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Schoolleider voor KBS de Marke
Wij zoeken per 1 augustus 2021 een communicatief sterke, authentieke en  
inspirerende schoolleider voor KBS de Marke
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Wij zoeken per 1 augustus 2021 een communicatief sterke, authentieke en inspirerende schoolleider 
voor KBS de Marke.

DE ORGANISATIE
Stichting Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. (KPOA) is een grote speler in het primair onderwijs in 
Amersfoort en omgeving. Ruim 5000 leerlingen volgen hun basisonderwijs in 17 verschillende KPOA-scholen  
in Amersfoort, Hoogland, Hooglanderveen en Nijkerk. Rond de 500 medewerkers werken daarin samen vanuit 
een grote betrokkenheid op het leren en de ontwikkeling van kinderen.

Alhoewel de 17 scholen vanuit hun eigen plek en op hun eigen wijze invulling geven aan hun (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. 

In de contacten tussen de KPOA-scholen en de leerkrachten die binnen deze scholen werken draait het om  
vakmanschap, verbondenheid en vertrouwen. Hierbij werken wij 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.

KBS De Marke 
KBS De Marke is al ruim 18 jaar een gevestigde basisschool in het midden van de nieuwbouwwijk Vathorst 
in Amersfoort. Met een gemotiveerd team van ca 60 medewerkers zorgt zij dagelijks voor goed en passend 
onderwijs aan ruim 750 leerlingen. 

Vathorst is een nog steeds groter groeiende nieuwbouwwijk. Dat zorgt voor een uitdagende dynamiek en 
vraagt om flexibiliteit en aanpassingsvermogen vanuit school om continu aan te kunnen blijven sluiten op de 
veranderende omgeving en de (onderwijs) behoeften van het kind en ouders/verzorgers. 

Enkele jaren geleden is door het MT een mooie start gemaakt met de invulling van ‘de bedoeling’ van De Mar-
ke, een andere manier van kijken naar het onderwijs en de bijkomende verandering en vernieuwing. De Marke 
kiest er bewust voor om de systeemwereld los te laten en zich meer te richten op de individuele ontwikkeling, 
beleving en behoefte van het kind. 

Tevens zit de school midden in een volgende fase van vernieuwing en professionalisering met een bijkomende 
efficiency slag door de gehele organisatie, om processen te optimaliseren en mensen op hun kwaliteiten in te 
zetten. 

Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort | Amsterdamseweg 41, 3812 RP Amersfoort | Postbus 930, 3800 AX Amersfoort

T 033-2570645 | info@kpoa.nl | www.kpoa.nl

http://info@kpoa.nl
https://www.kpoa.nl


Wij zijn op zoek naar een communicatief sterke, authentieke en inspirerende leider, die beide ontwikkelingen 
verder invulling geeft én dit op de juiste manier binnen de school en met het team implementeert en borgt. 
Iemand die gelooft in ‘de bedoeling’ van De Marke en deze samen met medewerkers, leerlingen en ouders/
verzorgers vorm geeft.

DE FUNCTIE
Als schoolleider ben je het gezicht van De Marke naar zowel ouders/verzorgers en leerlingen als naar  
medewerkers. Iemand met lef en drive die beslissingen durft te nemen en tegengas kan geven, in het belang 
van de school en passend bij ‘de bedoeling’.

Je staat voor een school waar iedereen wordt gehoord. Je bent zichtbaar en toegankelijk en je staat open  
voor ideeën en andere inzichten. Je verstevigt de verbondenheid en betrokkenheid in het team en stimuleert 
openheid, samenwerking, een groot verantwoordelijkheidsgevoel en eigenaarschap. Een team dat vaste  
patronen durft los te laten om als school stappen vooruit te maken. Als leider sta je situationeel tussen,  
boven of voor het team en je hebt de juiste balans tussen faciliteren en delegeren.

Een leider die vanuit nature verbindt, rust uitstraalt en een stabiele factor is voor de school en het team. 
Daarnaast ben je een mensen mens met energie die gezelligheid en humor met zich mee brengt. Je hebt  
een zelf reflecterend vermogen, durft je kwetsbaar op te stellen, weet om te gaan met kritiek en kan goed 
relativeren.

Je geeft op een coachende manier leiding aan 2 teamleiders en een School Business Manager. Je bent een 
inspiratiebron en klankbord voor dit MT. Je daagt ze uit tot innovatieve en frisse ideeën, het denken buiten 
kaders en het ontwikkelen van hun eigen kwaliteiten. Je zet ze op scherp, laat ze groeien en geeft ruimte en 
vertrouwen. Daarnaast breng je structuur, schep je duidelijkheid in taken en verantwoordelijkheden en neem 
je dit MT mee in een lange termijn strategie en planning.

Je opereert makkelijk op tactisch en strategisch niveau en vertaalt een lange termijn strategie en koers naar 
een realistische en operationele planning en bijbehorende activiteiten. Je weet focus aan te brengen en  
te houden en overziet het grotere geheel. Je bent communicatief sterk en weet een boodschap helder en  
duidelijk op het juiste moment over te brengen. Je bent doel- en resultaatgericht, scherp, kritisch en levert 
graag toegevoegde waarde. 

Naast onderwijskundige kennis en ervaring heb je affiniteit met én een visie op onderwerpen als financiën, 
huisvesting, ICT en communicatie. Samen met het MT weet je hier op een goede manier richting aan te geven 
en op te sturen. 

Kortom, wij zoeken een inspirerende en gedreven leider met passie voor het onderwijs en die gelooft in  
de uitgezette koers van De Marke en die dit graag wil vormgeven en concretiseren. Die energie haalt uit  
het verder door ontwikkelen en professionaliseren van onze school en het realiseren en borgen van de 
schoolontwikkeling, zoals geschetst in het schoolplan. En vooral iemand die dit samen wil doen met een 
gepassioneerd team van medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers. 
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Inhoud van de functie op KPOA-niveau
Een schoolleider die:
– KPOA vertegenwoordigt als eerste gesprekspartner in de wijk Vathorst. 
– Actief participeert in de collectieve beleidsontwikkeling en realisatie binnen KPOA. 
– Actief wil leren van en met collega-schoolleiders, beleidsmedewerkers en College van Bestuur.  
 En zich daarbij kwetsbaar durft op te stellen.
– De kernwaarden (Vertrouwen, Verbondenheid en Vakmanschap) en besturingsfilosofie van KPOA  
 voorleeft en actief uitdraagt.
– De katholieke identiteit van de school respecteert en mede vorm geeft.

FUNCTIE-EISEN
– Geregistreerd schoolleider.
– Voldoen aan KPOA leiderschapseisen. Vast te stellen via een GITP assessment.
– HBO/Academisch werk- en denkniveau.
– In functie als schoolleider met enige jaren ervaring.

ARBEIDSVOORWAARDEN
Het betreft een functie voor 0,8 tot 1,0 fte in schaal D12 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 2021 in te vullen.

PROCEDURE
De werving en selectie wordt verricht door KPOA. Gespreksronden zullen plaatsvinden met selectiecommissie, 
benoemingsadviescommissie en een nadere kennismaking met het College van Bestuur. De 1e gespreksronde  
met de selectiecommissie is ingepland op 26 en/of 27 mei 2021. Een 2e gespreksronde met de benoemings- 
adviescommissie is ingepland op 1 juni 2021.

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

SOLLICITEREN
Jouw motivatiebrief en CV kun je t/m 16 mei 2021 sturen naar c.vanliempt@kpoa.nl.  
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Carmen van Liempt, Hoofd P&O. (06-11330958)
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