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Profielschets conrector onderwijs Het Nieuwe Eemland 
 
De conrector onderwijs is primair verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en 
evaluatie van het afdelingsbeleid op het terrein van onderwijs en leerlingbegeleiding. De 
werkwijze die de conrector daarbij hanteert, past binnen de kaders van het vestigingsbeleid. 
 
De conrector onderwijs is verantwoordelijk voor een afdeling van de vestiging.  
Daarnaast is de conrector onderwijs verantwoordelijk voor een aantal secties.  
 
De werkzaamheden voor de afdeling zijn: 

• het zorgdragen voor de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van het 
afdelingsplan 

• het coördineren van het onderwijsbeleid binnen de afdeling 
• het bewaken van de kwaliteit, waaronder het resultaat en het rendement, en de 

uitvoering van het onderwijs binnen de afdeling 
• het agenderen en leiden van bijeenkomsten over voortgang en ontwikkeling van het 

onderwijs binnen de afdeling en rapportvergaderingen 
• het zorgdragen voor de toelating van de nieuwe leerlingen binnen de door de 

organisatie en vestiging gestelde kaders en het indelen van de klassen in de afdeling 
• het afstemmen en bewaken van de uitvoering van begeleidingsactiviteiten binnen de 

afdeling 
• het bewaken en optimaliseren van het leerlingvolgsysteem 
• het overleggen met functionarissen als mentoren, coördinatoren met een specifieke 

taak, decaan en ondersteuningscoördinator om te zorgen voor een sluitende 
ondersteuning en begeleiding van leerlingen 

• het organiseren van de ouderavonden, introductiebijeenkomsten en dergelijke 
binnen de afdeling. 

 
De conrector maakt deel uit van de schoolleiding en levert een bijdrage aan de 
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het vestigingsbeleid. 
 
De werkzaamheden die hieruit voortvloeien, zijn: 

• het actief deelnemen aan de vergaderingen en bijeenkomsten van de schoolleiding 
• het adviseren van de vestigingsdirectie inzake het afdelings- en vestigingsbeleid  
• het leveren van een bijdrage aan de beleidsvorming en de totstandkoming van het 

beleid van de vestiging 
• het rapporteren over het functioneren van de afdeling en de resultaten aan de 

vestigingsdirectie en het leveren van een bijdrage aan de kwaliteitszorg van de school 
• het zich op de hoogte houden van, meedenken over en mede uitvoeren van 

onderwijskundige ontwikkelingen binnen de vestiging 
• het mede uitvoeren van taken op vestigingsniveau onder leiding van de 

vestigingsdirectie 
• het vertegenwoordigen van de school op een heldere en inspirerende manier naar 

buiten.  
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De conrector geeft integraal leiding aan de afdeling door ook op het terrein van 
personeelsbeleid, organisatie en beheer taken op uitvoerend niveau uit te oefenen. 
 
De werkzaamheden die daarmee samenhangen, bestaan uit: 

• het agenderen en leiden van vergaderingen van de afdeling 
• het toezien op en mede uitvoering geven aan de introductie en begeleiding van 

(nieuwe) medewerkers 
• het voeren van ontwikkelingsgerichte voortgangs- en beoordelingsgesprekken met 

medewerkers van de afdeling 
• het uitvoeren van personeelszorg zowel in preventieve zin als met het oog op 

reïntegratie 
• het bewaken van het functioneren van medewerkers binnen de afdeling 
• het verdelen van de taken binnen de afdeling en met de andere conrectoren  
• het stimuleren van deskundigheidsbevordering en het inventariseren van 

scholingsbehoeften binnen de afdeling  
• het opstellen van begrotingen voor de activiteiten binnen de afdeling en het 

verantwoorden daarvan. 
 
De werkzaamheden voor de secties zijn: 

• het aansturen van een aantal secties 
• het afstemmen en bewaken van het onderwijsbeleid  
• het bewaken van de kwaliteit, waaronder het resultaat en het rendement, en de 

uitvoering van het onderwijs  
• het afstemmen en bewaken van het beleid in samenhang met de andere secties   
• het toezien op het functioneren.  

 
De conrector is verantwoording schuldig aan de rector voor wat betreft de uitvoering van de 
taken op de genoemde deelterreinen. De conrector werkt binnen de kaders van het 
schoolbeleid, het afdelingsplan en de begrotingen. 
Binnen de vastgestelde kaders neemt de conrector beslissingen over de inrichting en 
uitvoering van het afdelingsbeleid op de genoemde deelterreinen. 
 
De conrector bij een fulltime-aanstelling heeft ook een lestaak. De verdeling is dan als volgt: 
0,8 fte functie conrector en 0,2 fte lestaak. 
De functie wordt gehonoreerd met schaal 13 (conform CAO Voortgezet Onderwijs).  
 
Bijlagen:  
Competentieprofiel van de conrector onderwijs 
Vacaturetekst conrector onderwijs 
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