we daarom: 

 Samenwerking 
Je draagt actief bij aan de samenwerking op school en binnen Stichting PCOU Willibrord. Je treedt 
verbindend op naar medewerkers, leerlingen en ouders en bent gericht op gedeeld leiderschap.  
 

 Toekomstgericht 
Je ziet ruimte voor ontwikkeling en innovatie en bent gericht op een lerende organisatie. En hebt 
daarbij oog voor het veranderende onderwijs- en zorglandschap.  
 

 Inspirerend 
Je draagt onze visie op voortgezet special onderwijs uit en inspireert en motiveert jouw team tot 
samenwerking en teambuilding. Je creëert een veilig klimaat en bent een sterke persoonlijkheid 
die over compassie en zakelijkheid beschikt.  
 

 Participerend 
Je bent zichtbaar in school en voor de partners van STIP. Je kent de kwaliteiten van medewerkers 
en weet deze in te zetten in een grote en complexe organisatie ten behoeve van kwalitatief goed 
onderwijs. Je bent communicatief zeer vaardig en handelt transparant. .  

 
 
 

 

 



 

 

Wat wij bieden 

 Een gedreven en professioneel team  
 40 collega directeuren in vergelijkbare functies en gericht op samenwerken 
 Volop ontwikkelings- en loopbaanmogelijkheden 
 De functie is ingeschaald in DD van de cao primair onderwijs 
 

PCOU Willibrord 
 
Met 41 scholen is PCOU Willibrord in de stad en de regio de grootste organisatie voor funderend 
onderwijs. Er werken zo’n 2.500 medewerkers voor het onderwijs aan ruim 20.000 leerlingen. Daarbij 
gaat het om 30 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. Voor elke leerling het beste onderwijs. 
www.pcouwillibrord.nl  

 

Procedure  
Informatie over de school is beschikbaar op de website van de school: www.stipvso.nl.  
Je kunt reageren door een brief met motivatie en cv te sturen naar het college van bestuur van PCOU 
Willibrord vóór 13 april 2020 of te mailen naar: werken@pcouwillibrord.nl.  

 
De vacature wordt tegelijkertijd intern  en extern open gesteld. 

http://www.pcouwillibrord.nl/
mailto:werken@pcouwillibrord.nl

