
Herken je jezelf in onderstaand profi el?
Je hebt een eigentijdse visie op Kindcentrumontwik-
keling en je bent in staat om op verbindende en 
 inspirerende wijze leiding te geven aan een team van 
actieve professionals. 

Je weet op basis van empathie en goede communicatie-
ve vaardigheden een sfeer te scheppen waarin kinderen, 
ouders en medewerkers zich prettig voelen en waarbin-
nen talenten vanuit vertrouwen optimaal tot ontwikke-
ling kunnen komen. Je bent zichtbaar in de school, je 
deur staat open en je weet er voor te zorgen dat men 
geen drempels ervaart. Men weet gemakkelijk de weg 
naar je te vinden en je weet een goede relatie te onder-
houden. Ook als het wat spannender wordt, bijvoorbeeld 
als je moet aanspreken, besluiten nemen of grenzen 
stellen, sta je stevig in je schoenen en blijf je in balans. 
Je bent sociaal sterk en door je sensitiviteit signaleer je 
vroegtijdig wat er speelt. Je bent een verbindende kracht 
voor ouders en leerkrachten. Je bent positief ingesteld en 
inspireert en motiveert door het zien en benoemen van 
kansen, door actief oplossingsgericht te denken, door 
voorbeeldgedrag te vertonen en door kwaliteiten van 
teamleden te zien en te benoemen. 

Het team is heel betrokken bij de leerlingen en op 
zoek naar onderwijsvernieuwingen die passen bij 
deze doelgroep. Samen met het team werk je aan de 
kwaliteit van onderwijs om kinderen de kans te bieden 
zich optimaal te ontwikkelen en het Kindcentrum 
door te ontwikkelen naar een eigentijdse organisatie. 
Belangrijke elementen hierbij zijn het aanbrengen 
van focus, borgen van ontwikkelingen en coachend 
 leiderschap. Je vertoont visiegericht en op innovaties 
gericht leiderschap, geeft ruimte aan initiatieven en 
stuurt op bevlogenheid van het team en het bereiken 
van resultaten.

Van elke ATO-directeur verwachten we inzet en betrok-
kenheid bij bovenschoolse beleidsontwikkeling en kwali-
teitsverbetering. Van een senior-directeur verwachten we 
daar nog iets extra’s in. Je bent in staat om collega-direc-
teuren en het bestuur te adviseren over het ontwikkelen, 
uitvoeren en borgen van visie en beleid. Je vertoont 
voorbeeldgedrag en kan collega-directeuren coachen of 
ondersteunen. Je bent gericht op kansen, bent onder-
nemend en in staat om de meer complexe bestuur-
lijke onderwijsprojecten resultaat- en  kwaliteitsgericht 

te leiden. We zoeken een Senior- directeur. Je hebt 
meerdere jaren aantoonbare leiding gevende ervaring 
binnen het onderwijs. 

Wat hebben we te bieden?
Je functioneert als een integraal opererende directeur: 
verantwoordelijk voor het volledige reilen en zeilen van 
het Kindcentrum. Je krijgt de mogelijkheid om samen te 
werken met een betrokken en enthousiast team dat de 
kwaliteit van opvang en onderwijs verder wil  verbeteren. 

Het directieteam van ATO-scholenkring kenmerkt zich 
door een grote betrokkenheid bij elkaar en door de 
wil om samen te werken bij het realiseren van een 
goede koers voor ATO-scholenkring als geheel. Je 
krijgt  professionele ondersteuning in de vorm van een 
 stafbureau, in de vorm van intervisie met collega- 
directeuren en in de vorm van persoonlijke coaching op 
maat. Inschaling geschiedt in schaal DC. 

Verdere informatie en procedure
Informatie over ATO-kindcentrum De Springplank kun 
je bekijken op www.kcdespringplank.nl Informatie over 
ATO-scholenkring is te vinden op onze website: 
www.ato-scholenkring.nl 

We ontvangen je persoonlijke motivatie en CV graag 
vóór 8 mei a.s. per mail via josienvelthuizen@
ato-scholenkring.nl, t.a.v. mevrouw Ankie de Laat. 
Tijdens de meivakantie ontvang je van ons geen 
 bevestiging van ontvangst.

Voor inlichtingen kun je vóór 22 april a.s. contact 
opnemen met Ankie de Laat, lid College van 
Bestuur van ATO-scholenkring 073-850 7791 / 
ankiedelaat@ato-scholenkring.nl

Kandidaten voor de vacature willen wij graag op 
6 juni of 9 juni in de namiddag ontmoeten voor een 
eerste gesprek. Op 19 juni in de namiddag hebben 
we een tweede gesprek gepland. 
Een assessment maakt onderdeel 
uit van de procedure.

Tot het Algemeen Toegankelijk 
 Onderwijs ‘s-Hertogenbosch (ATO) 
behoren 18 scholen/kindcentra, 
verspreid over ’s-Hertogenbosch en 
Rosmalen. We hanteren verschillende 
onderwijsconcepten, variërend van 
Montessori tot Jenaplan, Ervarings-
gericht en Ontwikkelingsgericht On-
derwijs. Kwalitatief onderwijs op maat 
staat daarbij centraal. Alle  ATO-scholen 
werken aan de speerpunten talent-
ontwikkeling, duurzame onderwijs-
verbetering, professionele leerge-
meenschappen en school als onderdeel 
van de samenleving. De  directeuren 
werken op diverse  manieren intensief 
samen met elkaar om de  verbetering 
van de kwaliteit van het  onderwijs 
te versterken. Dit gebeurt met 
 ondersteuning van het Stafbureau en 
het College van Bestuur.

VORM JIJ MET ONS EEN SPRINGPLANK?
Kindcentrum De Springplank is algemeen toegankelijk en bestaat uit een basisschool en een kinderopvangorganisa-
tie. Op de basisschool werken ca. 25 medewerkers aan goed onderwijs voor rond de 180 kinderen in 10 groepen. Onze 
school staat in de wijk de Hambaken in ’s-Hertogenbosch. Het Kindcentrum wordt bezocht door een kleurrijke populatie, 
waarbij zorg en aandacht voor het pedagogisch klimaat belangrijke elementen zijn van het onderwijs. De Springplank 
heeft een belangrijke maatschappelijke rol in de wijk en daarom zijn diverse activiteiten en projecten van het Kindcen-
trum specifi ek daarop gericht. Een positieve samenwerking tussen ouders en leerkrachten is een absolute voorwaarde 
om kinderen in het onderwijs optimale kansen te bieden. Er is een hecht team dat samen een professionele leerge-
meenschap aan het vormen zijn. We zijn trots op ons Kindcentrum en de wijze waarop we als team onze leerlingen een 
echte springplank kunnen bieden voor hun verdere leven. 

De Springplank zoekt per 1 september 2017 of zo spoedig mogelijk daarna een

Verbindende, inspirerende, 
innovatieve Senior directeur 1,0 fte

LEREN & ONTWIKKELEN DOE JE SAMEN


