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Schoolleider voor DOK12
Wij zoeken JOU!!!
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We zoeken een onderwijskundig sterke schoolleider voor DOK12 die benaderbaar is, consequent handelt 
en een betrokken nuchterheid toont.

DE ORGANISATIE
Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. (KPOA) is een grote speler in het primair onder-
wijs in Amersfoort. Ruim 5000 leerlingen volgen hun basisonderwijs dat door rond de 500 medewerkers in 
gezamenlijkheid wordt gerealiseerd. KPOA bestaat uit 17 basisscholen, waarvan een school voor speciaal 
basisonderwijs en een basisschool in Nijkerk.

Alhoewel de 17 scholen vanuit hun eigen plek en op hun eigen wijze invulling geven aan katholiek  
onderwijs, zijn zij via de stichting sterk met elkaar verbonden. 

Iedere basisschool heeft een schoolleider die het gezicht en het aanspreekpunt is voor leerlingen,  
ouders en medewerkers. KPOA werkt conform het Governance model, bestaande uit Raad van Toezicht 
(RvT) en een College van Bestuur (CvB).

In de contacten tussen de KPOA-scholen en de leerkrachten die binnen deze scholen werken draait het om 
vakmanschap, verbondenheid en vertrouwen. Hierbij wordt gewerkt vanuit het motto ‘wij geloven in jou’. 
Geloof in de ontwikkelkracht van kinderen, in de professionaliteit van leerkrachten, in de samenwerking 
met ouders en externe partners en in het vakmanschap van de schoolleiders.

Schoolleiders bij KPOA zijn integraal verantwoordelijk voor de verschillende beleidsterreinen binnen de 
school. De onderwijskundige verantwoordelijkheid vervullen zij autonoom. 

De verantwoordelijkheid voor personeel, middelen en processen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
met collega-schoolleiders onder aansturing van de directeur bestuursbureau.

Schoolleiders bij KPOA bevorderen in de scholen – mede door hun hoger orde denken – een professioneel 
lerende en onderzoekende cultuur. Hierbij spelen een zorgvuldig oog voor de ontwikkeling en het leren van 
leerlingen, de professionele rol die leerkrachten hierin vervullen, een actieve dialoog met de omgeving en 
een verbindende onderwijsvisie een belangrijke rol. Zij geven de schoolorganisatie samen met teamleden 
vorm op basis van te bereiken onderwijsdoelen en te hanteren onderwijsmethodieken. Schoolleiders delen 
hun leiderschap op schoolniveau met leerkrachten en ondersteunend personeel. Op stichtingsniveau delen 
schoolleiders hun leiderschap met elkaar en met het college van bestuur, de directeur bestuursbureau en 
de beleidsadviseurs. Schoolleiders investeren voortdurend in de ontwikkeling van hun bekwaamheid,  
mede met het oog op hun bredere inzetbaarheid binnen de stichting.

DOK12
DOK12 ligt in de wijk Vathorst. Vathorst is een nieuwbouwwijk en volop in ontwikkeling. Veel jonge  
gezinnen vinden hun plek in deze wijk. Er is een hoog percentage werkende ouders in deze wijk. 

DOK12 is een middelgrote school met ongeveer 200 leerlingen. De kinderen komen vanuit Vathorst en  
omliggende gebieden. De leerlingenpopulatie op DOK12 is divers in onderwijsbehoeften. Ouders zijn  
betrokken bij het onderwijs op de school. Op dit moment is de school gehuisvest in een tijdelijke  
huisvesting. De verwachting is dat we per 1 augustus 2023 starten in een nieuw schoolgebouw. Er wordt  
op DOK12 gewerkt met unit onderwijs. De leerlingen zijn verdeeld over 4 units (1/2, 3/4, 5/6, 7/8).  
Binnen deze units zijn groepsleerkrachten met een vakspecialisme aanwezig. 

Elke leerling van DOK12 krijgt gelegenheid om zijn talenten zo breed mogelijk te ontwikkelen.  
Dit monitoren we onder andere aan de hand van een portfolio. Wij willen de kinderen toerusten om  
een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. 
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Ons onderwijs is gericht op het verwerven van kennis, inzicht en persoonlijke vaardigheden. Hierbij streven 
we naar zo hoog mogelijke leeropbrengsten met aandacht voor betekenisvol leren vanuit kernconcepten en 
oog voor de 12 competenties van DOK12.

SCHOOLPLAN 2019-2023 
In het schoolplan voor 2019-2023 zijn de volgende speerpunten vastgesteld:
1  Verhoging van de opbrengsten op het gebied van rekenen, spelling en lezen
2  Verdere uitwerking van de kernconcepten
3  Ouderbetrokkenheid
4  Borgen van de sociaal emotionele methode ‘Kwink’
 
Voor het realiseren van de speerpunten is het bevorderen van eigenaarschap en didactische bekwaamheid 
bij de groepsleerkrachten essentieel. 

WIE ZOEKEN WIJ? 
We zoeken een schoolleider die bewezen goed onderwijs als uitgangspunt heeft. Op DOK12 is het belangrijk  
om de huidige visie te borgen en het onderwijskundig concept te blijven monitoren en bij te schaven als 
de onderwijsresultaten hierom vragen. Door je helikopterview en analytisch vermogen ben je in staat om 
kritische vragen te stellen en keuzes te maken om in te spelen op behoeften binnen en buiten de school.  
Je voelt je betrokken bij de wijk en wilt een actieve bijdrage leveren aan het wijknetwerk ABC Vathorst.  

Je toont daadkracht en duidelijkheid naar leerlingen, leerkrachten en ouders. Door je sterke communicatieve  
vaardigheden ben je in staat om een bruggenbouwer te zijn tussen de verschillende belanghebbenden. 
Je communiceert open, helder en concreet naar leerkrachten, leerlingen en ouders. Je bent benaderbaar, 
consequent in je handelen en toont een betrokken nuchterheid. 

Je bent in staat om groepsleerkrachten de doelen van het schoolplan te laten realiseren. Daarbij ben je 
onderwijskundig sterk en in staat om groepsleerkrachten hun leeropbrengsten kritisch te laten analyseren 
en daardoor professioneel te laten groeien. Je hebt zowel oog voor het welbevinden als het functioneren 
van leerkrachten. Je bent in staat om leerkrachten hun professionele talenten te laten ontdekken en  
te benutten.

Als schoolleider ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden van de nieuwbouw. Als schoolleider ben je 
in staat om dit proces, met alle belanghebbenden, op enthousiaste wijze vorm te geven. Je weet hoe je  
de school op deze nieuwe locatie moet profileren. Je bent in staat om samen met leerlingen, team en  
ouders een kwalitatief goede school te bouwen voor de komende jaren. 

Ben jij een schoolleider die affiniteit heeft met onze doelstellingen en kan helpen de focus te behouden?
Wil jij verantwoordelijk zijn voor de school en gezamenlijk met het team dagelijks het verschil maken voor 
de leerlingen? Dan zoeken wij JOU!!!

WIE ZOEKEN WIJ? 
– HBO/Academisch werk- en denkniveau.
– In functie als schoolleider met enige jaren ervaring
– Geregistreerd schoolleider 
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ARBEIDSVOORWAARDEN
Het betreft een functie voor 0,8 tot 1,0 fte in schaal DB conform de cao voor het primair onderwijs. 

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder bijvoorbeeld bedrijfsfitness en een cultuurabonnement. 
Het voornemen is om de vacature per 1 augustus 2020 in te vullen.

PROCEDURE
De werving en selectie wordt verricht door KPOA. Gespreksronden zullen plaatsvinden met selectiecommissie  
en benoemingsadviescommissie. De 1e gespreksronde met de selectiecommissie is ingepland op 8 april 
2020. Een tweede gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is ingepland op 15 april 2020.

Een assessment maakt deel uit van de procedure. Interne kandidaten in de functie van schoolleider  
kunnen reageren.

SOLLICITEREN
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Carmen van Liempt (033-25701645). Jouw motivatie-
brief en CV kun je tot 30 maart 2020 sturen naar c.vanliempt@kpoa.nl.
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