
 

 
 
 
 
 
Christelijk College Schaersvoorde is een brede scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo met ca. 
1500 leerlingen. Onze nieuwe rector, die dit schooljaar is benoemd, brengt veel enthousiasme in de 
school en diverse initiatieven worden voortvarend opgepakt. Denk onder andere aan burgerschap, 
buitenschoolse activiteiten, (versterkt) taal- en rekenonderwijs. Wij zijn als school volop in beweging. 
 
De huidige pijlers van Schaersvoorde zijn dat iedere leerling wordt gezien, dat we een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor eigentijds onderwijs dragen en dat we in contact staan met elkaar en met de 
omgeving. We proberen iedere leerling en collega in zijn/haar kracht te zetten en tegelijkertijd een 
gezamenlijke en gedragen onderwijsvisie (verder) te ontwikkelen.  
 
De school werkt nauw samen met allerlei partners in de gemeente Aalten en wil die samenwerking 
nog meer vorm en inhoud geven. Volgend schooljaar bestaat Schaersvoorde dertig jaar en die 
gelegenheid  benutten we om de school nog beter op de kaart te zetten en meer buitenschoolse 
activiteiten te ontwikkelen. Vanaf augustus 2023 bestaat de school uit twee locaties in Aalten en zijn 
de kleinere locaties in Dinxperlo en Winterswijk vanwege de demografische krimp opgeheven. 
 
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2023/2024 zoeken wij een 
 

Conrector  0,8 – 1,0  fte  
 
Wie zoeken wij? 
 

• Een flexibele, energieke en inspirerende collega, die daadkrachtig op kan treden maar zich 
tegelijkertijd kwetsbaar op durft te stellen; 

• Iemand met een onderzoekende en nieuwsgierige houding, empathisch vermogen en 
oprechte interesse in de medemens; 

• Iemand met een analytisch denkvermogen, die goed processen kan bewaken en in kaart kan 
brengen; 

• Iemand die de onderwijskwaliteit bewaakt, gestructureerd werkt en overzicht heeft; 
• Iemand die organisatiesensitief is en Schaersvoorde als school in de volle breedte omarmt; 
• Iemand met leidinggevende ervaring in het onderwijs, minimaal een HBO-opleiding en een 

academisch werk- en denkniveau. 
 

Functie-eisen 
 
Er is op Schaersvoorde veel werk aan de winkel voor de nieuwe conrector. Je fungeert in eerste 
instantie als sparringpartner en plaatsvervanger van de rector, stuurt een groot aantal processen aan   
en hebt veel aandacht voor kwaliteitszorg. Schaersvoorde is als school volop in beweging, maar op 



dat gebied valt schoolbreed winst te behalen. We zoeken iemand die in de volle breedte inzetbaar is, 
zowel onderwijskundig als op de meer bedrijfsmatige processen. Je bent een alleskunner met een 
stevige achtergrond in het onderwijs, die het leuk vindt een breed scala aan klussen op te pakken.  
 
We zoeken iemand die oog heeft voor de gevolgen van de demografische krimp, graag samenwerkt 
met andere scholen, en zicht heeft op de (on)mogelijkheden van passend onderwijs. Je hebt gevoel 
voor de menselijke maat, kunt diplomatie bedrijven waar nodig en verhoud je gemakkelijk tot interne 
en externe partijen. Waar de rector ook een groot aantal verplichtingen heeft buiten de school, ga jij 
je met name met de dagelijkse gang van zaken binnen de school bezighouden. Je werkt daarin nauw 
samen met de teamleiders, de docenten en het onderwijsondersteunend personeel. 
 
Je stelt je open op richting collega’s en leerlingen, kunt doorpakken waar nodig, maar weet ook 
prioriteiten te stellen. Je houdt voortdurend balans tussen organisatiebelangen en individuele 
capaciteiten, met steeds het belang van de leerling scherp op je netvlies. Tegelijkertijd verlies je het 
eigenaarschap en de motivatie van de docenten niet uit het oog. Je legt je collega’s geen visie op, 
maar bent ertoe in staat om samen met alle teams, de teamleiders en de rector te werken aan een 
breed gedragen onderwijsvisie, waar ook ouders, leerlingen en externe partners zich in herkennen. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
De CAO VO is van toepassing. De functie is ingeschaald in schaal 13. 
  
Meer informatie:  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de rector, Laurien Crump  
(laurien.crump@achterhoekvo.nl., telefoonnummer 06-41949179) of met de personeelsadviseur, 
Vera Wildenbeest (vera.wildenbeest@achterhoekvo.nl, telefoonnummer 06-46436268). Bekijk ook 
onze website: www.schaersvoorde.nl 
Bekijk ook deze film voor meer informatie over de vacature.  
 
 
 
Procedure 
Een assessment is onderdeel van de sollicitatieprocedure. Jouw motivatiebrief met CV kun je tot en 
met 12 maart indienen via www.meesterbaan.nl. 

• 21 maart: speeddates  
• 27 maart: eerste gespreksronde maandagmiddag 
• 30 maart: tweede gespreksronde donderdagmiddag 
• 3 april: afname assessment in Aalten 
• 11 april: arbeidsvoorwaarden gesprek 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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