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De Bisschop Möller Stichting (BMS) onder-
steunt en beheert 31 katholieke basisscholen 
en 2 algemeen-bijzondere basisscholen in 
de provincie Friesland. Scholen met allemaal 
een eigen identiteit en onderwijsconcept. 
Met meer dan 600 medewerkers verzorgt de 
BMS onderwijs voor circa 6.200 leerlingen. 

De samenleving is voortdurend in beweging. 
Kinderen verdienen daarin een veilige plek. 
Een plek van waaruit ze zich kunnen voorbe-
reiden op hun latere rol in de samenleving. 
De scholen van de BMS willen die plek zijn. 
Een plek waarin vanuit idealen met elkaar 
wordt omgegaan. De idealen van de BMS 
vertalen zich in het geloof in het mysterie  
van het leven, de menselijke waardigheid, 
heel de mens en de bonum commune. 

Als werkgever biedt de BMS ruime mogelijk-
heden voor binden (o.a. vaste benoemingen 
voor invalleerkrachten) en boeien (o.a. door 
middel van de eigen BMS-academie). De  
BMS faciliteert de scholen met efficiënt be-
heer van medewerkers, huisvesting, ICT en 
facilitaire zaken.

Centraal op de scholen van de BMS staan 
de onderdelen leren, vieren, dienen en ge-

meenschapszin. Tegelijkertijd heeft iedere  
school haar eigen karakter en is geworteld 
in de lokale leefgemeenschap. Kijk voor 
meer informatie op onze website:
www.bms-onderwijs.nl.

Kardinaal De Jongschool

Wij zijn een echte eilandschool en de liefde, 
verbondenheid en aandacht die wij geven 
aan onze kinderen komt voort uit ons geloof 
in het leven op het eiland. We voelen ons ver-
bonden met de natuur, de cultuur en de kerk.

Op onze school kunnen kinderen opgroeien 
in veiligheid en verbondenheid met elkaar. 
Dit biedt ons het perspectief om kinderen  
uit te dagen en te stimuleren om vanuit hun 
eigen mogelijkheden de volgende stap in 
hun ontwikkeling te zetten.

Wij bieden krachtig onderwijs met een dui-
delijke link met ons eiland. Ieder kind is ver-
schillend, daar houden wij rekening mee en 
spelen er zelfs op in. Kinderen krijgen de tijd 
en ruimte om te groeien. We zetten in op  
de ontwikkeling van heel het kind en helpen  
kinderen zichzelf te ontdekken en te ont- 
wikkelen. Zo stap je vandaag, maar ook in  
de toekomst met vertrouwen de wereld in.
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De Kardinaal De Jongschool is een katho-
lieke basisschool met 165 kinderen in acht 
groepen. De school heeft een ervaren en  
betrokken team, dat staat voor kwalitatief 
goed onderwijs dat wij sámen vormgeven. 

Wegens pensionering van de huidige  
directeur ontstaat er per 1 augustus 2022  
een vacature.

Plaats in de organisatie 

U maakt onderdeel uit van het directieteam 
van de BMS en geeft leiding aan 17 mede-
werkers van de Kardinaal De Jongschool. U 
rapporteert aan het bestuur van de BMS. Het 
directieteam, Bestuurlijk Management Team 
(BMT) en staf ontmoeten elkaar maandelijks. 
Tijdens deze ontmoetingen worden infor- 
matie en ervaringen gedeeld en inspiratie  
opgedaan. 

Als BMS-directeur draagt u de identiteit van 
de stichting uit in de school. Als directeur 
van de Kardinaal De Jongschool geeft u op 
verbindende en coachende wijze leiding aan 
het team. Het team bestaat uit leerkrachten, 
ondersteunend personeel en de Coördinator 
Passend Onderwijs (intern begeleider met  
extra focus op didactische ondersteuning).

Taken en verantwoordelijkheden

• U heeft de integrale leiding over de school 
waaronder verantwoordelijkheid voor het 
operationele management, de ontwikke-
ling van het onderwijsbeleid en de onder-
wijsprogrammering én het leidinggeven.

• U geeft vanuit de visie van de school en 
opvang op inspirerende wijze leiding en 
sturing.

• U werkt nauw samen met de CPO op  
het gebied van de onderwijsvisie en  
-uitvoering.

• U weet vanuit vakmanschap en op ver- 
bindende wijze missie en visie te vertalen 
naar de praktijk.

• U bent het gezicht van de school en  
zichtbaar voor leerlingen, het team en  
de ouders.

• U bent gericht op het innoveren, borgen 
en verbeteren van de processen en de 
kwaliteit binnen de school.

• U bewaakt de doelstellingen, identiteit  
en het pedagogisch-didactisch klimaat  
van de school.

• U levert een actieve bijdrage aan het  
directeurenoverleg.

• U motiveert en inspireert medewerkers en 
geeft hen de ruimte en mogelijkheden te 
leren en zich verder te ontwikkelen. 

• U onderhoudt contacten met externe  
stakeholders. 

Profiel

De nieuwe directeur van de Kardinaal De 
Jongschool herkent zich in ieder geval in  
de volgende criteria:
• Ervaring als leidinggevende;
• HBO+ of academisch werk- en  

denkvermogen;
• Heeft de opleiding tot schoolleider  

gedaan of is bereid deze te gaan volgen;
• Heeft een onderwijskundige en  

pedagogische achtergrond en kan,  
wanneer nodig, een groep overnemen; 

• Onderschrijft de identiteit van de stichting 
en kan deze vertalen naar de dagelijkse 
praktijk;

• Heeft voldoende zicht op specifieke  
kenmerken van het leven en werken  
op een eiland;

• Is bereid zich op Ameland te vestigen.

Competenties en kwaliteiten

Onze nieuwe directeur: 
• Weet op coachende wijze leiding te geven 

aan een professioneel team in een open, 
informele cultuur;

• Is een teamspeler, luistert naar teamleden 
en durft (lastige) besluiten te nemen;
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• Heeft een focus op zowel de leerprestaties 
van leerlingen als de (specifieke) onder-
steuning die kinderen nodig hebben: we 
willen alle  leerlingen kansen bieden om 
zich op het eiland te ontwikkelen;

• Behoudt en versterkt de ouderparticipatie 
en het betrekken van de gemeenschap bij 
de school;

• Heeft sterke communicatieve vaardig- 
heden;

• Is ICT-vaardig.

De BMS biedt u 

Een fantastische school met een enthousiast 
team. Een menselijke en gezonde organisatie 
waar ambitie en visie samen gaan met oog 
voor het individu. Een plaats waar u als  
directeur grote vrijheid van handelen heeft 
met mogelijkheden voor persoonlijke ont-
wikkeling.

Het betreft een dienstverband van 0,8-1 fte  
in schaal D12 volgens de cao PO.  

Contact & informatie

Voor meer informatie over deze functie  
kunt u contact opnemen met Dominicus 
Hooghiemstra, directeur Strategie en 
Onderwijs van de BMS: 058 - 870 00 78,
dominicus.hooghiemstra@bms-onderwijs.nl. 

Meer informatie over de Kardinaal De 
Jongschool vindt u op: 
www.kardinaaldejongschool.nl.

U kunt uw motivatie en cv sturen naar het 
bestuurssecretariaat t.a.v. Karin Oosterhof: 
karin.oosterhof@bms-onderwijs.nl. 

We zien uw reactie graag voor 11 april 2022 
tegemoet. 


