
 

 

 

 

 

 

 

Binnen KPOA zijn wij per 1 februari 2019 op zoek naar een enthousiaste 

schoolleider voor Katholieke basisschool De Kinderhof in Amersfoort   

(0,8 – 1,0 fte) 

 

Profiel van de school 
 een school in de wijk Rustenburg in Amersfoort met een diverse populatie waarbij 

respect voor elkaar het uitgangspunt is. 

 een school met een enthousiast en  gedreven team dat met passie en plezier werkt 

op De Kinderhof. 

 een school die in de startblokken staat om een Kindcentrum te worden. 

 een school die wil leren en ontwikkelen. 

 een school waar plezier en saamhorigheid belangrijk is. 

 

Profiel van de schoolleider 
Wil jij leiding geven aan een enthousiast en hardwerkend team, op een school met een 

diverse populatie? Dan ben jij degene die wij zoeken! 

 

Wij zoeken een schoolleider die integraal verantwoordelijk is en samen met leerkrachten, de 

teamleider en intern begeleiders verder wil werken aan het ontwikkelen van het onderwijs op 

De Kinderhof.  

 

Onze schoolleider moet in staat zijn organisatorisch de school op de ingezette koers te 

houden. Daarnaast vragen wij van onze schoolleider dat hij of zij sociaal en communicatief 

sterk is en vanuit oprechte interesse het beste uit mensen naar boven kan halen. Bij alles wat 

je doet, staat centraal dat het ten goede komt aan het kind en goed onderwijs. 

 

Onze schoolleider is met collega-schoolleiders en collega’s van het bestuursbureau 

verantwoordelijk voor het gezamenlijk beleid binnen KPOA en draagt daar actief aan bij.  

Dit wordt concreet zichtbaar in het realiseren van de ambities uit het gezamenlijk Koersplan 

KPOA 2022. Samen met het team en ouders rondt onze schoolleider – binnen de kaders van 

het Koersplan - de ontwikkeling van het schoolplan 2019-2023 af. Dit doet hij of zij in het 

verlengde van het proces zoals dat door de huidige schoolleiding al is ingezet. 

 

Onze schoolleider neemt actief deel aan een leerteam van KPOA-directeuren om zijn of 

haar persoonlijk leiderschap blijvend te ontwikkelen.  

 

Onze schoolleider levert een actieve bijdrage aan de levensbeschouwelijk identiteit van de 

school. Ons motto “Wij geloven in jou!” brengt onze schoolleider dagelijks in de praktijk, 

mede door het tonen van vertrouwen, het realiseren van verbondenheid en het inzetten van 

professioneel vakmanschap. 

 

 



 

 

Functie-eisen: 

 Je weet met een open houding, humor, enthousiasme en een luisterend oor mensen 

te motiveren en  in beweging te krijgen. 

 Je geeft leiding vanuit vertrouwen, durft vragen te stellen, feedback te geven en te 

ontvangen. 

 Je ziet de kwaliteiten en ervaring van anderen en weet die in te zetten. 

 Je weet waar je over praat en je bent op basis van pedagogische, onderwijskundige 

en vakdidactische kennis in staat de professionele dialoog te voeren met 

leerkrachten over het optimaliseren van het onderwijs. 

 Je durft beslissingen te nemen en doet wat je zegt, je bent daadkrachtig. 

 Je bent betrokken bij de kinderen, de collega’s en de ouders, je hebt een open 

toegankelijke uitstraling. 

 Je weet te relativeren en te doseren en voelt aan wanneer iets genoeg is. 

 Je bent in staat om op een formele en informele basis te werken in een professionele 

leeromgeving. 

 Je bent in staat om de onderwijsontwikkeling helder in doelen te verwoorden en de 

ontwikkeling te monitoren en bij te sturen. 

 Je bent je bewust van jouw voorbeeldgedrag en je gaat daar zorgvuldig mee om 

(bijv. in mondelinge en schriftelijke communicatie) 

 Je bent in staat om je kwetsbaar op te stellen naar collega-schoolleiders in jouw 

leerteam om zo jouw leiderschapskwaliteiten verder te ontwikkelen. 

 Je bent in staat om een goede balans te realiseren tussen de gezamenlijke 

leiderschapsopgave voor alle KPOA-scholen en de specifieke leiderschapsopgave 

op De Kinderhof. 

 Je voldoet minimaal aan de eisen van de KPOA kweekvijver voor schoolleider c.q. de 

eisen van het KPOA-assessment voor leidinggevenden. 

 Je voldoet (bijna) aan de registratie-eisen voor schoolleiders in het 

schoolleidersregister PO. 

 

 

 

Wanneer jij hier ook enthousiast van wordt dan willen wij graag met jou praten en kijken 

we uit naar jouw reactie! 

 

Procedure 

Jouw motivatiebrief en CV kun je tot en met 17 oktober 2018 sturen naar 

c.vanliempt@kpoa.nl.  

 

Maandag 5 november en woensdag 7 november 2018 zullen de gesprekken plaatsvinden. 

Indien nodig wordt een tweede gespreksronde ingepland. 

 

De werving voor de vacature vindt tegelijkertijd intern en extern plaats. Het KPOA-assessment 

voor leiderschapsontwikkeling maakt bij externe kandidaten deel uit van de procedure. Bij 

gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang bij benoeming. 

 

Voor meer informatie en vragen kun je terecht bij Ronald Post. 

Ronald Post – interim schoolleider 

06-45719509 

r.post@kpoa.nl  

mailto:c.vanliempt@kpoa.nl

