
Kindcentrum Trudo is een sfeervolle basisschool in Stiphout met een dorps karakter. 
De inspectie heeft ons algehele onderwijs beoordeeld met een 'goed'. We zijn trots op
ons excellente wetenschaps- en technologieonderwijs en ons brede innovatieve aanbod.
Ieder kind heeft eigen talenten. Ons onderwijs is erop ingericht om kinderen naast het
basisaanbod ruimte te geven om deze talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 

 
Met een enthousiast team professionals werken wij dagelijks aan de ontwikkeling van
onze kinderen zodat ze veilig en vertrouwd op weg kunnen gaan.

De school valt samen met elf andere scholen / kindcentra  in de gemeente Helmond
onder het bestuur van QliQ Primair. Ze vormen een onderdeel van de Brainportregio en
werken samen met onderwijsinstellingen, overheid, bedrijfsleven en (sociale) partners. 

 
In verband met het vertrek van de huidige schoolleider zijn het bestuur en het team op
zoek naar een enthousiaste en talentvolle

 

DIRECTEUR  m/v 
(0.8-1.0 wtf)

inspirator & verbinder
 

die achter de visie van school staat en het meerjarenplan steunt. De ontwikkelingen waar
IKC Trudo mee bezig is, willen we continueren. We zijn op zoek naar iemand met een
onderwijsachtergrond, die enthousiasme uitstraalt naar het team, de kinderen en de
ouders en naar iedereen waar de school mee te maken heeft. Daarvoor zijn aanwezigheid
en zichtbaarheid belangrijk. We zoeken iemand bij wie je makkelijk binnenloopt, maar die
ook beslissingen durft te  nemen en moeilijke gesprekken niet uit de weggaat. Iemand
waarbij het kind en de visie van de school altijd centraal staan. 

We zijn een zelfsturend team dat graag actief meedenkt en we zijn ook gewend daar veel
ruimte voor te krijgen. We hebben behoefte aan een directeur die vertrouwen uitstraalt
en de mens achter de leerkracht ziet. We zoeken iemand die ons inspireert en motiveert
om het nét nog wat beter te doen. Als we interesse, inleving en belangstelling ervaren en
het gevoel hebben dat onze directeur zuinig is op het personeel, komen we SAMEN tot
een mooi resultaat. We hopen op iemand die vernieuwend kan denken, kansen ziet en
hier en daar buiten de lijntjes durft te kleuren.



Een betrokken team dat actief wil leren
Prettige samenwerking met collega- schoolleiders van QliQ
Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
Salariëring volgens CAO PO.

 

We hebben veel te bieden

Achtergrondinformatie
Deze procedure wordt begeleid door wervings- en selectiebureau Met David. 
Reacties graag vóór 6 mei per mail sturen naar 

info@metdavid.nl 
 

ter attentie van Mieke ten Have o.v.v. Directeur IKC Trudo Stiphout. Voor meer
informatie kun je contact met bovengenoemde opnemen tel. 040-2802120. 

 
 

Planning
De eerste selectiegesprekken vinden op donderdag 19 mei plaats op het 
 bestuurskantoor van QliQ-Primair en de tweede gespreksronde is op dinsdag 24 mei en
vindt plaats op de school.

Indien na het gesprek blijkt dat je een geschikte kandidaat zou kunnen zijn, wordt de
Talenten Motivatie Analyse (TMA) ingezet om de selectie te onderbouwen en alsmede
om de persoonlijke ontwikkeling in beeld te brengen. De benoeming is per 1 augustus
2022.
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