
Sollicitatieoproep directeur Christelijk Pedagosich Instituut (CPI) 
 
Eind 2010 is met steun van particuliere donoren en de besturenorganisaties RKBO en EBGS 
een project ‘Professionalisering van de onderwijzersopleiding Christelijk Pedagogisch Instituut 
(CPI)’ gestart, dat voorziet in een veranderingsproces.  Het veranderingsproces is nog steeds 
gaande. Per 01 september 2016 is de functie van directeur CPI vacant en wij zijn op zoek naar 
een enthousiaste, daadkrachtige persoon die deze functie kan vervullen. 
 
Als directeur wordt van u verwacht dat u inspirerend leiding geeft aan veranderingen. Uw 
belangrijkste opdracht is het verder ontwikkelen van het CPI tot een professionele organisatie 
die onderwijs verzorgt dat voldoet aan hoge bachelorstandaards, met medewerkers die op een 
professioneel niveau met elkaar samenwerken, leren en onderwijs geven. Daartoe: 
 

 Geeft u leiding aan de CPI-gemeenschap 
 Draagt u samen met het bestuur, de onderdirecteuren en docenten de visie op het 

opleidingsonderwijs van het CPI uit en positioneert u het instituut op basis daarvan in 
het Surinaamse onderwijsveld. 

 Werkt u op basis van die visie samen met andere onderwijsinstellingen, in het bijzonder 
de scholen van het Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs en de Evangelische 
Broedergemeente Suriname. 

 Ontwikkelt u een professionele cultuur en werkhouding binnen het CPI, waarin 
medewerkers samen leren en waarbij u hen coacht in hun functioneren in het algemeen 
en als opleidingsdocent in het bijzonder. 

 Vormt u met de onderdirecteuren een managementteam dat professioneel samenwerkt. 
 
Verder bent u in staat een actieve bijdrage te leveren aan de Christelijke identiteit van het CPI. 
U wordt aangestuurd door het bestuur van het CPI en legt aan het bestuur verantwoording af. 
De kandidaat waarnaar wij op zoek zijn beschikt over: 
 

 Een masteropleiding, bij voorkeur in een onderwijskundige en/of bedrijfsmatige 
discipline. 

 Aantoonbare ervaring in het ontwikkelen van een professionele organisatie, waarbij 
ervaring in het onderwijsveld tot aanbeveling strekt. 

 Uitstekende communicatieve vaardigheden, in staat zijn anderen te inspireren en 
stimuleren om het instituut en zichzelf verder te ontwikkelen. 

 Sterke management -,  organisatie- en planningsvaardigheden. 
 Inlevingsvermogen, netwerkcapaciteiten, in staat zijn intensieve samenwerking met het 

werkveld te realiseren. 
 Ervaring op het gebied van MS Office, met name Word, Excel, PowerPoint. 
 Ervaring  op het gebied van budgettering en budgetbewaking. 
 Een achtergrond die aansluit bij de kerkgenootschappen van het Comité Christelijke 

Kerken (CCK) en het vermogen om op een open, dynamische wijze om te gaan met de 
levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling van de leraar. 

 Een actieve leerhouding om zich  op de hoogte te houden van o.a. internationale 
ontwikkelingen op het gebied van lerarenopleidingen. 

 Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels. 
 
Wilt u de uitdaging aangaan om leiding te geven aan dit dynamisch onderwijsinstituut in 
ontwikkeling? Richt dan uw motivatiebrief met curriculum vitae, tot uiterlijk zaterdag 01 
november 2016 per e-mail aan: sticoncpi@gmail.com. 


