
  

Locatieleider 	

Wil jij thuiskomen  
op je werk?  
	

Ben jij in staat 
iedereen dit 
thuisgevoel te 
geven?  

We zoeken iemand die: 
Onze school op weg kan helpen naar de volgende stap. En 
hart heeft voor vernieuwend onderwijs en ons 
huiskamerconcept onderschrijft. Je bent in staat om 
leerkrachten en kinderen vanuit creativiteit en 
daadkracht te inspireren, coachen en ondersteunen.  

Missie 
Villa Nova biedt ieder kind van 4 tot 12 jaar kwalitatief goed onderwijs in een hoogwaardige 
digitale leeromgeving die aansluit op de individuele behoeften binnen de groep, waarbij 
begeleiding op passend niveau wordt geboden.  
Villa Nova gaat uit van de veranderende maatschappij waarin de ‘21st century skills’: 
samenwerken, probleemoplossend vermogen, ICT-vaardig, onderzoekend en ontdekkend 
leren, creativiteit, kritisch denken, communiceren, leren van en met elkaar centraal staan. 
De kinderen van Villa Nova worden opgeleid tot wereldburgers. Om dit te bereiken moeten 
kinderen zich (wereld)breed ontwikkelen en kunnen excelleren. Daarbinnen zijn 
talentontwikkeling en jezelf kunnen zijn belangrijk. Het streven is dat ieder kind minimaal de 
kerndoelen behaalt. De kinderen zijn in toenemende mate medeverantwoordelijk voor het 
eigen leerproces. 
Villa Nova kenmerkt zich door een (huiselijke) vertrouwde omgeving, waar de kinderen 
gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. Villa Nova werkt samen met ouders en externe 
betrokken partners, waardoor Villa Nova midden in de samenleving staat. Kinderen van 0 tot 
4 jaar worden bij de kinderopvang volgens de pedagogische visie van Villa Nova 
opgevangen, waardoor een doorgaande pedagogische lijn ontstaat. 
Villa Nova onderscheidt zich door continu in ontwikkeling en lerend te zijn en waarborgt de 
kwaliteit door middel van reflectie.   



 

 
 
 

	

 

Jouw talenten 
Jij bent in staat om onze jonge school te begeleiden naar een volgende stap. Je hebt 
hart voor vernieuwend onderwijs en onderschrijft het huiskamerconcept en je weet 
hierin het team (en de leerlingen) te inspireren, coachen en te ondersteunen. 
Leiderschap geef je vorm vanuit empathie, openheid en vernieuwing. Daarnaast ben 
je energiek, creatief, innovatief, sensitief en daadkrachtig. Je bent in staat om 
accuraat, gestructureerd te werken en je hebt een groot organiserend vermogen. 
Daarnaast ben je vaardig in ICT. 
Overige competenties: motiveren, samenwerken, probleemoplossend vermogen, 
flexibel, integer en betrouwbaar. 
 
Bij voorkeur heb je aantoonbare ervaring als locatieleider of een vergelijkbare 
coördinerende/leidinggevende functie. En beschik je over een 
onderwijsbevoegdheid.    
 
De functie 
Aanstelling:  0,8-1,0 fte (met kleine lesgevende taak, zonder  

eindverantwoordelijkheid voor een groep) 
Inschaling:  conform cao-po schaal DA 
Start:   1 augustus 2017 
	

 

Op jouw lijf geschreven? 
Hebben we bovenstaand jouw profiel en persoonlijkheid beschreven? Dan maken wij 
graag kennis met jou. Wij nodigen je uit om op een creatieve manier te solliciteren 
vóór 1 april 2017. Je kunt je sollicitatie mailen naar administratie@ookkampen.nl 
 
Voor inhoudelijke vragen kun je je richten tot: 
Rudi Meulenbroek, directeur-bestuurder openbaar onderwijs Kampen, 038-333 22 43 
of e-mail r.meulenbroek@ookkampen.nl 
Hanneke Oosting, locatieleider a.i. obs Villa Nova, 038 - 203 10 00 of e-mail 
directie@obsvillanova.nl 
 
Procedure 
Er zijn twee selectierondes. De eerste selectieronde vindt plaats op vrijdag 7 april met 
Rudi Meulenbroek en Hanneke Oosting. De tweede selectieronde zal plaatsvinden 
aan de hand van een korte presentatie van jezelf en een gesprek met leden van het 
team en de Villa Nova Raad. 
	


