Persbericht
Jeroen Knigge directeur-bestuurder van St KBA Nw West
Per 1 november 2018 wordt Jeroen Knigge directeurbestuurder van Stichting KBA Nw West benoemd. Met een
unaniem positief besluit kiest de Raad van Toezicht van de
stichting hiermee voor borging van de kwaliteit en
continuïteit.
Jeroen Knigge (1955) vervulde vanaf 1 maart al de functie van
bestuurder op interim-basis. Een periode van prettig samenwerken, mede gebaseerd op zijn ruime
ervaring in het onderwijs. Het voorstel voor zijn benoeming ontving dan ook van zowel de
schooldirecteuren en staf als van de medezeggenschapsraad een unaniem positief advies.
De druk op het primair onderwijs is groot: de middelen zijn beperkt en er is een structureel tekort
aan personeel. Hoe ziet Jeroen Knigge zijn rol als directeur-bestuurder van KBA Nw West? “Ik wil dat
KBA Nw West een plek is waar kinderen optimaal kunnen leren en zich thuis voelen, waar ouders
vertrouwen in hebben, waar mensen vanuit vertrouwen en betrokkenheid graag werken en waar de
kwaliteit van het onderwijs gewoon goed is. We vragen onze leerkrachten om iedere dag een
topprestatie neer te zetten met beperkte middelen. Dit vraagt een gerichte aanpak van de
kwaliteiten die je in huis hebt, of die je aan wilt trekken in de schaarse arbeidsmarkt. Het vraagt ook
een intensieve samenwerking met alle stakeholders rond de scholen.”
Hoe denkt de nieuwe directeur-bestuurder over de positie van KBA Nw West in Amsterdam? “St KBA
Nw West en Amsterdam horen als vanzelfsprekend bij elkaar. In de context van de stad bereiden wij
onze kinderen voor op een duurzame plek in onze maatschappij. Een maatschappij waarin alle
kinderen, ongeacht hun achtergrond, in staat zijn een bijdrage te leveren aan de nieuwe toekomst.
St. KBA Nw West wil er voor alle kinderen van de stad zijn”
St KBA Nw West is verheugd met de benoeming van Jeroen Knigge. Dick de Boer, voorzitter van de
Raad van Toezicht: “Hij heeft laten zien dat de kwaliteit van onderwijs bovenaan staat en dat hij zich
volledig inzet voor de stichting. De veranderingen in de samenleving en in het onderwijs vragen van
ons om een betrouwbare en toekomstbestendige partner in het Amsterdamse te zijn. De Raad heeft
er vertrouwen in dat met de deskundigheid en positieve energie van Jeroen dat zal worden
gerealiseerd.”

Stichting KBA Nw West is het bestuur van zeven basisscholen in Amsterdam, verspreid over de
stadsdelen Nieuw West, West, Zuid en Oost:
• Oecumenische basisschool De Ark
• Katholieke basisschool Barbaraschool
• Oecumenische basisschool Elout
• Brede basisschool Fiep Westendorp
• Basisschool de Henricus
• Brede School ’t Koggeschip
• De Springplank
www.stkba.nl
***
Voor de pers: Voor meer informatie en vragen kunt u zich richten tot Laura Bos, secretaris van de
Raad van Toezicht via kantoor@stkba.nl of 020-6182572

