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Wij zoeken een schoolleider voor SBO Michaëlschool (0,8 tot 1,0 fte)

DE ORGANISATIE
Stichting Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. (KPOA) is een grote speler in het primair onderwijs  
in Amersfoort en omgeving. Ruim 5.000 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.

SBO MICHAËLSCHOOL
SBO Michaëlschool is een school voor Speciaal Basis Onderwijs en ligt aan de rand van het mooie centrum 
van Amersfoort. Onze school heeft ongeveer 130 leerlingen en is al een heel aantal jaren een excellente 
school. De school heeft een duidelijke missie en visie. Op SBO Michaëlschool willen we het beste uit iedere 
leerling naar boven halen, zodat onze leerlingen met vertrouwen een vervolgstap kunnen zetten. 

Voor onze leerlingen is leren niet vanzelfsprekend. Iedere leerling is uniek en heeft unieke behoeften;  
dit is het uitgangspunt voor ons onderwijs. Vanuit verbinding, vertrouwen en verantwoordelijk geven wij 
ons onderwijs vorm. In ons onderwijs werken wij samen met de leerling, ouders/verzorgers, de omgeving 
en de professionals. Waar nodig zoeken wij de verbinding tussen onderwijs en zorg, niet gebonden aan 
schooltijden of de grenzen van ons schoolgebouw. Leerlingen worden nadrukkelijk betrokken bij hun eigen 
leerproces, hiermee vergroten wij het eigenaarschap en het vertrouwen in eigen kunnen. 

Onze professionals zijn ambitieus, hebben een onderzoekende houding, werken handelingsgericht en  
toetsen de kwaliteit om het leerrendement van iedere leerling zo hoog mogelijk te laten zijn. Op de  
Michaëlschool werken we aan betekenisvol onderwijs binnen een veilig en duidelijk pedagogisch klimaat. 
We bieden de leerlingen de tools om positief gedrag te vertalen van de schoolsituatie naar het dagelijks 
leven. Samen iedere dag een stap (je) vooruit!
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DE FUNCTIE
Wij zoeken jou! Voor onze school zijn we op zoek naar een empathische en bevlogen schoolleider.  
De Michaëlschool zoekt een betrokken, daadkrachtige verbinder, die in staat is om doelgericht leiding  
te geven aan de school, op een open en heldere wijze communiceert, onderwijskundig sterk is en in staat  
is om de school op een positieve wijze te profileren. De basis voor het nieuwe schoolplan is gelegd,  
maar de uitdaging om hier verder invulling aan te geven is jou. Bouw jij verder mee aan goed onderwijs?

INHOUD VAN DE FUNCTIE OP KPOA-NIVEAU
Een schoolleider die:
– KPOA vertegenwoordigt als eerste gesprekspartner in de wijk.
– 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 februari 2023  in te vullen.

DE PROCEDURE
De werving en selectie wordt verricht door KPOA. Gespreksronden zullen plaatsvinden met een selectie-
commissie en benoemingsadviescommissie De eerste gespreksronde met de selectiecommissie is  
ingepland op 30 november 2022. Een tweede gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is  
ingepland op 6 december 2022.

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

SOLLICITEREN EN INLICHTINGEN 
Jouw motivatiebrief en CV kun je tot en met  27 november 2022 sturen naar c.vanliempt@kpoa.nl.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Carmen van Liempt, Hoofd P&O, (033-2570645).
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