
 
 
 
 
Het Oosterlicht College Vianen zoekt met ingang 1 september 2020 een 
 

 

 
 
Innovatief en daadkrachtig directeur 

 met betrekkingsomvang 0,8 – 1,0 fte; 
 functieniveau CAO-VO schaal 13 of 14; 
 met ruime leidinggevende ervaring binnen een onderwijsorganisatie. 

De directeur is verantwoordelijk voor het Oosterlicht College Vianen en is de stem en het gezicht van de 
school. De dagelijkse leiding bestaat naast de directeur uit drie afdelingsleiders. Daarnaast vormt de 
directeur samen met de rector de leiding van de beide locaties van het Oosterlicht College. 
 
De opdracht en verantwoordelijkheden: 

 het versterken en krachtig uitdragen van een herkenbaar en onderscheidend profiel; 

 het initiëren, voortzetten en borgen van onderwijskundige ontwikkelingen met betrekking tot de  
nieuwe Vakhavo Vianen, het praktijkgericht onderwijs vmbo basis en kader én tl, LOB en 
burgerschapsvorming; 

 het bestendigen en verder uitbouwen van de relaties met het PO, de gemeente, het 
maatschappelijk veld en het bedrijfsleven in en rond Vianen; 

 samen bouwen aan een daadkrachtig MT; 

 als teamspeler een stevige bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van de professionele cultuur 
binnen het Oosterlicht College. 

 

We zoeken iemand met de volgende kwaliteiten: 

 daadkrachtig 

 koersvast 

 inspirerend 

 communicatief sterk 

 verbindend 

 empathisch 

 pro-actief 

 zichtbaar en herkenbaar binnen en buiten de school. 
 

Het Oosterlicht Vianen biedt goed, gevarieerd en praktijkgericht onderwijs in een modern, vernieuwd 

schoolgebouw. Wij staan er om bekend onze leerlingen uitstekend te begeleiden in een veilig 

schoolklimaat. Onze ambitie is leerlingen te laten groeien en (op)bloeien. We zijn nauw betrokken bij 

elkaar, maar geven de ruimte die nodig is voor ieders persoonlijke ontwikkeling. Onze resultaten zijn zeer 

goed. 

 

De sollicitatiebrief met motivatie en CV kunt u uiterlijk vrijdag 1 mei per mail verzenden naar: 

sollicitatie@oosterlicht.nl. Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen met de rector, dr. W. Abrahamse MSc: w.abrahamse@oosterlicht.nl. 
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