
 
Kranenburg Praktijkonderwijs Utrecht zoekt  

Afdelingsleider - bovenbouw 

(0,5 FTE – per 01-01-2023 – tijdelijke vervanging, eventueel uitbreiding met lestaak) 
 
Wie zijn wij? 
Kranenburg verzorgt praktijkonderwijs voor leerlingen tussen de 12 en 18 jaar. Ons onderwijs richt 
zich op de ontwikkeling van competenties die leerlingen nodig hebben om een kansrijke start te 
kunnen maken in de maatschappij. We leiden op voor uitstroom richting werk en/of een 
beroepsopleiding op het MBO. We hebben een sterk netwerk van stakeholders en zijn trots op onze 
goede uitstroomresultaten. 
 
Waar staan wij voor? 
Ons motto is: Kranenburg DOET! Durven Ontdekken Ervaren Toepassen. Iedere leerling die de 
Kranenburg verlaat DURFT te staan voor wie hij/zij is. De leerling heeft het lef om de wereld in te 
gaan en te ONTDEKKEN  wat hij of zij nodig heeft. Hij of zij heeft geleerd op basis van ERVARING en 
kan dit in wisselende omstandigheden en situaties TOEPASSEN. 
De komende vier jaar staan drie speerpunten centraal: 

• Opbrengstgericht werken voor kansrijke uitstroom 

• Gemeenschappelijke pedagogische visie versterken 

• Professionele cultuur en eigenaarschap 
 
Wie zoeken wij? 
We zoeken een afdelingsleider voor de bovenbouw met passie voor de doelgroep. Je vormt samen 
met de (waarnemend) directeur en de afdelingsleider onderbouw het managementteam van de 
school. Je geeft leiding aan een deel van het docententeam. In samenwerking met het team zorg je 
dat het dagelijkse onderwijsleerproces soepel verloopt en stem je af met het ondersteuningsteam. 
Je coacht medewerkers in hun ontwikkeling. Je draagt bij aan de uitvoering van onze ambities uit 
het schoolplan 2020-2024 en het jaarplan. Je denkt proactief mee over het schoolbeleid. Je hebt een 
verbindend vermogen en bent organisatiesensitief. Daarnaast ben je zowel pragmatisch als 
analytisch.  
 
Welke ervaring vragen wij? 

o HBO werk- en denkniveau  
o Ervaring met leidinggeven aan een team en/of een coördinerende rol 
o Een opleiding voor schoolleider of gerichte scholing voor deelaspecten daarvan 
o Goed inzicht in onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen 
o Heldere pedagogische visie binnen de grootstedelijke dynamiek 
o Verbindend vermogen en gericht op ontwikkeling van teamleden 

 
Wat bieden wij? 

o Goed geoutilleerd gebouw met goede voorzieningen 
o Werken in een sfeervol team, dat voor elkaar klaar staat  
o Werken in een omgeving waar gelachen wordt en fouten mogen worden gemaakt  
o Werken in een op leren gerichte omgeving 
o We bieden je een aanstelling bij de PCOU Willibrord stichting in de functie van 

Afdelingsleider D 
o Je salaris zal zijn gebaseerd op schaal 12 van de CAO VO + de arbeidsmarkttoelage van 5% 
o De aanstelling is in eerste instantie ter vervanging vanaf 1 januari 2023 en tijdelijk tot 1 

uiterlijk augustus 2023 
 



Herken jij je in deze vacature? Dan horen wij graag van jou! 
 
Praktische informatie en procedure: 
Schriftelijke reacties voor deze vacature kun je richten aan: info@pro-kranenburg.nl 
Heb je vragen? Dan kun je bellen naar 030-2512492 (vraag naar Dhr. Verboven of Mevr. Lammers) 
 
Reageren kan tot maandag 28 november 2022.  
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