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Wie zijn wij? 
Wij zijn Limus. Een middelbare school waar kennis over jezelf en de ander net zo belangrijk is als kennis van de wereld. 
Op Limus ontdek je wie je bent en wat je kunt, zodat je vanuit vertrouwen keuzes maakt. 
 
Limus is een plek waar je jouw interesses gebruikt als startpunt binnen projecten met onderwerpen uit de wereld om 
je heen. Je werkt aan een stevige kennisbasis en maakt op verschillende manieren zichtbaar wat je hebt geleerd. Zo 
verbreed je je blik en word je een zelfbewuste wereldburger. 
 
Wat hebben kinderen nodig die opgroeien in de wereld van nu en de toekomst? Met die vraag in ons achterhoofd 
ontwikkelden we met veel passie en enthousiasme een nieuwe school. Wie we zijn? Een groep enthousiaste 
docenten, leerkrachten en onderwijsontwikkelaars, werkzaam in het basis- en voortgezet onderwijs op verschillende 
scholen van PCOU Willibrord. In brainstorms met onderwijsprofessionals, ouders, leerlingen, organisaties en 
bedrijfsleven, vroegen we ons af: hoe ziet de ideale school voor de toekomst eruit? Met die ideeën hebben we nu een 
school ontwikkeld waarbij kinderen leren en ervaren hoe ze onderdeel zijn van de wereld om hen heen, met aandacht 
voor persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie.  
 
Onze ambitie? Een internationaal georiënteerde school waar we samenwerkingen aangaan, dichtbij én wereldwijd. We 
werken met het International Middle Year Curriculum (IMYC) en voldoen zo aan eisen voor internationaal èn 
Nederlands onderwijs. 

 

Vind jij het leuk om… 
✓ Als kwartiermaker het avontuur met ons aan te gaan; er staat jou een uitdagende en veelzijdige klus te 

wachten, namelijk het bouwen van een nieuwe school. Waarbij je de verschillende perspectieven: de 
leerling, de medewerker, het onderwijs, de Limus visie en missie niet uit oog verliest. 

✓ Vanuit deze rol verantwoordelijk te zijn voor het (op)bouwen van Limus en dit vanuit eigen expertise & 
visie met overtuigingskracht over brengt op alle betrokken partijen, zodat Limus kan groeien.  

✓ Zelf met de school mee te groeien? Starten als kwartiermaker en jezelf eventueel verder ontwikkelen in 
de komende 2 tot 4 jaar naar de rol van rector. 

✓ Doelbewust en vanuit netwerktalent de verbinding en samenwerking aan te gaan met wereld en 
omgeving om je heen;  om zo onderlinge relaties, het onderwijsproces, leerresultaten te optimaliseren 
en om vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid bij te dragen aan de samenwerking in de 
onderwijsketen, bedrijven en maatschappelijke partners.  

✓ Netwerken te creëren en benutten, met het oog op kennisdeling en versterking van het onderwijs en 
Limus als organisatie.  

✓ Met het ontwikkelteam samen richting en sturing te geven vanuit gedeeld leiderschap, waar mogelijk 
de verantwoordelijkheden binnen het team te beleggen en samen te dragen. Want jij werkt vanuit de 
overtuiging dat samenwerken leidt tot betere prestaties en stelt het gezamenlijk belang boven je eigen 
belang. 

werken bij 
 

 Schoolbouwer/Kwartiermaker  
Limus College (opening 
augustus ’23)   

 

 Werkniveau HBO 
 Werkervaring > 5 jaar 
 Schaal CAO VO schaal 13/rector C 
 Salaris €4715-€6568,-  

Bruto per maand bij een volledig dienstverband 

 Reageren tot en met 04-12-2022  
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✓ Leiding te geven aan het implementeren, door ontwikkelen, concretiseren en communiceren van de 
Limus visie op leren, onderwijzen en pedagogisch handelen en volgt daarbij de ontwikkelingen 
nationaal en Internationaal.  Hiermee geef jij richting aan de school van de toekomst.  

✓ Een inspirerende en rijke leeromgeving voor jouw collega’s te creëren. Je stimuleert een reflectieve, 
onderzoekende houding op alle niveaus binnen de organisatie en je geeft hierbij zelf het voorbeeld. 

✓ Als kwartiermaker houd je zicht op de onderwijskundige en pedagogische processen in de school. Je 
zorgt voor een samenhangend curriculum, voor de personele en organisatorische inrichting en voor 
ondersteuning van het primaire proces. 

✓ Constructief samen te werken met andere schoolleiders binnen  PCOU Willibrord ter realisatie van de 
doelen van de scholengroep en bent in staat jouw collega’s daarin mee te nemen. 

 
Dan ben jij een echte Limus kwartiermaker! 
 

Ben jij…. 

• HBO/Academisch geschoold of beschik je over HBO/Academisch denk- en werkniveau; 
• Iemand die onafhankelijk durft te denken, te experimenteren en nieuwe wegen zoekt; 

• Enthousiast, energiek, ondernemend, onderzoekend, avontuurlijk, daadkrachtig, een doorzetter en een 

bouwer; 
• Ervaren binnen het onderwijs en heb je een breed netwerk in het onderwijs; 
• Sterk in het coördineren van onderwijsprojecten en heb je hier ervaring in; 
• Ervaren in het  beheren en verantwoorden van een budget; 
• Communicatief sterk, kun je je inleven in de ander en zoek je de verbinding en samenwerking actief op; 
• Bestuurlijk sensitief en handel jij in alles vanuit de Limus visie en missie; 

• Helder in jouw communicatie, maak je duidelijke afspraken, neem je het team mee in besluitvorming en 

creëer je daarmee draagvlak en vertrouwen; 
• In staat je goed inwerken onder tijdsdruk , waarbij je niet terug deinst voor deadlines; 

• Een ‘verbinder’, die oog heeft voor de mens achter de mens, vergroot jij het eigenaarschap van het team en 

weet je daarin gebruik te maken van de kwaliteiten en talenten van het team; 

• Inspirerend, reflecterend op je eigen handelen, weet je waar jouw eigen talenten en valkuilen liggen en 

herken je deze ook in jouw team; 

• In staat lastige beslissingen te nemen en weet je  doelgericht samen te werken, processen- en de voortgang 

te bewaken; 
• De organisator van het leren van elkaar en zorg je voor de verdere professionalisering en ontwikkeling van 

het team. Want hiermee weet jij jouw team in hun kracht te zetten en zorgt je voor scherpte, inspiratie en 
werkplezier. 

Wil jij…. 

• Een uitdagende functie als Kwartiermaker met een enthousiast en gemotiveerd team; 

• Een tijdelijk contract van een jaar met uitzicht op een vaste baan met een werktijdfactor van 0,8 tot 1,0 fte; 
• Een salaris is conform cao VO (inschaling rector) , de hoogte is afhankelijk van jouw kennis en ervaring; 
• Meer dan 50 vakantiedagen, deelnemen aan onze Academie en een opleidingsbudget; 
• Reiskostenvergoeding conform cao VO 
• Toegang tot fiscfree 
• Leuke collega’s die uitkijken naar jouw komst! 

 

Je komt te werken binnen een ontwikkelingsgerichte organisatie met ruimte voor professionele ontwikkeling en een 

maatschappelijke missie. Er worden met regelmaat leiderschapsdagen georganiseerd en daarnaast bieden we jou 

toegang tot onze Academie. Hierdoor kun je jezelf blijven professionaliseren. Je krijgt een functie met een grote 

verantwoordelijkheid en ruimte om je werk in te vullen. Vanuit jouw rol krijg je de mogelijkheid om een belangrijke 

maatschappelijke bijdrage te leveren aan het onderwijs van kinderen. We streven naar een inclusief en divers 

personeelsbestand waar iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, welkom is.  
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Over ons 

PCOU Willibrord is met 41 scholen een grote onderwijsorganisatie in de stad Utrecht en de regio. 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. We werken met zo’n 2.500 collega’s aan het onderwijs voor ruim 

20.000 leerlingen. 

 

Wij werken verbindend, tonen lef, hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel en zijn in alles ontwikkelingsgericht. Of het 

nu gaat om onze leerlingen of om collega’s. Iedereen is welkom en diversiteit en veelkleurigheid wordt gekoesterd. Voor elk 

kind is er een passende plaats op één van onze scholen en voor elke nieuwe collega hebben wij een inspirerende en 

uitdagende werkomgeving. Wij werken gezamenlijk aan één helder doel: voor elke leerling het beste onderwijs! 

Solliciteren 

De sluitingstermijn van deze vacature is 4 december. De 1e gesprekken vinden in de week van 6 december plaats. Voor 1 

januari willen wij de procedure hebben afgerond.  

Je kunt jouw interesse kenbaar maken door jouw cv en motivatie te richten aan het college van bestuur en te mailen naar: 

werken@pcouwillibrord.nl  

We kijken uit naar jouw reactie.  

 

mailto:werken@pcouwillibrord.nl

