
   
 

   
 

                             

 

Stichting PCOU Willibrord zoekt voor het Aurelius College een 

Stamgroepleider/bouwcoördinator 

(van 0,2 fte naar 0,8 fte op termijn) 
 

Het Aurelius College is een nieuw onderwijsconcept in de Utrechtse wijk Vleuterweide (Leidsche Rijn) 

waar we het écht anders gaan doen! Om te zorgen voor een goede overgang tussen de basisschool 

en middelbare school leren leeftijdsgenoten tussen de 10 en 14 jaar van alle onderwijsniveaus samen 

op het Aurelius. 

Er is ruimte en tijd voor onderwijs dat aansluit bij de ontwikkeling, talenten en leerbehoefte van 

leerlingen. De keuze voor het schoolniveau wordt niet in groep 8 gemaakt, maar in het tweede 

brugjaar van het Aurelius. Zo krijgen leerlingen de mogelijkheid om toe te groeien en ontwikkelen 

naar het niveau dat goed bij hen past.  

Het Aurelius College is in ontwikkeling. We zoeken een collega die vanaf deze zomer de mooie kans 

en uitdaging aan wil gaan om het Aurelius College een goede start te geven. En mee te werken aan 

de verdere ontwikkeling van dit mooie onderwijsconcept. Na de zomer van 2022 ben je (de eerste) 

stamgroepleider alsmede bouwcoördinator van het Aurelius. 

 

Dit ga je doen 
Als stamgroepleider/bouwcoördinator: 

• geef je mede vorm aan het onderwijsaanbod voor 10-14 onderwijs in samenwerking met de 

projectgroepleden; 

• ligt je focus in eerste instantie op het creëren van een onderwijsprogramma voor voortgezet 

jenaplanonderwijs voor de groepen 9 en 10 (klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs). 

Wat we van je vragen, is: 

• een lesbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs, bij voorkeur voor meerdere vakken; 

• dat je een bruggenbouwer bent tussen het primair en voortgezet onderwijs; 

• dat jenaplanonderwijs je aanspreekt; 

• dat je graag een uitdaging aangaat en pionieren, innoveren en verbinden bij jou als professioneel 

en als persoon past. 

Hier ga je werken 
Het Aurelius College is een samenwerking tussen jenaplanschool Zonnewereld (primair onderwijs) en 

http://www.aureliuscollege.nl/
http://www.zonnewereld.nl/


   
 

   
 

het Amadeus Lyceum (voortgezet onderwijs). Je werkt samen met twee collega’s van Zonnewereld 
en een aantal vakdocenten van het Amadeus. Jullie verzorgen samen het onderwijs voor ongeveer 80 
leerlingen. Verantwoording leg je af aan de schoolleider van Zonnewereld. Je komt te werken in een 
professioneel en betrokken team dat goed en fijn samenwerkt in een prettige sfeer.  

Je werkplek bevindt zich in het gebouw van jenaplanschool Zonnewereld in Vleuten. De nieuwbouw 
van deze school en van het Aurelius is gepland aan de Passiebloemweg in Vleuten. Naar verwachting 
vindt de verhuizing naar een mooie nieuwe schoolomgeving eind 2022 plaats.  

Startdatum 
De startdatum voor deze functie is 1 september 2021 met een aanstelling voor 0,2 fte. Het Aurelius 

College start in het schooljaar 2022/23. De eerste jaren bouw je mee aan de school en wordt ook de 

aanstelling steeds verder uitgebreid naar uiteindelijk 0,8 fte. We gaan graag in overleg over de 

aanstelling. 

Salaris 
De functie is ingeschaald conform Leraar D, functieniveau 12 van de cao voortgezet onderwijs.   

Meer informatie? 

Op www.aureliuscollege.nl lees je meer over de visie en ambitie van dit nieuwe onderwijsaanbod. Je 

kunt ook contact opnemen met Coen de Hoop (schoolleider jenaplanschool Zonnewereld) via 030 

666 85 79. 

Solliciteren? 

Ben jij de stamgroepleider/bouwcoördinator die we zoeken voor het Aurelius College? We 

ontmoeten je graag! Mail je motivatiebrief en cv uiterlijk 30 juni 2021 naar het Aurelius College, t.a.v. 

Coen de Hoop, info@aureliuscollege.nl.  

En maak alvast ruimte in je agenda: de eerste gesprekken vinden plaats op 5 juli 2021 tussen 13.00 

uur en 18.00 uur en op 6 juli tussen 16.00 uur en 18.00 uur. 

 

 

 

 

Over Stichting PCOU Willibrord  

Het Aurelius College, jenaplanschool Zonnewereld en het Amadeus Lyceum maken allemaal 

onderdeel uit van PCOU Willibrord. 

‘Voor elke leerling het beste onderwijs’. 

Met 41 scholen is PCOU Willibrord in de stad en de regio Utrecht een grote onderwijsinstelling 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.  

 

 

http://www.amadeuslyceum.nl/
http://www.aureliuscollege.nl/
http://www.pcouwillibrord.nl/

