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schoolbusinessmanager KBS De Kubus
Wij zoeken een flexibele en oplossingsgerichte schoolbusinessmanager  
voor De Kubus
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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.

Elke basisschool heeft een schoolleider, teamleider(s) en/ of een schoolbusinessmanager die het gezicht  
en het aanspreekpunt zijn 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 teamleider.

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.

Teamleiders 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. teamleiders delen 
hun leiderschap op schoolniveau met leerkrachten en ondersteunend personeel. Op stichtingsniveau delen 
teamleiders hun leiderschap met elkaar en investeren voortdurend in de ontwikkeling van hun bekwaamheid, 
mede met het oog op hun bredere inzetbaarheid binnen de stichting.

DE KUBUS
Katholieke basisschool De Kubus heeft 2 locaties en telt bijna 250 leerlingen. Onze school is een afspiegeling  
van de wijk en daar zijn wij trots op! We staan in nauwe verbinding met onze omgeving en hechten veel waarde  
aan intensief en laagdrempelig contact met ouders. Waar we kunnen werken we samen, met ouders maar 
ook met onze partners. Alles in het belang van het kind! Onze slogan “Samen leren, samen werken en samen 
leven” vormt de basis van ons handelen. 

Wij willen een sociaal veilige school zijn. We werken vanuit de methodiek PBS waarbij we positief gedrag 
bekrachtigen en negatief gedrag begrenzen. We werken aan de hand van duidelijke gedragsverwachtingen 
waarin we afspreken hoe we met elkaar omgaan en hoe we omgaan met onze spullen en onze omgeving. 
Veiligheid is de basis voor een goed leerklimaat. 

In de kleutergroepen staat spelend- en ontdekkend leren centraal waarbij er themagericht gewerkt wordt.  
We hebben de beschikking over prachtige speel- leerruimtes. Verder bieden we effectieve lessen waarbij  
we binnen de school de nadruk leggen op de basisvaardigheden rekenen, lezen en taal-spelling.  
Hierbij kijken we steeds naar wat de leerling nodig heeft van ons. We blijven op zoek naar mogelijkheden  
en kansen, zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. 
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Binnen ons kindcentrum, waarin we samenwerken met Partou kinderopvang, hebben we veel faciliteiten en 
extra ondersteuning om kinderen optimaal tot groei en ontwikkeling te laten komen. Hierbij valt te denken 
aan: onderwijsassistenten, leraarondersteuners, specialisten, een schoolbibliotheek, een muziekdocent,  
een gymdocent, Lego studio, een plusklus genaamd Sulplab, groene speelpleinen, moestuin en uitdagende 
invulling van de pauzes in de bovenbouwgroepen. 

Een professioneel en stabiel team zet zich dagelijks in om optimaal in te spelen op de onderwijs- en  
ondersteuningsbehoefte van ‘onze’ leerlingen. Hierbij leren wij ook met en van elkaar. 

DE FUNCTIE
De Kubus is continu in ontwikkeling en werkt actief aan kwaliteit. Nieuwbouw in de wijk, wijkgericht arrangeren,  
nieuwe huisvesting en een internationale school (IGBO) onder het BRIN- nummer van De Kubus zijn  
ontwikkelingen waar de school de komende jaren mee te maken zal gaan krijgen

Om te kunnen behouden wat er is, verder door te ontwikkelen en te werken aan toekomstbestendigheid kiezen  
we voor het aanstellen van een School Business Manager (SBM). Zo bieden we onze schoolleider, teamleider 
en overige collega’s alle ruimte om zich bezig te houden met de kern van hun functie, het primaire proces. 

Profiel School business manager 
Als school business manager houd je je vooral bezig met de bedrijfsvoering van de school. Jij bent de  
verbinding tussen de operationele uitvoering van het onderwijs, het ondersteunende team en het MT. 

Je bent een organisatietalent, planner en regelaar die tijdig en correct de juiste stukken en informatie uit  
de organisatie haalt om deadlines te halen.

Je bent de gesprekspartner, adviseur en rechterhand van het MT op het gebied van o.a. financiën,  
communicatie, positionering, HR, huisvesting, IT, contractmanagement, samenwerkingsverbanden en  
jaarplanningen en ondersteunt en faciliteert de gehele organisatie op deze gebieden. 

Persoonlijk
Wij zoeken een schoolbusinessmanager die:
– Authentiek is en zichzelf durft te zijn.
– Flexibel is, snel kan schakelen en weet hoe hij / zij de collega’s kan ondersteunen. 
– Contacten kan onderhouden en relaties kan aangaan met partners en/ of stakeholders.
– Initiatief neemt en daadkrachtig is. 

Binnen het team
Wij zoeken een schoolbusinessmanager die:
– Toegankelijk is voor onze teamleden. 
– Betrokken is bij het primaire proces en proactief is in de ondersteuning.
– Betrouwbaar en integer is.

Samen met ouders
Wij zoeken een schoolbusinessmanager die:
– Op praktische manier kan samen werken met de ouders.
– Toegankelijk is en kan aansluiten en afstemmen bij onze zeer diverse ouderpopulatie. 
– In staat is om zijn / haar communicatie stijl aan te passen aan de desbetreffende ouder.
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Kennis en kwaliteit
Wij zoeken een schoolbusinessmanager die:
– Een waar organisatietalent is.
– Flexibel is, snel kan schakelen en prioriteiten kan stellen.
– Een zorgvuldige en gedegen leerlingadministratie kan voeren.
– Taken op kan pakken rondom de ziekmeldingen en de vervangingen van teamleden. 
– Open, helder en transparant kan communiceren in woord en op papier. 
– Nauwkeurig, samenwerkingsgericht, dienstverlenend en faciliterend is.
– Samen met het MT De Kubus op de kaart zet op het gebied van marketing. 
– Kennis heeft van financiën en in staat is de lopende begroting te monitoren.
– Sturing kan geven op het gebied van schoonmaak en onderhoud. 
– Een aandeel kan leveren in de aanloop en realisatie van nieuwe huisvesting van De Kubus. 

FUNCTIE-EISEN
– HBO (+) werk- en denkniveau.
– Kennis van bedrijfsvoering en uitvoer van financiën of bereid is dit te leren. 

ARBEIDSVOORWAARDEN
Het betreft een functie voor 0,4 fte met uitzicht op 0,6 fte in schaal 10 conform de cao voor het primair  
onderwijs. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder bijvoorbeeld bedrijfsfitness en een cultuur- 
abonnement. Het voornemen is om de vacature per 01 augustus 2022 in te vullen.

PROCEDURE
De werving en selectie wordt verricht door KPOA. De benoemingsadviescommissie onder leiding van  
voorzitter Willemijn Rozenberg (schoolleider) voert gesprekken met interne- en externe kandidaten.  
De eerste gespreksronde is ingepland op woensdag 11 mei vanaf 13.00 uur. Indien nodig wordt een tweede 
gespreksronde ingepland.

SOLLICITEREN EN INLICHTINGEN
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Willemijn Rozenberg (06-41494289). U kunt uw 
motivatiebrief en CV tot dinsdag 19 april sturen naar w.vankeulen@kpoa.nl. Uiterlijk op vrijdag 22 april 
communiceren we of u wordt uitgenodigd voor een gesprek. Een assessment kan onderdeel uitmaken 
van de procedure. 
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