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Vooraf en inhoud 

In het kader van het zoeken, werven en selecteren van een conrector havo/vwo/gymnasium leerjaar 

1 en 2 is een school- en functieprofiel opgesteld.  

 

In dit profiel komen de volgende onderdelen aan bod: 

▪ Sollicitatieprocedure. 

▪ Informatiepakket. 

▪ School- en organisatieprofiel. 

▪ Functieprofiel. 

Sollicitatieprocedure 

 

Informatie 
Neem voor meer informatie contact op met Miriam Valk-Koenders.  

Tel.: 06-20 74 84 48, e-mail: miriam.koenders@beteor.nl.  

Solliciteren 

We roepen je op om jouw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo 

spoedig als mogelijk en uiterlijk 5 februari a.s. te uploaden via de 

solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is op 

medio februari 2020. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van 

Beteor. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website 

binnenkomen nemen we in behandeling.  

Belangrijke 

data 

30 januari, 10 en 

11 februari 
Kennismakinggesprekken met adviseur Beteor 

datum volgt z.s.m. Voorselectiegesprekken/speeddate 

datum volgt z.s.m. Online-assessment (LeiderschapSelector) 

datum volgt z.s.m. 
Terugkoppeling online-assessment 

(telefonisch) 

datum volgt z.s.m. Eerste sollicitatieronde 

datum volgt z.s.m. Assessment 

datum volgt z.s.m. Tweede sollicitatieronde  

Informatiepakket 

Naast dit profiel kunt u uitgebreide informatie over Het Nieuwe Eemland vinden op de website: 

www.hetnieuweeemland.nl en uit het informatiepakket dat op onze website te downloaden is: 

▪ onderwijsvernieuwing op Het Nieuwe Eemland, het CAN-plan, juni 2019 

▪ onderwijsvernieuwing op Het Nieuwe Eemland, concretisering, oktober 2019 

▪ profielschets conrector  

▪ competentieprofiel conrector 
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School- en organisatieprofiel 

Het Nieuwe Eemland biedt uitdagend onderwijs in een monumentaal gebouw op een prachtige 

locatie in Amersfoort. Het is een school voor gymnasium-vwo-havo-mavo met ca. 1.150 leerlingen en 

120 medewerkers. Uitstekende faciliteiten zorgen voor een sterk profiel in cultuur, sport, bètavakken 

en maatschappelijke betrokkenheid.  

Het Nieuwe Eemland ontwikkelt momenteel een vernieuwend onderwijsconcept waarvan de eerste 

fase in 2020-2021 zal starten. Het moderne onderwijsconcept staat garant voor kwalitatief goed 

onderwijs en brede ontplooiingsmogelijkheden voor elke leerling. Maatwerk is een sleutelbegrip.  

 

De school heeft vier afdelingen:  

▪ mavo 1 t/m 4 

▪ havo, vwo en gymnasium 1 en 2 

▪ havo 3 t/m 5 

▪ vwo en gymnasium 3 t/m 6.  

Elke afdeling heeft tussen de 250-300 leerlingen en 20-25 docenten. 

Aan het hoofd van iedere afdeling staat een conrector. De schoolleiding wordt gevormd door deze 

vier conrectoren onderwijs, een conrector financiën & beheer en de rector. 

 

Het Nieuwe Eemland is onderdeel van het Meridiaan College. 

 

Aanvullende achtergrondinformatie is gepresenteerd op schoolvo.nl.  

 

 

Functieprofiel 

De functie 

▪ Functieniveau: 13 cao-VO 

▪ Betrekkingsomvang: 0.8 fte met daarbij mogelijk een lestaak van 0,2 fte 

▪ Aanstelling: per 1 augustus 2020, tijdelijk dienstverband met vooruitzicht op vast 

 

▪ Deze conrector onderwijs is verantwoordelijk voor de totstandkoming, uitvoering en 

evaluatie van het onderwijs en de leerlingbegeleiding binnen de afdeling 

havo/vwo/gymnasium leerjaar 1 en 2. Als lid van de schoolleiding levert de conrector een 

bijdrage aan het vestigingsbeleid en legt verantwoording af aan de rector. 

 

 

  

https://scholenopdekaart.nl/


 

 

   
 

School- en functieprofiel  conrector leerjaar 1 en 2 – Het Nieuwe Eemland   

   3 

Context 

De managementstructuur is onlangs aangepast, waarbij de stap is gezet om te gaan werken met 

conrectoren in plaats van teamleiders voor de aansturing van de afdelingen. 

Drie van de vier conrectoren onderwijs zijn recent via een interne procedure geworven. De werving 

van de vierde conrector gebeurt zowel intern, binnen het Meridiaan College, als extern. 

 

 

De opdracht  

▪ De ingezette onderwijsvernieuwing met veel enthousiasme en daadkracht verder 

ontwikkelen en uitvoeren.  

▪ Initiatieven ontwikkelen en beleid uitvoeren ten aanzien van de overgang primair onderwijs 

naar voortgezet onderwijs.  

▪ Wervingsactiviteiten voor leerlingen uit het primair onderwijs aansturen. 

▪ Afdelingsbeleid inrichten en uitvoeren binnen de vastgestelde kaders. 

▪ Leidinggeven aan de afdeling op het terrein van personeelsbeleid, organisatie en 

onderwijsontwikkeling. 

▪ Aansturen van meerdere teams en secties. 

▪ Staan voor de specifieke signatuur/identiteit van de school. 

 

 

Persoonlijkheidsprofiel 

▪ Een inspirerende, enthousiaste en daadkrachtige leidinggevende met een visie op onderwijs 

en opvoeding. 

▪ Actief betrokken bij zowel de leerling als de medewerker en omgeving van de school. 

▪ Stijl van leidinggeven: team- en resultaatgericht. Situationeel coachend en directief. 

▪ Stijl van communiceren: duidelijk, doelgericht en uitnodigend. 

▪ Stijl van werken: gericht op vernieuwing, samenwerking, ontwikkeling en (zelf)reflectie.  

 

 

Selectie-eisen 

▪ Leidinggevende ervaring in een onderwijsorganisatie. 

▪ Ervaring met werving. 

▪ Ervaring met onderwijsvernieuwing. 

▪ Een academisch werk- en denkniveau.  

 

 

Selectie-wensen 

▪ Ervaring met netwerken in het primair onderwijs. 

 

 

Competentieprofiel  

Gegeven de specifieke opdracht en werkcontext voor komende jaren is voor de te werven conrector 

onderstaand competentieprofiel van kracht. Dit competentieprofiel is conform de beroepsstandaard 

VO.  

 

Strategische visie 

Heeft een langetermijnvisie, heeft een breed perspectief, houdt uiteenlopende mogelijkheden in 

gedachten bij het ontwikkelen van een toekomstbeeld voor de organisatie. 
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Overtuigingskracht 

Is in staat de mening en houding van anderen te beïnvloeden en verkrijgt instemming voor 

voorstellen, plannen en ideeën, is vaardig in onderhandelen. 

 

Sturen 

Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en 

middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt. 

 

Empoweren 

Stelt anderen in staat invloed uit te oefenen op hun taakuitvoering, delegeert verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden naar medewerkers, geeft anderen de vrijheid om initiatieven te tonen, geeft hen 

de mogelijkheden en bevoegdheden om taken naar eigen inzicht uit te kunnen voeren. 

 

Plannen en organiseren 

Stelt duidelijke prioriteiten; maakt een planning van activiteiten om tijd en middelen optimaal te 

kunnen benutten, houdt toezicht op het halen van de doelstellingen. 

 

Loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling 

Geeft actief vorm aan de eigen loopbaanontwikkeling; gaat actief op zoek naar leermogelijkheden en 

mogelijkheden op het gebied van persoonlijke ontwikkeling; vraagt om feedback over eigen 

prestaties en doet daar ook iets mee. 

 

Werken in teamverband 

Werkt met anderen samen om teamdoelen te bereiken, deelt informatie met anderen,  ondersteunt 

anderen. 

 

Oordeelsvorming 

Neemt rationele, realistische en gegronde beslissingen, gebaseerd op het overwegen van alle 

beschikbare feiten en alternatieven. 


