Mijn professionele missie
“In

verbinding met mijn omgeving, wil ik betekenisvol
zijn voor anderen in hun ontwikkeling.”

Jos Montulet (MSc) - 24-08-1987
+31 (0)13 - 464 82 39

www.josmontulet.nl

jos.montulet@xpectprimair.nl

Profiel

CURRICULUM VITAE

Energiek, creatief, open, doelgericht, transparant en innovatief. Ik werk vanuit visie
contactgericht aan relaties binnen en buiten schoolteams. Vertrouwen en veiligheid is
voor mij de basis om zo voor anderen betekenisvol te kunnen zijn in hun ontwikkeling.

Werkervaring
ADVISEUR ONDERWIJS; AFD. ONDERWIJS & KWALITEIT; XPECT PRIMAIR — 2017- HEDEN

Ik vertaal onderwijsbeleid naar operationeel handelen op onze scholen. De drie
hoofdonderdelen zijn het adviseren van scholen op het gebied van passend onderwijs
en handelingsgericht werken. Daarnaast het lerend vermogen vergroten van onze
organisatie. Tenslotte curriculumontwikkeling, procesbegeleiding en supervisie van
diverse interne opleidingstrajecten van het leerhuis van Xpect Primair.
ONDERWIJSKUNDIG TEAMLEIDER; BASISSCHOOL DE SPORCKT — 2016 - HEDEN

In mijn functie ben ik mede-verantwoordelijk voor de integrale schoolontwikkeling en
de herijking van de visie van De Sporckt. Als teamleider draag ik vanuit mijn
onderwijskundige expertise bij aan de tandem van directie en IB.
LEERKRACHT LB; BASISSCHOOL KLINKERS — 2008 - 2016

Groepen 3 t/m 6, lid MR, laatste twee jaar werkzaam als leerkracht met directietaken.

Opleidingen
XPECT PRIMAIR — POTENTIAL TRAJECT, 2015- 2017.

In dit tweejarige interne opleidingstraject zijn alle facetten van integraal
schoolleiderschap aan de orde geweest. Dit traject is gericht op het ontwikkelen van
leiderschapsvaardigheden om door te groeien tot een leidinggevende functie.
UNIVERSITEIT UTRECHT — ONDERWIJSWETENSCHAPPEN, 2012 - 2016.

Thesis: professionele leergemeenschappen in het PO & charismatisch leiderschap.
FONTYS TILBURG - PEDAGOGISCHE ACADEMIE BASIS ONDERWIJS, 2005 - 2009.

Minor: persoonlijke en professionele ontwikkeling & speciale zorg voor leerlingen

‣

Vaardigheden
Ik ben daadkrachtig en beschik over een sterk analytisch en innoverend vermogen.
Daarnaast beschik ik over goede presentatie- en communicatievaardigheden. Ik heb
ervaring in het implementeren van onderwijskundige veranderingsinterventies.
Goede beheersing van de Engelse taal. Gediplomeerd kanjertrainer.

Referenties
Diverse referenties zijn op te vragen.
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