
 
Het Krimpenerwaard College is een 

neutraal bijzondere school voor 
mavo (theoretische leerweg vmbo), 

havo, atheneum en gymnasium 
met als motto:  

 “Houvast bieden, ruimte laten:  
samen leren” 

 
De school onderscheidt zich onder 
meer door: 
 

• een overzichtelijke omvang van 
ruim 1100  leerlingen en ca. 125 
personeelsleden, gehuisvest in 
één goed geoutilleerd gebouw 

 

• het karakter van een streekschool 
in een rustige en groene omgeving 
voor leerlingen uit de westhoek 
van de Krimpenerwaard 

 
• gestructureerde begeleiding van 

(nieuw) personeel 
 
• organisatiestructuur met vier 

herkenbare afdelingen (brugklas-, 
mavo-, havo- en vwo-afdeling) 

 
• afdelingsgewijze onderwijs-

ontwikkeling en behartiging van 
o.a. personeels- en leerlingzaken 

 

• ruime aandacht voor de 
begeleiding van leerlingen op vele 
terreinen 

 

• een gunstig klimaat voor de vele 
uiteenlopende culturele en andere 
(buiten-)schoolse activiteiten 

 

• prettige onderlinge verhoudingen 
 

• actieve leerlingen-,  personeels- en 
ouderverenigingen 

 

• participatie in het bestuurlijk 
samenwerkingsverband ‘Om het 
Groene Hart’ (info op de site 
www.omhetgroenehart.org) 

 

Wegens pensionering van de huidige rector/bestuurder zoekt het 
 

Krimpenerwaard College 
 

een rector/bestuurder (v/m) 
 
 

Positie 

• rector van de algemeen bijzondere scholengemeenschap het 
Krimpenerwaard College; 

• bestuurder van de Stichting Krimpenerwaard College; 

• betrekkingsomvang: (0,8-) 1,0 fte; 

• aanstelling volgens de cao bestuurders VO.  
 

Functie 

• ontwikkelen en uitvoeren van het strategisch beleid; 

• samen met twee directieleden en vier afdelingsleiders leiding 
geven aan de organisatie; 

• onderhouden van een open communicatie met belanghebbenden 
binnen en buiten de school; 

• verantwoording afleggen over het gevoerde beleid aan de raad 
van toezicht. 

 
Profiel in relatie tot context 
Wij zoeken:  

• een inspirerende, bindende en evenwichtige persoonlijkheid, 

• die gericht is op onderwijsontwikkeling en innovatie, 

• die strategische netwerken opbouwt en onderhoudt, 

• die zichtbaar aanwezig is op de werkvloer, 

• die in gesprek blijft over de keuzes die hij/zij maakt.  
 

Inlichtingen 
Voor verdere inlichtingen over de functie kunt u op onderstaand adres 
de sollicitatiemap aanvragen en/of contact opnemen met de voorzitter 
van de benoemingsadviescommissie, mevrouw M.L. de Groot, 
telefoonnummer 06-13809891. 
 
Sollicitatie 
Uw sollicitatiebrief, voorzien van een uitgebreide motivatie en een 
volledig cv, kunt u bij voorkeur per e-mail vóór 28 september 2012  
zenden aan mevr. J. Revet, directiesecretaresse, o.v.v. vacature 
rector/bestuurder. De eerste ronde selectiegesprekken vindt plaats op 
2 november a.s. Een tweede gesprek kan plaats hebben op 16 
november 2012. Aan het einde van de procedure staat een 
assessment, dat begin december 2012 gepland is. 

 

 

Krimpenerwaard College 
adres  : Driekamp 4 
     2924 AN  Krimpen aan den IJssel 
tel.  : 0180-450110 (algemeen) / 0180-450115 (directie) 
fax  : 0180-550091 
e-mail  : rev@krimpenerwaardcollege.nl 

Nadere informatie over de school op het internet: www.krimpenerwaardcollege.nl 

 


