
 

 
 
 

RSG ENKHUIZEN 
Een levende school,  

een school voor je leven 
 

 

 

 

 

 
ATHENEUM - HAVO - 
VMBO TL - Tweetalig Onderwijs 
Boendersveld 3 
1602DK Enkhuizen 
Tel (0 2 2 8 ) 3 5 0 8 0 0 
www.rsg-enkhuizen.nl 

 

 

 

Gezocht: Inspirerende conrector voor het VMBO-TL die leiding geeft aan leren! 
 

Inleiding 
Na bijna tien jaar leiding te hebben gegeven aan haar afdeling en haar team neemt onze huidige conrector 
afscheid om nieuwe avonturen aan te gaan.  
Zij heeft met haar mensen iets moois neergezet, waar we trots op zijn. Daaraan moet een vervolg worden 
gegeven. Dat verdienen onze leerlingen; dat willen de leden van de schoolleiding en van het vmbo-team. 
Passend Onderwijs is in voorbereiding en de uitvoering van het Bestuursakkoord 12-15 is volop in ontwikkeling in 
de lijn van het Schoolplan-Actieplan-Teamplan.  
Kortom: er is hier werk aan de winkel! 
 
Gezocht: géén manager! 
We zoeken een nieuwe collega, die verder gaat met de ontwikkeling van het onderwijs aan de RSG Enkhuizen in 
het algemeen en aan het VMBO-TL in het bijzonder. 
Zoals de school steeds verandert, veranderen ook de eisen die aan het schoolleiderschap worden gesteld. 
Voorheen was de functie vooral gericht op coördinatie en op-de-winkel-passen. Vervolgens veranderde de functie 
richting het managen van de school of van een afdeling. Maar ook die tijd is voorbij.  
We zijn zeker niet op zoek naar “managers”. We zijn op zoek naar leidinggevenden met leiderschapskwaliteiten. 
Daaronder verstaan we mensen die in staat zijn een visie op onderwijs te ontwikkelen en deze weten om te 
zetten in onderwijsbeleid. Dit beleid moet worden uitgedragen op een wijze waardoor de mensen aan wie leiding 
wordt gegeven, zich aangesproken en uitgedaagd voelen.  
Het beleid moet vooral kaderstellend zijn, waardoor ruimte wordt gelaten aan onderwijsmensen om binnen deze 
kaders invulling te geven aan de onderwijspraktijk. We willen immers bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo 
laag mogelijk in de organisatie leggen!  
De houding naar de medewerkers moet zijn dat zij door hun leidinggevende worden uitgedaagd en gestimuleerd 
tot blijvend leren en ontwikkelen. Dit is van groot belang om de gewenste professionalisering binnen onze school 
te stimuleren.  
Dus onderwijskundig leiderschap en veel kwaliteit op het gebied van personeelsontwikkeling zijn bij uitstek de 
noodzakelijke voorwaarden om leiding te geven aan de school die we willen zijn en worden.  
Wat voor school dat is? De school die het beste uit leerlingen naar boven haalt! 
 
Schaal 13; of misschien eerst 12 
In principe wordt de functie aangeboden in schaal 13. Inherent aan dit functieniveau is, naast de leiding over de 
afdeling VMBO-TL, de verantwoordelijkheid voor een van de vier strategische portefeuilles in het kader van het 
Bestuursakkoord: omgaan met verschillen, opbrengstgericht werken, professionalisering of elke leerling op de 
juiste plek. Kenmerkend voor een strategische portefeuille is dat het schoolbrede verantwoordelijkheid betreft van 
ontwerp tot en met realisatie. 
We verwachten dat onze nieuwe collega een masteropleiding schoolleider (NSO of CNA) heeft gevolgd. 
Indien dit niet het geval is, wordt de functie voorlopig in schaal 12 aangeboden en zal een strategische 
portefeuille nog niet tot het takenpakket behoren.  
Het certificaat van deze opleiding is een functievereiste. Nadat het certificaat is verkregen, wordt de functie-
inhoud opgewaardeerd met een strategische portefeuille en de functieschaal naar 13. 
   
 
 
 
 
 
 



 

Advertentie 
De RSG Enkhuizen, een kleinschalig georganiseerde openbare scholengemeenschap voor Atheneum, Havo, 
VMBO TL en tweetalig onderwijs, telt momenteel ca 1586 leerlingen. De school is sterk geworteld in Oostelijk 
West-Friesland en biedt de leerlingen in een prettige sfeer kwalitatief hoogstaand onderwijs, een mensgerichte 
leerlingbegeleiding en een actief schoolleven. Onderwijsveranderingen worden ingevoerd op basis van de 
onderwijsvisie. Bij alle onderwijskundige processen speelt de integratie van ICT een wezenlijke rol. 
 
De RSG is op één locatie gevestigd. Het gebouw is ingericht met het onderwijsconcept als uitgangspunt. 

 
De school heeft in 2009 als eerste onderwijsinstelling in Nederland de werkgeversprijs ‘‘Kroon op het 
werk 2009” gewonnen. In 2011 was de school de op één na beste werkgever in het Voortgezet Onderwijs. 

 

 
In verband met het ontstaan van een vacature m.i.v. 1 juni 2013 zijn wij op zoek naar een: 

Inspirerende conrector VMBO TL (m/v) voor 1 fte Schaal 13 
 

Inhoud van de functie  
� U geeft leiding aan de afdeling VMBO TL. � U geeft uitvoering aan het onderwijskundig beleid van de school op 
uw afdeling. � Daarbij geeft u sturing aan het veranderingsproces en begeleidt u uw medewerkers. � U geeft 
(mede) uitvoering aan het personeelsbeleid en de personeelszorg voor de afdeling. � U geeft in coachende stijl 
leiding aan het personeel van uw afdeling. 

 
Verantwoordelijkheden  
� U bent integraal verantwoordelijk voor de beleidsterreinen onderwijs, organisatie en personeel voor wat betreft 
de dagelijkse gang van zaken en de vertaling van algemeen schoolbeleid naar de verdere ontwikkeling van uw  
afdeling. � U bent met de andere conrectoren gezamenlijk verantwoordelijk voor het goed functioneren van de 
school binnen de bevoegdheid van het managementstatuut en u bent individueel verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van het onderwijs, dan wel de onderwijsondersteunende activiteiten van uw eigen afdeling. � U legt 
verantwoording af aan het college van Bestuur over de uitvoering van het schoolbeleid in uw afdeling en de 
behaalde resultaten. 

 
Kennis en vaardigheden  
� U beschikt over een brede kennis van het voortgezet onderwijs.� U bent vaardig in het implementeren van 
organisatie- en onderwijsveranderingen. � U bent vaardig in het sturen van professionals. � U bent vaardig in de 
omgang met leerlingen en ouders. � U beschikt minimaal over een HBO denk- en opleidingsniveau. 

 
Arbeidsvoorwaarden  
Aanstelling conform de CAO-VO.  

 
Inlichtingen  
Voor telefonische inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer A. Sluis (voorzitter College van Bestuur), 0228 

350 809. Voor verdere informatie zie onze website: www.rsg-enkhuizen.nl 
 

Sollicitatie 
Sollicitatie voorzien van CV kunt u vóór 28 januari 2013 per email zenden aan secretariaat@rsg-enkhuizen.nl.  
De gesprekken vinden plaats op:  
5 en 7 februari 2013 (1

e
 gespreksronde) 

12 februari 2013 (2
e
 gespreksronde). 

 
 
 
 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 


