
 
  

 
 

Profiel directeur Bernulphusschool in Oosterbeek (0,8 - 1,0 fte) 
 

 
Algemeen over onze school 

 
De Bernulphusschool is een van de drie basisscholen in het dorp Oosterbeek. Een groen dorp aan de                 
rand van de Veluwe. De school ligt in Oosterbeek hoog en is omgeven door een park en veel groen.                   
De Bernulphusschool is een van oorsprong rooms katholieke basisschool. De school heeft 280             
leerlingen en 10 groepen. De ouders zijn zeer betrokken bij het onderwijs aan hun kinderen. 
 
De afgelopen jaren heeft de school er onder leiding van een interim directeur, voor gezorgd dat de                 
basis van het onderwijs op orde is en er een betrokken team staat dat samen met de nieuwe                  
directeur de school wil uitbreiden naar een school die goed in de 21e eeuw past en waar leerlingen                  
worden voorbereid op hun toekomst. Waar kennis en vaardigheden worden meegegeven die van             
deze tijd zijn. Waar individuele talenten gezien en erkend worden. 
 
De Bernulphusschool maakt onderdeel uit van KCO, Kindcentrum Oosterbeek. Zie ook           
https://www.kindcentrumoosterbeek.nl/. 
 
 
Missie en Visie van onze school 

 
Waar staat de school voor  
De Bernulphusschool is een school waar iedereen zich welkom is: je er mag zijn wie je bent. Je                  
ervaart vertrouwen dat je mag laten zien wat je kunt en je kunt erop rekenen dat je geholpen wordt                   
bij de dingen die je nog moet leren. Met goede hulp van de leerkrachten en de andere kinderen ben                   
je elke dag samen aan het spelen en leren, zodat je uiteindelijk als een zo zelfstandig en evenwichtig                  
mogelijk persoon klaar bent voor de volgende stappen in je leven. 
 
Het socialisatieproces moet er voor zorgen dat de kinderen naast allerlei maatschappelijke            
cultuurkenmerken ook vaardigheden krijgen aangeleerd, waardoor zij worden voorbereid goed in de            
maatschappij te kunnen functioneren. De kinderen kunnen zo uitgroeien tot autonome personen, die             
zelfstandig zijn en zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen gedrag.  
 
Onze kernwaarden 
De identiteit van de Bernulphusschool is gebaseerd op drie kernwaarde; namelijk respect,            
verantwoordelijkheid en veiligheid. Deze belangrijke waarden willen we uitdragen aan de ouders, de             
leerlingen en de medewerkers van onze school.  
  
Respect  
Waar samen geleerd en gewerkt wordt, wordt samengeleefd. Op onze school zijn kinderen met              
verschillende culturele- en levensbeschouwelijke achtergronden van harte welkom. We vinden het           
belangrijk dat kinderen met respect leren omgaan met verschillen. We benaderen alle kinderen             
enthousiast vanuit een oprechte belangstelling voor wat zij inbrengen. In de groepen wordt aandacht  
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besteed aan sociale- emotionele vorming zoals het luisteren naar elkaar, leren grenzen aangeven en              
het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag. 
  
Verantwoordelijkheid 
Iedereen die is betrokken bij de Bernulphusschool heeft de verantwoordelijk om het beste uit              
kinderen te halen. We vinden het belangrijk dat kinderen op onze school leren elkaar te helpen en                 
dat er vàn en mèt elkaar wordt geleerd. Zo zorgen we voor elkaar in de wetenschap dat we                  
uiteindelijk van elkaars vaardigheden en capaciteiten afhankelijk zijn. Samen kunnen we meer dan             
alleen. 
  
Veiligheid 
Kinderen en leerkrachten kunnen er op rekenen dat de leeromgeving hen in staat stelt het beste uit                 
zichzelf te halen. Zowel de fysieke alsook de mentale leeromgeving moet veilig zijn. In onze school                
heerst een rustig leerklimaat waar goed gewerkt en geconcentreerd geleerd kan worden. Duidelijke             
regels en afspraken helpen daarbij. 
  
Ten slotte geldt dat je op de Bernulphusschool plezier ervaart: plezier in het leren van nieuwe dingen                 
en plezier in de omgang met elkaar. Zo kijken we samen steeds positief naar de wereld zoals die is en                    
naar de wereld zoals die volgens ons zou moeten zijn. 
 
Kinderen, ouders en andere mensen die met de school te maken hebben, beschouwen de school als                
een vertrouwd baken in de wijk en het dorp. 
 
 

Flores 

De visie op organiseren van het leren binnen Flores  
De Bernulphusschool is onderdeel van de koepel Flores. Flores verwacht van alle directeuren een              
heldere visie op het leren van kinderen, op professionalisering van leerkrachten en het organiseren              
van deze ontwikkelingen. Iedere directeur wordt gevraagd deze visie vorm te geven met nauwe              
betrokkenheid van het team. 
 
Binnen Flores vinden wij het belangrijk dat iedere professional proactief richting geeft aan de eigen               
ontwikkeling en de bijdrage aan het team. Flores streeft naar een lerende organisatie waarin dit               
optimaal gebeurt. Dit betekent bijvoorbeeld dat we ieder jaar studiedagen, informele ontmoetingen,            
werksessies en opleidingen organiseren om ons onderwijs voortdurend te verbeteren. Directeuren           
wordt gevraagd de bestaande onderwijskundige expertise en werkwijzen die daar gedeeld worden            
door te vertalen naar toekomstgericht onderwijs. We doen dit vanuit actuele kennis over leren en               
onderwijs en doen dit zoveel mogelijk evidence based (bijvoorbeeld door gebruikmaking van kennis             
van onderzoekers als Hattie, Marzano en Biesta).  
 
Flores vraagt van alle scholen te komen tot professionele leergemeenschappen. In deze            
leergemeenschappen zijn kennis en data over het leren uitgangspunten om tot voortdurende            
ontwikkeling van teams en professionals te komen. In de komende twee jaar zullen alle scholen deze                
ontwikkeling inzetten en daarbij begeleid worden door deskundigen. Op het niveau van directeuren             
brengt dit een ontwikkeling voort in het werken in directie leerkringen - professionele leer -en               
werkgemeenschappen van directeuren. Samen tillen zij het werk van directeuren naar een hoger             
niveau. Jij doet dat met de Renkumse collega’s samen in een directie leerkring.  
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Onderwijskundig leiderschap binnen Flores 
Je bent een sterk onderwijskundig leider, mét managementkwaliteiten. Je hebt een heldere            
onderwijskundige visie die aansluit bij de bestaande visie van de school en ingezette koers binnen de                
visie en doelstellingen van Flores. Je stuurt op een resultaatgerichte manier het  
 
onderwijskundige proces aan. Je draagt zorg voor het verder vergroten van de leerwinst van              
kinderen. Je geeft verder gestalte aan het aanbod in ons leren. Je houdt jezelf op de hoogte van                  
relevante externe ontwikkelingen en weet deze op creatieve wijze te vertalen in strategisch beleid.              
Vervolgens zorg je dat dit beleid vertaald, ingevoerd en geborgd wordt in de dagelijkse gang van                
zaken op de school en kun je ook de ouders meenemen en betrekken in de gemaakte keuzes. Je                  
stimuleert professionele ontwikkeling en weet medewerkers te motiveren hun kwaliteiten te           
benutten en verder te ontwikkelen. Je vervult hierin een voorbeeldfunctie en durft vanuit jouw eigen               
gedelegeerd leiderschap het team ook vertrouwen te geven om zaken op te pakken. Je bent een                
leidinggevende die vertrouwen geeft en stuurt waar nodig. Je bent in alle situaties stabiel en               
evenwichtig. 
 
Resultaatgerichtheid binnen Flores 
Je vertaalt en geeft vorm aan de vastgestelde strategische beleidslijnen in het meerjaren schoolplan,              
jaarplan en begroting. Je werkt planmatig en gestructureerd. Je signaleert tijdig (eventuele)            
problemen en handelt preventief door regelmatig te sparren met de leerkrachten, MR en ouders met               
als doel verantwoordelijkheid te delen en te geven aan anderen. Je stelt realistische doelen, bewaakt               
de voortgang van processen en boekt resultaat in samenwerking met anderen. Je bent             
eindverantwoordelijk voor de (leer)opbrengsten van de school en bent in staat om hier gericht op te                
sturen en deze naar alle betrokken partijen te verantwoorden. Je toont daadkracht, durft grenzen te               
stellen en bent besluitvaardig met een menselijke maat. Je hebt een proactieve houding en spreekt               
mensen aan op gemaakte afspraken en hun rollen daarin.  

 
Communicatieve vaardigheden binnen Flores 
Je bent toegankelijk, open en zichtbaar binnen de school en zoekt vanuit oprechte interesse              
verbinding met kinderen, ouders en teamleden. Je bent betrokken bij het team en staat achter hen.                
Je communiceert helder en hecht waarde aan goed overleg met alle bij de school betrokken partijen.                
Jouw communicatie wordt gekenmerkt door openheid, transparantie, besluitvaardigheid en         
slagvaardigheid. Binnen de verder te ontwikkelen samenwerking weet je de balans te vinden tussen              
de belangen van alle betrokken partijen. 
 
Sturen op relaties binnen Flores 
Je kunt bruggen bouwen (vanuit de onderwijskundige visie) naar ouders, collega’s en omgeving. Je              
stimuleert de betrokkenheid en afstemming met ouders . Je beschikt over (organisatie)sensitiviteit en             
het vermogen om binnen een stevig krachtenveld te opereren. Je brengt balans tussen aansturing en               
motivatie van het team en weet hen te ondersteunen in de taken die zij hebben naar kinderen en                  
ouders. Je varieert in leiderschapsstijl (situationeel leiderschap) met oog op het primaire proces. Je              
inspireert en initieert. Je laat het belang van de organisatie zwaarder wegen dan het individuele               
belang. Je hecht aan een constructieve samenwerking met alle betrokkenen. Je zet de school intern               
en extern op heldere, zichtbare wijze neer en bent daarop aanspreekbaar. Anderzijds spreek je              
anderen ook aan op de wijze van omgang met elkaar.  
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Functieprofiel 

De Bernulphusschool komt graag in contact met een directeur die de ingezette koers verder wil               
borgen en uitbouwen. Die zorgt dat de kwaliteiten van ieder individueel teamlid zoveel mogelijk tot               
zijn recht komen en die het team als geheel zodanig faciliteert, dat hun zelfstandigheid en               
professionaliteit worden vergroot.  
Je hanteert een stijl van leidinggeven die past bij professionals; ruimte geven, enthousiasmeren, het              
in positie brengen van medewerkers en het bevorderen van betrokkenheid en samenwerking. Je bent              
daadkrachtig, positief ingesteld, toegankelijk en durft kritisch naar jezelf en je collega's te zijn. 
 
Je hebt oog voor kwaliteit. Je nodigt collega’s uit hun potentieel in te zetten, spreekt mensen aan op                  
hun kwaliteiten en stimuleert kansrijke initiatieven en eigen verantwoordelijkheid. Onder jouw           
leiding ontstaat een cultuur van samen leren en ontwikkelen. 
 
Uitgangspunt voor het functieprofiel zijn de basiscompetenties van het SchoolleidersRegister en de            
bovengenoemde kernpunten van Flores. Daarnaast is van belang: 
 

● Een HBO+ werk- en denkniveau: bij voorkeur een afgeronde opleiding schoolleider, 
aangevuld met  aantoonbare  werkervaring in een vergelijkbare functie; 

● Aantoonbare kennis en ervaring (in het onderwijs) is gewenst bij het aansturen en 
begeleiden van veranderprocessen (zoals bijvoorbeeld: cultuurverandering en de 
doorontwikkeling naar PLG’s); 

● In staat een zichtbaar, duidelijk en toegankelijk aanspreekpunt te zijn; 
● Onderwijsinhoudelijk sterk, heeft kennis van of ervaring met OPO en EDI; 
● Zorg willen dragen voor een goede werksfeer waarin team, kinderen en ouders zich thuis 

voelen. 
 
Reageren op deze vacature kan t/m 2 april 2020. De eerste gespreksronde zal plaatsvinden op 

16 april 2020; een eventuele tweede gespreksronde op 23 april . Zie verder 

www.werkenbijfloresonderwijs.nl, https://www.kindcentrumoosterbeek.nl/ en het 

uitgebreide functieprofiel (link). 

Informatie op te halen bij Klaartje van Dillen, manager HR op telefoonnummer 06 22604908. 
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