
 De Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. (KPOA) en  
De Stichting Katholiek Onderwijs Soest-Soesterberg (SKOSS) zoekt een 

 
Projectleider huisvesting 0.5 fte 

 
KPOA is een schoolbestuur met 17 scholen in Amersfoort en Nijkerk. Het huisvestingsteam bestaande 
uit Thera en Bas, verzorgen alle werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie van 
onderwijshuisvesting. Daaronder vallen o.a. het (planmatig) onderhoud en beheer van onze 17 
scholen, maar ook nieuwbouw projecten. De komende jaren ligt er een grote opgave om de 
bestaande onderwijshuisvesting te vervangen/renoveren. Daarnaast spelen er grote thema’s als 
energiemanagement en verduurzaming. 
 
KPOA is sinds kort een samenwerking met SKOSS aangegaan. Hierdoor worden de 6 scholen in Soest 
en Soesterberg toegevoegd aan de huisvestingsportefeuille. Binnen SKOSS vinden op 2 scholen 
grootschalige renovaties plaats. En daarnaast is er behoefte aan het opstellen van een 
onderhoudsplan en het uitvoeren daarvan.  
 
Dit betekent dat Thera en Bas graag het huisvestingsteam uitbreiden met een nieuwe collega voor 
uitvoering van de nieuwe taken bij SKOSS. Het betreft en afwisselende en zelfstandige functie 
waarbij je regelmatig op het bestuursbureau in Amersfoort zal zijn, maar uiteraard ben je ook veel op 
onze scholen. 
 
DE FUNCTIE 
Wat ga je doen? 

- Coördinatie van de renovatie van 2 scholen 
- Opstellen van een onderhoud,- en beheerplan 
- Uitvoeren van (groot) onderhoud,- en beheertaken 
- Coördinatie van het klachtenonderhoud 
- Verantwoordelijk voor het onderhoudsbudget 
- Coördineren van verhuizingen 
- Onderhouden contacten met o.a. gemeenten, scholen en onderhoudspartijen 
- Adviseren van schooldirecties over huisvesting- en inrichtingsvraagstukken 
- Verantwoordelijk voor het facilitair beheer op stichtingsniveau, b.v. contacten met 

leveranciers, coördineren van aanbestedingstrajecten, bewaken van contracten 
 
FUNCTIE-EISEN 
Wat vragen we van jou? 

- Je hebt een technische opleiding op Hbo-niveau 
- Je hebt relevante werkervaring en bij voorkeur kennis van onderwijshuisvesting en de 

daaraan ten grondslag liggende wet- en regelgeving 
- Je bent in staat om zelfstandig te werken 
- Je bent in staat om projectmatig te werken 
- Je bent proactief, daadkrachtig en creatief in oplossingen 
- Je beschikt over goede communicatieve, sociale en schriftelijke vaardigheden 

 
Je valt als projectleider huisvesting onder de directe verantwoordelijkheid van de hoofd huisvesting.  
 
ARBEIDSVOORWAARDEN 
Wat bieden we jou? 

Inschaling voor deze uitbreidingsfunctie geschiedt conform de CAO-PO schaal 10. Daarnaast 
bieden we goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder verlof in de schoolvakanties. 



Tevens bieden wij korting op bedrijfsfitness en een cultuurabonnement. Het voornemen is om 
de vacature zo spoedig mogelijk in te vullen.   

 
Ben jij diegene die op zoek is naar een leuke, uitdagende functie binnen een professioneel 
huisvestingsteam? Dan komen we graag met jouw in contact! 
 
Procedure 
De werving en selectie wordt verricht door KPOA en SKOSS. Gespreksronden zullen plaatsvinden met 
een  benoemingsadviescommissie. De 1e gespreksronde staat gepland op 19-12-2022. 
 
SOLLICITEREN EN INLICHTINGEN 
Sollicitaties dienen uiterlijk 15-12-2022 in ons bezit te zijn. Je kunt je motivatiebrief en CV richten aan 
KPOA, t.a.v. mevrouw Brigitte Visser, per e-mail naar info@kpoa.nl.  
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Thera Verdam, hoofd huisvesting, telefonisch 
bereikbaar op 06-11510780. 

mailto:info@kpoa.nl

