
Profielschets conrector Johan de Witt-gymnasium 

 

Het Johan de Witt-gymnasium vraagt om een conrector die beleidsvoerend vermogen, kwaliteits- en 
resultaatgerichtheid op juiste wijze weet te doseren, met een scherp oog voor de behoeften binnen 
de diverse geledingen. 
 
Van de conrector wordt daadkracht, besluitvaardigheid en flexibiliteit verwacht, in combinatie met 
gevoel voor sfeer en klimaat, relativeringsvermogen en een gezonde portie humor. 
 

Vanuit een eigen visie op onderwijs en organisatie dient de conrector zichtbaar en op toegankelijke 
wijze contact te houden met de werkvloer en de aanwezige kwaliteitsimpulsen te verankeren in de 
school. 
 
De conrector is communicatief vaardig, kan goed luisteren, hij/zij is stimulerend en geeft actief 
impulsen aan buitenschoolse activiteiten.  

 
We willen als gymnasium van betekenis zijn in onze pluriforme samenleving. We streven daarom 
actieve pluriformiteit na door actief en bewust aandacht te geven aan de verscheidenheid in onze 
samenleving, binnen en buiten de school. 

 
De conrector is een coachend leider die zijn/haar professionals inspireert. Hij/zij is in staat om te 
reflecteren op het eigen handelen en zoekt tijdig hulp bij anderen. De conrector is een teamspeler 
en heeft een creatieve, verbindende rol binnen de schoolleiding en binnen de school. 

 

 
 

Kennis, ervaring en beroepshouding 
 

 De kandidaat beschikt over een academisch werk- en denkniveau. 

 De kandidaat beschikt over een heldere onderwijskundige visie op de versterking van het 
gymnasiumonderwijs en kan deze, zowel schriftelijk als mondeling, op toegankelijke wijze 
verwoorden naar alle betrokkenen. 

 De kandidaat beschikt over een heldere visie op mogelijkheden om met digitale leermiddelen het 
onderwijs op het gymnasium te versterken en kan deze, zowel schriftelijk als mondeling, op 
toegankelijke wijze verwoorden naar alle betrokkenen. 

 De kandidaat beschikt over de kennis en communicatieve vaardigheden die van belang zijn bij het 
leggen en onderhouden van de contacten met het basisonderwijs in de stad en de regio en kan 
deze kennis en vaardigheden actief en coördinerend inzetten bij de werving van nieuwe 
leerlingen. 

 De kandidaat heeft ervaring in een onderwijsorganisatie en toont zich betrokken bij leerlingen en 
personeel en kan van daaruit fungeren als onderwijskundig leider. 

 De kandidaat onderschrijft de openbare identiteit van de school. 

 De kandidaat is besluitvaardig, concreet in zijn/haar afspraken en zorgt voor duidelijke 
afstemming en heldere verwachtingen. 

 De kandidaat is zichtbaar aanwezig voor docenten, OOP, leerlingen en ouders en heeft affiniteit 
met het onderwijsproces. 

 De kandidaat communiceert open en sterk op alle niveaus, zowel intern als extern. 

 De kandidaat kan op basis van een inspirerend persoonlijk leiderschap mensen motiveren en 
enthousiasmeren. 

 De kandidaat kan schakelen tussen gevoel en verstand, heeft empathie, geeft feedback en is een 
goed organisator. 

  



Competenties kandidaat 
 

 Vermogen tot visieontwikkeling op onderwijs, personeel en organisatie. 
 

o Is in staat conceptueel te denken door zich breder en dieper inzicht te verschaffen in 
problemen of situaties en deze in een meer omvattend kader te plaatsen of door 
verbanden te leggen met andere informatie. 

o Ontwerpt en formuleert een visie op onderwijsontwikkeling, personeel en organisatie, 
betrekt medewerkers effectief bij de visieontwikkeling en houdt deze visie up to date. 

o Inspireert op een wijze die resultaten van medewerkers positief beïnvloedt en leidt tot 
draagvlak voor organisatiedoelen en -veranderingen. 

 

 Vermogen tot het beïnvloeden van de beroepshouding 
 

o Handelt zelf in verschillende situaties vanuit de met elkaar afgesproken 
integriteitswaarden en -normen. 

o Expliciteert deze waarden en normen bij beslissingen of standpuntbepaling. 
o Confronteert medewerkers met gedrag dat niet overeenstemt met de gewenste 

beroepsnormen. 
 

 Vermogen tot effectieve gespreksvoering 
 

o Weet de kern van het probleem en de belangrijkste aspecten daarvan boven tafel te 
krijgen. 

o Geeft respectvol, opbouwend en resultaatgerichte feedback. 
o Toont oprechte belangstelling voor motieven, gevoelens en behoeften. 
o Reageert effectief op verwachte en onverwachte weerstand. 
o Evalueert de effecten van het eigen handelen. 

 

 Vermogen tot resultaatgericht leidinggeven 
 

o Maakt met teams/medewerkers afspraken over resultaten om gestelde 
organisatiedoelen te bereiken en helpt effectief als daaraan behoefte is. 

o Spreekt anderen aan op hun verantwoordelijkheid voor het resultaat. 
o Zorgt voor een heldere overleg-en communicatiestructuur binnen en tussen afdelingen. 
o Zorgt voor duidelijkheid over de verdeling van verantwoordelijkheden en handelt 

overeenkomstig deze verantwoordelijkheden. 
o Laat vertrouwen zien in de deskundigheid van de ander om op eigen wijze afgesproken 

resultaten te halen. 
 

 Vermogen tot besluitvaardigheid 
 

o Inventariseert ter voorbereiding op een besluit: doel, wie de beslissing neemt, wie erbij 
betrokken zijn, de besluitvorming in eerdere gevallen, op grond waarvan het besluit 
wordt genomen en wat de consequenties zijn van verschillende mogelijkheden van het 
te nemen besluit. 

o Durft een beslissing te nemen, ook als het besluit niet door iedereen wordt gedeeld. 
o Is aanspreekbaar op de gevolgen van het besluit. 

  



 Vermogen tot het waarnemen en beïnvloeden van groepsprocessen 
 

o Heeft oog voor de verschillende kwaliteiten en competenties van medewerkers en 
bevordert een werkbare verscheidenheid daarin. 

o Geeft in de afdeling uiting aan resultaatgerichte en respectvolle waardering voor 
prestaties van medewerkers. 

o Weet te bewegen tot effectieve samenwerking. 
 

 Vermogen zich te positioneren als leidinggevende binnen de schoolorganisatie 
 

o Weet in elke situatie de gewenste juiste rol als leidinggevende te kiezen. 
o Vervult zijn/haar rol zodanig dat hij/zij onafhankelijk blijft in denken, oordeelsvorming en 

handelen. 
o Zoekt versterking waar dat bij het vervullen van de rol nodig is. 
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