
   
 

Functieprofiel directeur Het Zwaluwnest - CorDeo 
 
Functienaam  : Directeur Het Zwaluwnest 
Organisatie  : CorDeo Scholengroep 
Dienstverband : Zowel fulltime als parttime is bespreekbaar 
Salarisschaal  : Inschaling conform CAO-PO en mede op basis van ervaring.  
 
 
CorDeo scholengroep zoekt een nieuwe schoolleider voor de basisschool Het 
Zwaluwnest in Amersfoort. Ben jij een ervaren schoolleider, die met daadkracht, 
inlevingsvermogen en een goede dosis humor mee wil bouwen aan onze school? 
 
 

Schooldirecteur  
Geloven in groei! 

 
DE FUNCTIE IN HET KORT 
Met het team van GBS Het Zwaluwnest geloof je in groei. 

Als schooldirecteur geef je leiding aan een dynamisch en groot team van 
leerkrachten en ondersteuners, die zich verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit 
van het onderwijs en de talenten van het team benut. Als schooldirecteur mag je 
rekenen op betrokken ouders, gemotiveerde leerlingen en een ambitieus team.  

INGANGSDATUM 
1 september 2020 
 
 
INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE 
 
GBS Het Zwaluwnest 
Gereformeerde basisschool Het Zwaluwnest is een school met een duidelijk 
christelijke identiteit in Amersfoort Er wordt lesgegeven aan 400 leerlingen, die zijn 
verdeeld over 17 groepen. Het team bestaat uit 35 personeelsleden waaronder 
twee IB-ers voor samen 4 dagen. 
 
GBS Het Zwaluwnest biedt eigentijds, passend en resultaatgericht onderwijs, 
gericht op de persoonlijke groei van leerlingen. Dit is zichtbaar in de dagelijkse 
onderwijspraktijk, door de persoonlijke aandacht voor elk kind, ingebed in een 
veilige sociale leer- en werkomgeving. De school werkt met passende routes voor 



   
elke leerling en heeft eigen verdiepingsgroepen voor de meer- en hoogbegaafde 
leerlingen. Het Zwaluwnest biedt opleidingsplekken voor zowel PABO studenten als 
onderwijsassistenten. 
 
WAT VRAGEN WIJ? 

• Je bent actief christen en kunt de identiteitsverklaring van CorDeo 
Scholengroep ondertekenen en op passende wijze uitdragen; 

• Je beschikt over leidinggevende ervaring;  
• Het is een pre als je kennis hebt van de ontwikkelingen in het 

(basis)onderwijs, maar ook zonder deze ervaring nodigen we je uit om te 
solliciteren,  

• Je hebt aantoonbare ervaring met verander-/ verbetertrajecten gericht op 
het stimuleren van een open professionele cultuur; 

• Je bent in het bezit van een schoolleidersdiploma of vergelijkbare opleiding 
of je bent bereid deze te behalen. 

 
 
COMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN 
Onze toekomstige directeur: 

• Is goed in staat het team verder te helpen in de professionele ontwikkeling; 
• Heeft oog voor schoolverbeteringen en kan deze ook begrenzen; 
• Heeft oog voor de autonomie en professionaliteit van teamleden; 
• Is een echte leider die beslissingen durft te nemen; 
• Kan veel werk verzetten, maar weet ook te delegeren; 
• Is een verbinder met oog voor teamleden, zet mensen in hun kracht, staalt 

vertrouwen uit en is zichtbaar in de school; 
• Kan de visie van de school naleven en uitdragen; 
• Geeft de identiteit en cultuur van de school herkenbaar vorm en draagt die 

uit; 
• Communiceert gemakkelijk en duidelijk, is tactvol, rustig en open en is 

benaderbaar voor zowel medewerkers als ouders en leerlingen; 
• Is een stabiele factor, maar houdt er ook van om te vernieuwen en te 

innoveren.  
 

WAT BIEDEN WIJ? 
De CorDeo Scholengroep biedt: 

• Een betrokken en hardwerkend team waarin vanuit een herkenbare 
christelijke levensovertuiging wordt gewerkt;  

• Een stimulerende werkplek binnen CorDeo als professionele organisatie; 
• Een CVB en enthousiaste collega directeuren, die lid zijn van het MT, en 

gericht zijn op ontwikkeling en groei met veel ruimte voor intervisie en 
sparren.  



   
• Ondersteuning op het gebied van personeel, financiën en huisvesting; 
• Scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden; 
• Een aanstelling voor de duur van een jaar met uitzicht op vast. 

 
 
CorDeo Scholengroep 
Het Zwaluwnest maakt onderdeel uit van de CorDeo Scholengroep die door een 
College van Bestuur bestuurd wordt. Het bestuurskantoor is gevestigd in Leusden. 
De CorDeo Scholengroep biedt christelijk onderwijs aan op 18 scholen. Er werken 
ruim 380 medewerkers met betrokkenheid, bevlogenheid en enthousiasme aan 
goed en christelijk onderwijs voor onze leerlingen. CorDeo verwacht van alle 
medewerkers dat ze een identiteitsverklaring ondertekenen. Als directeur ben je 
integraal verantwoordelijk en neem je bovenschools deel aan werkgroepen en aan 
het directeurenoverleg. Strategische thema’s voor de komende jaren zijn goed en 
christelijk onderwijs, duurzaam en inclusief onderwijs en persoonlijk leiderschap. 
Directies worden ondersteund door het college van bestuur en de medewerkers op 
het bestuurskantoor. 
 
Voor meer informatie zie de website van Het Zwaluwnest en de website van de 
CorDeo Scholengroep.  
 
 
SOLLICITATIE EN INFORMATIE 
Voor het Zwaluwnest zijn wij op zoek naar een ervaren schoolleider, maar nodigen 
ook graag ervaren leidinggevenden van buiten het onderwijs uit 
 
Geïnteresseerd? Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief voor 29 juni 2020 
via een mail aan werken@cordeoscholengroep.nl. 
 
Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op 2 juli 2020. De 
gesprekken met de selectie- en adviescommissie zijn gepland op 10 juli 2020 en 
het tweede gesprek vindt plaats op 14 juli 2020. Alle gesprekken vinden plaats op 
het bestuurskantoor van CorDeo scholengroep in Leusden. Een selectie-
assessment maakt onderdeel uit van de procedure en vindt plaats op 17 juli 2020.  
 
Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data?  
 
Voor meer informatie over de baan kunt u contact opnemen met Arnoud Messelink, 
via het bestuurskantoor telefoonnummer 033-4324258. Voor meer informatie over 
de procedure kunt u contact opnemen met: Leonie Enter via 
leonieenter@cordeoscholen.nl  (06-81334740). 

https://cordeoscholen.nl/
mailto:leonie@cordeoscholengroep.nl

