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Openbaar Onderwijs Houten zoekt met ingang van 1 mei 2023 voor basisschool De Velduil in Houten een 

 

Directeur (0,8 – 1,0 fte in D13) 
samen – focus - ambitie 

 

Kom kennismaken! 
OBS De Velduil is onderdeel van Openbaar Onderwijs Houten (OOH). De school heeft ongeveer 340 leerlingen, 

verdeeld over twee vestigingen in Houten en geeft, als enige school in de omgeving, naast het reguliere onderwijs 

ook voltijd onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen: het zogenoemde Piramide-onderwijs. We zijn op zoek naar een 

directeur die samen verder bouwt aan de professionele organisatie. 

 

Een ambitieuze directeur die werkt met hoge verwachtingen. Het team van De Velduil heeft in de afgelopen jaren te 

maken gehad met wisselingen in de directie en hard moeten werken om samen kwaliteit te kunnen blijven bieden 

aan leerlingen met bovengemiddeld uiteenlopende onderwijsbehoeften. De aandacht ging vooral hiernaartoe en er 

is minder ruimte geweest om naar buiten te treden om te laten zien hoe gewerkt en wat bereikt wordt. Dat merk je 

bijvoorbeeld aan de website: die is niet up to date. 

 

Als je benieuwd bent naar een actueel perspectief voordat je besluit om te solliciteren, kun je eerst een verkennend 

gesprek voeren met een direct betrokkene. Ze praten je graag bij over waar de school staat en hoe ze nu 

vooruitkijken. We kunnen afspraken voor je maken, online of op school, waarbij je kunt kiezen voor een individueel 

gesprek met twee van deze gesprekspartners die je graag te woord staan: 

 

 Chantalle Blomsteel | intern begeleider bovenbouw; 

 Chantal Geers | bovenbouwcoördinator en coördinator Piramideonderwijs; 

 Mark Hijmans | lid oudergeleding medezeggenschapsraad; 

 Anne Schenkkan | directeur OBS Ridderspoor; 

 Annelies Smits | directeur-bestuurder van OOH. 

 

Een afspraak kun je plannen via Astrid Roelen, project-assistent bij B&T: astrid.roelen@vbent.org of 088-2051600. 

 

Waar stap je in? 
Als nieuwe directeur van OBS De Velduil stap je in op een moment dat de basis staat, waardoor er ruimte is om te 

ontwikkelen. Het team kijkt daarnaar uit. De beoogde ontwikkeling gaat over het verder professionaliseren van de 

schoolbrede samenwerking. Er is allereerst behoefte aan focus, koersvastheid, heldere doorgaande lijnen en 

pedagogische en didactische afspraken.  

 

Het Piramideonderwijs heeft in de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt en bedraagt nu ongeveer een derde 

van het totale onderwijs van De Velduil. De laatste formulering van de missie en visie staat beschreven in de 

schoolgids. Het team is deze aan het herijken en je kunt hier als nieuwe directeur nog een rol in spelen om daarna 

samen vanuit gedragen uitgangspunten te kunnen voortbewegen. OBS De Velduil krijgt binnen afzienbare termijn 

een prachtig nieuw duurzaam gebouw. De beoogde opleverdatum voor de nieuwbouw is op dit moment vastgesteld 

voor eind 2024. Dit geeft je de gelegenheid om een gebouw te betrekken vanuit bewuste, onderwijsinhoudelijke 

keuzes. 

 

Als directeur ben je in eerste instantie eindverantwoordelijk voor de school. Daarnaast wordt bovenschoolse kennis 

en expertise gedeeld en wordt gezocht naar efficiënte en effectieve bedrijfsvoering van de stichting. De bestuurder 

en de directeuren pakken bovenschoolse thema’s als onderwijs en ontwikkeling, personeel en organisatie, 

samenwerking, omgeving en communicatie samen op. 

 

 

mailto:astrid.roelen@vbent.org
https://stichtingooh-live-d18c2aa47e0f4ce9bdf12-dfdfba0.divio-media.org/filer_public/35/8d/358d3432-7495-4c52-a6ea-4f35e66406b8/schoolgids_de_velduil_2022-2023.pdf
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Wat vragen we van jou? 
We zoeken in jou een ervaren leidinggevende die affiniteit heeft met onderwijs aan een heterogene 

leerlingpopulatie en die zich voor langere tijd wil verbinden. Het team en de ouders willen met een directeur het 

gesprek over goed onderwijs kunnen voeren en hun goede plek kunnen innemen om samen de school te dragen. 

 

Samen 

Je werkt van nature samen. Als directeur ben je graag zichtbaar voor teamleden, leerlingen en ouders en je maakt 

écht contact met hen. Je benut de kwaliteiten van de teamleden en zet deze in. Binnen de school, de stichting en de 

omgeving werk je samen om tot het beste aanbod te komen voor de kinderen die vanuit heel Houten en zelfs 

daarbuiten naar De Velduil komen.  

 

Focus  

Je bent duidelijk en daadkrachtig als het gaat om het vasthouden van de koers en het nemen van besluiten. Hiermee 

creëer je duidelijke kaders waarbinnen teamleden én ouders rolvast kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de 

school. 

 

Ambitie 

Zowel het team als de ouders hebben hoge ambities voor de school: het best mogelijke reguliere- en 

Piramideonderwijs bieden. Ze zoeken in jou dus ook een ambitieuze directeur die zichzelf en anderen met hoge 

verwachtingen uitdaagt om hiertoe de beste bijdrage te leveren. Je treedt gemakkelijk naar buiten en draagt actief 

uit hoe gewerkt wordt op De Velduil.  

 

De stichting 
De missie en visie van Openbaar Onderwijs Houten luiden: met hart voor kinderen in het hart van de wijk. Het kind 

staat centraal op de scholen en de scholen staan centraal in de wijk. Dit betreft ook de relatie van het openbaar 

onderwijs met de samenleving. Die relatie vinden we essentieel en maken we zichtbaar in de door OOH opgestelde 

kernwaarden voor het openbaar onderwijs: Verbondenheid, Optimisme, Eigenaarschap, Lef,  

Daarnaast kent het openbaar onderwijs landelijk ook Kernwaarden, namelijk: Gelijkwaardigheid, Vrijheid en 

Ontmoeting. 

Voor meer informatie over OOH, kijk dan hier. 

 

Praktische informatie en procedure 
Als deze vacature je aanspreekt en je jezelf in dit profiel herkent, dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren, 

of om eerst kennis te maken met een van de eerdergenoemde betrokkenen. We gaan ervan uit dat je als kandidaat 

beschikt over de basiskwaliteiten zoals beschreven in de beroepsstandaard voor schoolleiders PO of dat je bereid 

bent om hieraan te gaan voldoen op korte termijn. We zien graag uiterlijk zaterdag 4 februari a.s. je sollicitatie 

tegemoet. Je brief en cv verstuur je via vbent.org onder vermelding van vacaturenummer 20220553. 

 

Houd alvast rekening met de volgende data: 

 De voorselectiegesprekken vinden plaats op 9 februari. 

 De eerste gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn op 16 februari in de ochtend en middag. 

 De tweede gesprekken vinden plaats op 21 februari in de middag. 

 

Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.  

 

Meer informatie 

Meer informatie kun je vinden op onze website: www.vbent.org, of bel met Pauline Zwaal-Arora of Esther Uitman-

van der Leest, bereikbaar via 088 20 51 600. Ook kun je terecht op www.oo-h.nl.   

 

https://www.oo-h.nl/
https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/directeur-obs-de-velduil/
https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/directeur-obs-de-velduil/
http://www.oo-h.nl/

