
 

 

Functieprofiel conrector Adriaan Roland Holstschool 

Functieomvang : 0,8 - 1 fte 
Salarisschaal  : 13 volgens cao VO 
 

Inleiding 

De Adriaan Roland Holstschool in Bergen (NH) zoekt per 1 augustus 2021 een nieuwe 
conrector.  
De rector en de conrector vormen de directie en daarmee de kern van de schoolleiding, 
waarvan ook de drie teamleiders deel uitmaken. Samen werken we aan het 
vrijeschoolonderwijs van de 21ste eeuw.  
 
De organisatie 
De Adriaan Roland Holsschool (ARH) is onderdeel van de Stichting voor Voortgezet 

Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland (VVNH)). De stichting omvat drie scholen van ongeveer 

gelijke omvang in Amsterdam, Haarlem en Bergen. Het totale leerlingaantal ligt rond de 

2.800 leerlingen.  

Alle drie de scholen werken vanuit het gedachtegoed van Rudolf Steiner. Zijn pedagogische 

en didactische aanwijzingen vormen de bron van waaruit het onderwijs wordt vormgegeven. 

Het specifieke van het vrijeschoolonderwijs is de afstemming van het onderwijs op het 

leeftijdgebonden ontwikkelingspsychologisch perspectief. Het stimuleren van de 

wilsontwikkeling geldt daarbij als een belangrijk aspect in de opvoeding. Er wordt gewerkt 

aan een open, veilig en stimulerend pedagogisch-didactisch klimaat met nadruk op 

persoonlijke aandacht. 

De drie scholen verzorgen ieder een breed aanbod van voortgezet onderwijs voor leerlingen 

van vwo, havo en vmbo-t.  

De school 
De ARH telt nu rond de 890 leerlingen, verdeeld over 33 klassen: 8 vmbo-t, 13 havo en 
12 vwo. De school bereidt een verandering voor in de organisatiestructuur. De functie van 
conrector is nieuw in  deze organisatie. Waar de school nu nog werkt met vier teamleiders 
en een rector is de schoolleiding vanaf 1 augustus 2021 samengesteld uit een rector, een 
conrector en drie teamleiders.  

Kenmerkend voor de school is de ruimte die leerlingen en docenten krijgen en nemen voor 

eigen initiatieven. Dit vraagt om flexibiliteit, improvisatievermogen en zelfregie. Zo ontstaan 

er door het jaar heen bijzondere activiteiten en projecten.  

Voor wie een rondje door de school maakt, springt het kunst- en ambachtsonderwijs direct 

in het oog.  Alle leerlingen die eindexamen doen hebben een kunstvak in hun pakket. 

  



 

 

Plaats in de organisatie  

Als conrector ben je verantwoordelijk voor de vertaling van beleidskeuzes naar heldere 

werkbare uitvoeringsbesluiten bij de implementatie van nieuw beleid. Het gaat daarbij om 

visierealisatie door middel van een rationele en planmatige aanpak. Je ondersteunt de rector 

bij het organiseren van werkprocessen die bepalend zijn voor de kwaliteit van de 

beheersmatige aspecten in de schoolorganisatie, specifiek in het domein onderwijs. 

Je legt verantwoording af aan de rector. Als conrector ben je in staat om de rector te 

vervangen in situaties die daar om vragen.  

De context  

De Adriaan Roland Holstschool bevindt zich op een belangrijk punt in haar ontwikkeling.  

Met betrekking tot het eigen verhaal van de school is er een zekere spanning ontstaan 

tussen de werkelijkheid die men in school wil creëren en die welke zich vanuit de omgeving 

manifesteert.  De idealen van weleer zijn nog krachtig aanwezig en mogen dat ook zijn, maar 

harmoniseren niet altijd even goed met de praktische realiteit van vandaag de dag. 

Betekenis geven aan de eigenheid van het vrijeschoolonderwijs verlangt vernieuwende 

concepten en praktijken van uitvoering. De nieuwe rector speelt hierin een sleutelrol. Van 

jou, als conrector, wordt verwacht dat je binnen de ontwikkeling van de school een 

effectieve bijdrage kan leveren aan het scheppen van condities en randvoorwaarden voor de 

beoogde kwaliteitsslag in het onderwijs.  

Taakgebieden 

De rector en de conrector vormen de kern van de schoolleiding en behartigen de 

belangrijkste sturingsdomeinen. De primaire ontwikkeling, aansturing en uitvoering van 

onderwijs, en daarmee het aansturen van de drie verschillende onderwijsteams, ligt bij de 

teamleiders/afdelingsleiders. Het faciliteren van dit proces, en waar nodig bijsturen, ligt 

deels bij de conrector.  

Sturingsdomeinen zijn in de praktijk niet altijd strikt te scheiden, maar bij de conrector liggen 

de volgende portefeuilles: 

• Portefeuille onderwijs. 

• Kwaliteitszorg, kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverantwoording. 

• Organisatie en beheer van de werkprocessen binnen de onderwijsondersteuning.  

• Opstellen schooljaarplan en borgen van continuïteit in de uitvoering daarvan. 

• Personeelszaken en onderliggende systemen. 

• Leidinggeven aan het toegewezen personeel. 

Daarbij geldt dat de conrector een scherp oog heeft voor de coördinatie en planning van het 

werk buiten het gewone lesgeven. 

 

  



 

 

Kennis en vaardigheden 

• Kennis van en vaardigheid in het toepassen van antroposofische inzichten of de diepe 

wens dat eigen te maken. 

• Relevante ervaring in het geven van leiding in het onderwijs. 

• Kennis van en inzicht in ontwikkelingen binnen het domein onderwijs. 

• Kennis en vaardigheid op het gebied van managementtechnieken. 

• Kenmerkend is een werkwijze van dienend leiderschap. 

• Vaardigheid in het ontwikkelen en implementeren van beleid en het opzetten van een 

kwaliteitszorgcyclus. 

• Uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, zichtbaar in heldere notities en 

eenduidige beschrijvingen van werkprocessen en werkafspraken. 

• Vaardig in het onderhouden van contacten en omgaan met conflictsituaties. 

• Vaardig in het begeleiden en bijsturen van professionals. 

Contacten 

• Met de rector en overige leden (teamleiders/afdelingsleiders) van de schoolleiding over 

het vestigingsbeleid om tot afstemming te komen bij de beleidsontwikkeling en adviezen 

te geven. 

• Met de schoolleiding (rectoren en conrectoren) van de overige vestigingen van de 

stichting in het kader van bovenschools beleid.  

• Met medewerkers over hun functioneren en resultaten om tot aan- of bijsturing te 

komen. 

• Met de bedrijfsarts in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. 

Inlichtingen 
Voor nadere informatie over de school en het profiel van de functie kunt u inlichtingen 
inwinnen bij Gabriëlle Vallinga (g.vallinga@vsvonh.nl).  
 
Solliciteren 
Uw sollicitatiebrief en CV kunt u tot en met woensdag 31 mei 2021 sturen naar 
Silvia Penning: s.penning@arh.nl t.a.v. Jeroen Klooster o.v.v. Sollicitatie conrector ARH. 
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