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Competentieprofiel van de conrector onderwijs 
Wat moet de conrector onderwijs kunnen om de in de profielschets genoemde 
werkzaamheden adequaat uit te voeren?  
Uitgangspunt van het competentieprofiel van de conrector zijn de competenties van de 
schoolleider voor het voortgezet onderwijs, zoals deze een aantal jaren geleden zijn 
opgesteld door Managers-VO, de Vereniging voor het management in het Voortgezet 
Onderwijs. 
 
1. Leidinggeven aan het onderwijsproces 
Visieontwikkeling op onderwijs, personeel en organisatie: 
Levert een bijdrage aan een samenhangende visie op onderwijs, organisatie en personele 
ontwikkeling van de vestiging. 
Weet deze te vertalen naar het beleid op afdelingsniveau. 
Draagt de visie uit in woorden en daden, op een wijze die medewerkers inspireert en bindt. 
 
Inrichten van de onderwijsorganisatie: 
Toetst, ontwerpt en verbetert de inrichting van de organisatie van het onderwijs in de 
afdeling op basis van onderwijskundige uitgangspunten en organisatiekundige principes. 
 
Leidinggeven  aan veranderingsprocessen: 
Initieert, ondersteunt en ziet toe op een goed verloop van veranderingen binnen de afdeling. 
Is in staat om veranderingen te initiëren en weet veranderingsprocessen te begeleiden. 
 
Vergroten van het leervermogen van medewerkers: 
Maakt gedrag van medewerkers in de afdeling bespreekbaar, reflecteert samen op het 
professionele handelen en biedt ondersteuning om zich te verbeteren. 
 
2. Leidinggeven aan een onderdeel van de schoolorganisatie 
Beleidsontwikkeling en –uitvoering: 
Formuleert vanuit een analyse van de situatie beleid, waardoor de afdeling in staat is de voor 
de vestiging geformuleerde missie, visie en doelstellingen in samenhang te realiseren. 
Stimuleert het afdelingsteam om binnen de gestelde kaders plannen en activiteiten te 
ontwikkelen. 
Maakt afspraken met het afdelingsteam over de doelen en resultaten. 
 
Resultaatgericht leidinggeven: 
Bewaakt processen in de afdeling met het oog op de gewenste resultaten en uitkomsten 
door met het afdelingsteam de te bereiken resultaten vast te leggen en de voortgang te 
bewaken. 
Draagt zorg voor het realiseren van een cyclische aanpak: bedenken, uitvoeren, evalueren en 
bijstellen van beleid. 
 
Delegeren en coördineren: 
Draagt taken en bevoegdheden over aan anderen in de afdeling met als doel het zelfsturend 
en/of zelfoplossend vermogen van het afdelingsteam effectief te benutten. 
Kan de geschiktheid van de medewerker inschatten en de verantwoordelijkheid voor de taak 
ook daadwerkelijk overdragen. 
Is in staat om te plannen en kan anticiperen op knelpunten, weet goed daarover met alle 
betrokkenen te communiceren. 
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Besluitvaardigheid: 
Neemt beslissingen op het juiste moment waarbij mogelijke handelswijzen afgewogen 
worden tegen de achtergrond van relevante criteria. 
Bereidt besluiten op een adequate wijze voor, zorgt voor voldoende draagvlak voor te nemen 
besluiten en durft beslissingen te nemen. 
 
Positioneren van de school in de maatschappelijke context: 
Stelt zich goed op de hoogte van sociaal-maatschappelijke vraagstukken en politieke 
ontwikkelingen ten behoeve van de vestiging in het algemeen en de eigen afdeling in het 
bijzonder. 
Gaat relevante contacten daartoe aan en onderhoudt deze met personen en organisaties in 
de omgeving van de school. 
Bewaakt mede het imago van de school. 
 
3. Beïnvloeden van de schoolcultuur 
Beïnvloeden van de beroepshouding: 
Beïnvloedt de bereidheid van medewerkers hun beroepshouding af te stemmen op de 
doelstellingen van de schoolorganisatie. 
Bevordert een positieve houding en reageert op negatieve signalen. 
 
Appelleren aan motivatie en energie: 
Bevordert de bereidheid van medewerkers hun competenties in te zetten voor het realiseren 
van de doelstellingen van de organisatie. 
 
Omgaan met belangen: 
Onderkent belangen(-tegenstellingen) en maakt ze bespreekbaar. 
 
4. Omgangscompetenties 
Effectieve gespreksvoering: 
Onderkent de sociaal-communicatieve context en past hiervoor de geëigende 
gesprekstechnieken toe. 
Beheerst communicatieve (basis-)vaardigheden en weet in gesprekken de passende 
vaardigheden te hanteren. 
 
Waarnemen en beïnvloeden van groepsprocessen: 
Ondersteunt het functioneren van een team door een goede teamgeest te bevorderen en 
problemen in het team op te lossen. 
 
5. Zelfmanagement 
Probleemoplossend vermogen rond het eigen werk: 
Handelt onvoorziene situaties binnen de eigen functie effectief en efficiënt af. 
 
Omgaan met werkdruk: 
Gaat goed om met veranderingen en daarmee gepaard gaande onzekerheden. 
 
Positioneren als leidinggevende binnen de schoolorganisatie: 
Vervult zijn/haar rol binnen school zodanig dat hij/zij onafhankelijk blijft in denken, 
oordeelsvorming en handelen. 
 
6. Professionaliseren 
Leren op de werkplek: 
Reflecteert op eigen werk uit de behoefte het eigen functioneren te verbeteren en 
onderneemt gerichte acties hiertoe. 
 
Leren buiten de werkplek: 
Zoekt naar mogelijkheden buiten de school om te werken aan professionele ontwikkeling.   
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