
 

 

 
 

Vacature directeur De Beiaard  
  

Functie: Directeur basisschool De Beiaard 

Instantie: Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs (SOZKO) Utrecht 

Sector: Primair Onderwijs 

Sluitingsdatum: 2 februari 2020 

Functieomvang: 0.8 - 1.0 fte 

 

In verband met pensionering, hebben we per 1 augustus 2020 plek voor een nieuwe directeur. Eentje 

met een groen hart en dito vingers – en stevige windenergie in de zeilen.  

 

De Beiaard 

De Beiaard is een kleine basisschool in Utrecht-Tuindorp met een groot gemeenschapsgevoel en een 

duidelijke ambitie. We willen optimaal onderwijs leveren en dé duurzame school van Utrecht worden. 

We besteden veel aandacht aan een leefbare toekomst en zijn daar elke dag actief mee in de weer. Naast 

cognitieve en sociale ontwikkeling leggen we ook focus op creativiteit. De Beiaard is onderdeel van 

SOZKO (Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs).  

 

SOZKO 

SOZKO is een unieke, kleinschalige stichting voor primair onderwijs waarin drie scholen centraal staan 

die elk een eigen identiteit en karakter hebben:  

• Jenaplanschool Cleophas 

• Basisschool Joannes XXIII 

• Basisschool de Beiaard 

 

Wat hen bindt is hun gezamenlijke ambitie om een duurzame, toekomstgerichte en brede ontwikkeling 

na te streven. Als directeur ben je integraal verantwoordelijk en vorm je samen met de andere 

directeuren het bovenschools managementteam (BMT). De bestuurder van de stichting besluit in overleg 

met het BMT over zaken die de drie scholen gezamenlijk aangaan.  



 

 

Functieprofiel  

Voor deze functie zijn we zoek naar iemand die:  

• De organisatie richting geeft 

• Visie heeft 

• Een team kan leiden 

• Samenwerkt 

• Sociaal betrokken en ondernemend is 

• En een leuk mens is 

 

Idealiter ben je uitnodigend, inspirerend, resultaatgericht en een geboren wereldverbeteraar. Je bent een 

optimist – een doener met realistische plannen die zich thuis voelt in een hechte gemeenschap. Je bent 

sociaal, verbindend en idealistisch. Leer- en werkplezier stel je centraal voor jezelf én voor anderen. Je 

bent gefocust, hebt oog voor de talenten en vaardigheden van de mensen om je heen en dient als 

voorbeeld voor het realiseren van verandering.  

Je hebt ervaring met leidinggeven, bent organisatorisch sterk, proactief en daadkrachtig, maar straalt ook 

rust uit en bent benaderbaar en geduldig. Je bent vernieuwend en creatief en in staat om de brede 

ontwikkeling van kinderen, de persoonlijke groei van je teamleden en de positieve maatschappelijke 

impact van de school op de wereld waarin deze zich bevindt gelijktijdig vorm te geven.  

Je bent op dagelijkse basis te vinden in de klaslokalen, je kent ieder kind persoonlijk en maakt regelmatig 

een praatje over hoe het weekend bij opa en oma of het strandjutten was. Daarna haal je nog eens een 

bakje koffie of thee en duik je een intensieve brainstormsessie in, houd je een oudergesprek of feliciteer 

je een collega met het behalen van een mooi resultaat. Geen dag is hetzelfde, maar elke dag brengt iets 

bijzonders.  

Meer informatie & solliciteren 

Heb je interesse in deze functie en wil je meer weten? Leuk! Op onze websites www.debeiaard-

utrecht.nl en www.sozko.nl vind je een uitgebreidere profielschets. Wanneer je inhoudelijke vragen 

hebt kun je Daan van de Voort (bestuurder) bereiken op 06 82 43 37 97. Heb je vragen over het proces, 

bel dan met Lisa de Bruin op 06 15 46 64 72. Of je neemt contact met ons op via vacature@bestuur-

sozko.nl. 
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Weet je na het lezen van deze vacature eigenlijk al genoeg? Zie jij jezelf al op de Beiaard werken? Dan 

mag je ons natuurlijk ook direct je motivatiebrief en cv sturen, doe dit uiterlijk 2 februari via 

vacature@bestuur-sozko.nl onder vermelding van ‘vacature directeur De Beiaard’. Je kunt je motivatie 

richten aan Dhr. D.H. (Daan) van de Voort.  

De eerste gespreksronde met de benoemingscommissie is gepland op donderdag 13 februari. Daarna is er 

een tweede ronde op 3 maart. Bij succes ga je op 1 augustus 2020 voor het eerst aan de slag (eerder 

beginnen behoort tot de mogelijkheid). De functieomvang is 0.8 tot 1 fte met een inschaling in schaal 

DB, conform de cao primair onderwijs.  

Wel geprikkeld, maar nog niet helemaal zeker of deze plek iets voor jou is? We zoeken óók een 

directeur voor Jenaplanschool Cleophas. Neem een kijkje op de website: www.cleophasschool.nl voor 

meer informatie. 

 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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