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Informatie over het Comenius College
Algemeen
Het Comenius College maakt als scholengroep deel uit van de Vereniging voor Christelijke
Voortgezet Onderwijs in Rotterdam en Omgeving . Het CVO omvat zeven scholengroepen voor
voortgezet onderwijs. Wij verzorgen op 42 locaties onderwijs. Met zo`n 21.000 leerlingen en
2350 medewerkers is zij een van de grootste schoolbesturen in Nederland.
Het Comenius College waar je kunt zijn wie je bent en worden wat jij wilt
Het Comenius College is een christelijke scholengemeenschap met een breed onderwijsaanbod.
Wij hebben scholen in Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den
IJssel en Rotterdam. Wij bieden divers onderwijs aan op verschillende niveaus: vmbo b/k,
mavo, tweetalig havo en havo, tweetalig vwo en vwo.
Missie, waar staan wij voor
Het Comenius College is een scholengroep voor voortgezet onderwijs, geworteld in de
Protestants-Christelijke traditie. Wij zijn ervan overtuigd dat het de kwaliteit van ons onderwijs
ten goede komt, wanneer het aangeboden wordt vanuit onze geloofsovertuiging en gebaseerd is
op de kernwaarden rechtvaardigheid, eigen verantwoordelijkheid en naastenliefde. Het
Comenius College is vernoemd naar de onderwijskundige Jan Amos Comenius, de grondlegger
van het huidige onderwijssysteem. In het verlengde van zijn gedachtegoed hanteert het
Comenius College het uitgangspunt dat onderwijs draait om de ontmoeting tussen leraar en
leerling. Zonder leerling geen leraar en andersom. De basiskwaliteit van ons onderwijs is goed
en onze docenten zijn betrouwbaar, beschikken over vakmanschap en handelen vanuit ethisch
bewustzijn.
Onze visie, waar gaan wij voor
Het Comenius College is scholengroep met een open christelijk karakter. Dit kenmerkt zich
doordat wij omzien naar elkaar. Wij kennen de leerling en de leerling kent ons. Wij hebben
vertrouwen in elkaar en handelen vanuit integriteit. Daar kunnen wij op worden aangesproken
en dit verwachten wij van anderen. Het Comenius College verzorgt grensverleggend en
gedreven onderwijs op een manier die aansluit bij de talenten en interesses van onze leerlingen.
Hierdoor blijven leerlingen gemotiveerd en wordt het beste resultaat uit de leerlingen gehaald.
Ons motto: "Hoe ver kun jij komen", sluit hier naadloos op aan. Ons onderwijs is eigentijds,
uitdagend en persoonlijk en sluit aan op de ontwikkelingen in de maatschappij. Wij zijn gericht
op het creëren van gelijke kansen en mogelijkheden voor de leerlingen. Leren is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, leerling en school. Wij zorgen voor een optimaal
leerklimaat en zetten de leerling centraal. Van ouders verwachten wij betrokkenheid en
begeleiding. Een goede en constructieve samenwerking tussen school, ouders en leerlingen is
onmisbaar om het beste uit onze leerlingen te halen. Het Comenius College bestaat uit zes
scholen met een eigen gezicht.
Dit maakt het Comenius College tot een scholengroep met een stevige basis en een gevarieerd
onderwijsaanbod. Een zelfbewuste school, die leerlingen opleidt tot zelfbewuste burgers.
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Comenius DNA
Het Comenius College is een scholengroep met een divers aanbod voor een diverse leerling
populatie. Wij staan niet alleen midden in de maatschappij, wij zijn een maatschappij in het
klein. Een gemeenschap, gebaseerd op christelijke waarden. Om dit niet alleen te zijn, maar ook
te blijven is het noodzakelijk dat we goed weten wie we zijn, wat we kunnen en wie er bij ons
onderwijs volgen. Wij noemen dit omzien naar elkaar. Het Comenius College verzorgt onderwijs
dat past bij onze leerlingen. En omdat al onze leerlingen verschillend zijn, is ons aanbod dit ook.
Wij zijn een scholengroep in verbondenheid, maar met scholen die dicht bij de leerlingen, de
ouders en de gemeenschap staan. Wat ons bindt zijn de christelijke waarden.
Op alle vestigingen van het Comenius College is dit merkbaar. Wij noemen dit: het Comenius
DNA:
Het Comenius DNA is geen tekst met prachtige volzinnen, maar het is samen te vatten in drie
kernpunten. Deze kernpunten vormen de gemene deler van het Comenius College en zijn op alle
zes scholen terug te vinden. Daar zorgen we allemaal voor, ieder op onze eigen manier.

1. Wij zijn een christelijke school, bij ons word je gezien.
Wij hebben oog voor elkaar.
2. Hoe ver kun jij komen? Jij en jouw talenten staan voor ons centraal.
3. Bij ons krijg je kansen, waardoor je het beste uit jezelf kunt halen.
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Schoolplan
“Samen werken aan het beste onderwijs voor elke leerling” is niet alleen de titel van ons huidige
schoolplan. Dat vind je terug in alle scholen.
Ons schoolplan is in beeld gebracht in een infographic:
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Informatie over het Comenius College Krimpen
In Krimpen aan den IJssel is onze kleinschalige “dorpsschool” gevestigd. CCK is een kleine
school, maar heeft grote ambities. Wij waarderen de kleinschaligheid en zijn van mening dat wij
op deze manier veel kunnen betekenen voor onze leerlingen. We vinden het belangrijk dat al
onze leerlingen zich welkom en veilig voelen en de rust en de ruimte krijgen om te leren in een
eigentijdse leeromgeving waarbij onze leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. Het
Comenius College Krimpen is een onderdeel van het Comenius College, een christelijke
scholengemeenschap met ongeveer 3000 leerlingen en 300 medewerkers, die deel uitmaakt van
Vereniging CVO te Rotterdam.
Onderwijskundige aanpak
Het Comenius College Krimpen richt haar blik op de toekomst en biedt kinderen kansen om het
beste uit zichzelf te halen. Wij verzorgen modern onderwijs dat afgestemd is op de maatschappij
waar het kind deel van uit maakt.
We doen dit door het “goede van vandaag” te combineren met vernieuwend onderwijs. We zijn
er trots op te kunnen zeggen dat de onderwijsinspectie positief is over ons onderwijs.
Er wordt in een prettige sfeer hard gewerkt om de leerlingen tot maximale ontplooiing te laten
komen. Persoonlijke aandacht vinden we belangrijk in onze leerlingbegeleiding. Wij willen in ons
onderwijs recht doen aan de individuele mogelijkheden van elke leerling. Dat betekent het
ontdekken en ontwikkelen van de talenten, maar ook het begeleiden bij eventuele
belemmeringen. Naast goed en uitdagend onderwijs, spelen daarin ook de leerlingbegeleiding
en de zorgstructuur een belangrijke rol. Kennis en elkaar leren “kennen" en waarderen vinden
we van groot belang. Zelfstandigheid komt niet vanzelf; dat moet èn kun je leren.
Naast het overbrengen van kennis en vaardigheden aan onze leerlingen speelt de persoonlijke
ontwikkeling een belangrijke rol op onze school. Het bespreken en voorleven van normen en
waarden vanuit de wortels van onze christelijke cultuur staan daarbij centraal. In ons dagelijks
doen en laten, willen we een voorbeeld zijn voor onze leerlingen. Gedurende hun schoolperiode
laten wij onze leerlingen ‘breed’ kennismaken met kunst en cultuur. Afstemming en
samenwerking met ouders vinden wij onmisbaar. Samen leggen we zo een basis voor elk kind
om zich optimaal te kunnen ontplooien.
Onderwijsniveaus
Het beste uit jezelf halen
Het Comenius College Krimpen daagt leerlingen op álle niveaus uit om het beste uit zichzelf te
halen. De traditionele schoolvakken zijn en blijven belangrijk voor het behalen van het diploma
en als voorbereiding op vervolgopleidingen.
Maar zeker zo belangrijk vinden we vorming op cultureel en maatschappelijk gebied. Hiervoor is
in het lesprogramma ook ruimte gemaakt. Iedere week volgen de leerlingen uit de eerste en
tweede klas één dag het YOUNG programma; Young Sport, Young Art, Young Business en
Young Science.
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Wij geven les in de onderstaande onderwijsniveaus:
pré-mavo leerjaar 1 t/m 2
mavo leerjaar 1 t/m 4
pré-havo leerjaar 1 t/m 2
havo leerjaar 1 t/m 3
Mavo leerlingen volgen hun bovenbouw op onze eigen vestiging te Krimpen.
Leerlingen die op onze vestiging beginnen, hebben na twee jaar de mogelijkheid om door te
stromen naar een andere vestiging van het Comenius College in Capelle aan den IJssel,
vestiging CLC voor het havo en vwo, vestiging CBC voor het beroepsonderwijs.
Organisatie
Comenius College Krimpen is gevestigd aan de Boezemdreef 1 te Krimpen a/d IJssel en is een
kleine school met 300 leerlingen en een hecht team van docenten, onderwijsondersteunend
personeel en directie. In dit schooljaar bestaat ons team uit 30 medewerkers. De schoolleiding
bestaat uit de directeur en 1 teamleider. De dagelijkse leiding van het Comenius College
Krimpen aan den IJssel is in handen van de vestigingsdirecteur, de heer Van Burgel en de
teamleider, mevrouw Van der Hout. In de dagelijkse praktijk is de mentor het eerste
aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De mentoren zijn altijd telefonisch of via e-mail te
bereiken.
De directeur en teamleiders werken als team. Daarbij is de directeur eindverantwoordelijk voor
de school en zijn de teamleiders verantwoordelijk voor het docententeam en de dagelijkse gang
van zaken in school. Een aantal portefeuilles zal in onderling overleg verdeeld worden, waarbij in
ieder geval gedacht moet worden aan versterking op het gebied van onderwijs, PR,
kwaliteitszorg, financiën, HR en beheer.
Meer informatie over onze mooie school vindt u op :
https://www.comenius.nl/Scholen/Comenius_College_Krimpen
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Informatie over de functie en profiel
Ontstaan van de vacature
De vacature ontstaat wegens het creëren van een tweede teamleidersfunctie op locatie.
Bevoegd gezag
Functie:
Teamleider Comenius College Krimpen m/v
Ingangsdatum:
01-08-2021
Bevoegd gezag:
Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam e.o
Scholengroep:
Comenius College
Locatie:
Comenius College Krimpen, Boezemdreef 1 Krimpen a/d IJssel
Arbeidsvoorwaarden
Salaris:
LD, max € 5699,- bruto per maand op basis van fulltime dienstverband
Dienstverband:
tijdelijke benoeming van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband
Aanstelling:
0,5000 fte + lessen Nederlands (nader te bepalen)
Extra`s:
CVO Rotterdam biedt haar werknemers een aantrekkelijk pakket
arbeidsvoorwaarden conform de CAO-VO, waaronder een
eindejaarsuitkering van 8%. Comenius College kent aanvullend een
aantrekkelijke teamleidersregeling.

Functieomschrijving:
 de teamleider heeft een integrale verantwoordelijkheid voor zijn 1 team;
 leiding geven aan het team en medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs
aan de leerlingen van alle leerjaren;
 levert een bijdrage aan de totstandkoming van het schoolplan. Vervolgens worden de
strategische ambities vertaald naar voor medewerkers motiverende en realistische doelen;
 deel uit maken van de dagelijkse schoolleiding, medeverantwoordelijk voor het
onderwijsproces en het leveren van een constructieve bijdrage aan de ontwikkeling van
onze school en het onderwijs, waarbij er goede condities voor leren en onderwijzen wordt
gecreëerd;
 de teamleider hanteert verschillende strategieën, die gericht zijn op het stimuleren en
organiseren van samenwerking en professionele ontwikkeling van het team ten behoeve
van het realiseren van een continu proces van school- en onderwijsontwikkeling;
 de teamleider is creatief in het oplossen van problemen en sterk analytisch. Hij legt
verbanden met persoonlijke waarden en met alle factoren in de bredere organisatie die een
rol spelen bij het leren van leerlingen;
 de teamleider is verantwoordelijk voor de uitvoering van een van de algemene beleidszaken
en werkt samen met het managementteam aan financiën & beheer, personeel &
organisatie, kwaliteitszorg, communicatie en huisvesting;
 de teamleider denkt mee over de organisatie en de richting voor de toekomst en anticipeert
hierbij op ontwikkelingen in het onderwijs en de omgeving;
 de teamleider is mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het
onderwijskundig beleid;
1

Waar hij of zij wordt gebruikt, kunt u ook zij of haar lezen
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de teamleider presenteert Comenius met trots aan ouders, leerlingen en externe partners;
de teamleider geeft leiding aan het team docenten en is daarbij verantwoordelijk voor de
HR-cyclus en richt zich op ontplooiing en talentontwikkeling van het team.

Functie-eisen:
een stimulerende en inspirerende visie op onderwijskundige ontwikkelingen, speciaal voor mavo;
 heeft kennis van en inzicht in de ontwikkelingen op het specifieke onderwijsterrein van de
school;
 heeft bij voorkeur ervaring met de mavo en een lesbevoegdheid als docent Nederlands;
 ervaring met algemene beleidszaken (onder andere HR, PR, Financiën) in een
(onderwijs)organisatie en bekend met de organisatorische en procesmatige kant van het
werk.;
 een HBO+ denk- en werkniveau;
 een relevante managementopleiding, studerende hiervoor of de bereidheid om een studie
te gaan volgen, bij voorkeur gericht op schoolleider in het VO;
 bij voorkeur leidinggevende ervaring;
 beschikt over aantoonbare managementkwaliteiten en managementtechnieken (is in staat
de rol als manager, leidinggevende en coach aan te nemen) en is bereid deze verder te
ontwikkelen;
 beschikt over het vermogen een team aan te sturen, individuele kwaliteiten te herkennen
en te benutten;
 productieve relaties kunnen aangaan binnen Comenius, SSO, CVO en in de omgeving van
de school aangaat en onderhoudt om zodoende organisatiedoelen te realiseren van
Comenius College Krimpen en het Comenius College in het algemeen;
 vanuit een christelijke levensovertuiging een bijdrage leveren aan het vorm- en inhoud
geven aan het christelijk karakter van de school;
 ICT-vaardig en ervaring met ICT systemen, bij voorkeur kennis van Foleta, Afas en SOM;
Profielschets teamleider
Persoonlijkheid als leider
De teamleider beschikt over de volgende persoonlijke eigenschappen, kennis en vaardigheden
om de rol van teamleider effectief in te kunnen vullen.
Voor Comenius College Krimpen zoeken wij een teamleider, die:
•
een echte People manager is, iemand die beschikt over het vermogen om een team
professionals aan te sturen, oog heeft voor de individuele kwaliteiten en begeleiding
biedt aan de ontwikkeling van de medewerkers;
•
het team kan inspireren en coachen om de school verder te ontwikkelen: iemand die
visie en overtuigingskracht heeft;
•
resultaat- en mensgericht kan handelen;
•
verbindend, toegankelijk, betrouwbaar en krachtig is, goed kan luisteren, makkelijk
contact maakt en zichtbaar is voor medewerkers, leerlingen en ouders;
•
een klimaat van vertrouwen en open communicatie hanteert en stimuleert;
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•
•

vanuit persoonlijk leiderschap grote betrokkenheid bij de mensen toont en hen
stimuleert om het onderwijs verder te ontwikkelen en verantwoordelijkheid hiervoor te
nemen;
op creatieve wijze complexe problemen kan oplossen;

Persoonlijkheid
•
een people manager, een geboren leider, die gaat en staat voor het team;
zodat medewerkers het beste uit zichzelf weten te halen. Is in staat het werkplezier
en werkgeluk van medewerkers te faciliteren, zodat zij dit kunnen uitdragen aan onze
leerlingen;
•
zorgt voor verbinding in het team en kan op prettige en flexibele wijze sturing geven
aan veranderingen en ontwikkelingen;
•
treedt op vanuit persoonlijk leiderschap, handelt integer, betrouwbaar en
geloofwaardig en is daarmee een voorbeeld;
•
heeft een positief kritische houding en durft de waarom-vraag te stellen om daarmee
zichzelf en anderen scherp te houden op het werken vanuit de visie van de school;
•
kan eenheid bewaken en duidelijkheid verschaffen;
•
toont een open leerhouding en past deze toe;
•
no-nonsense, aanpakker en heeft een heldere manier van communicatie;
•
humor en zet dit in om te relativeren;
•
herkent zich als leidinggevende in de kernwaarden: gelijkwaardigheid, mensgericht,
spontaan, authentiek, flexibel, inspirerend, out of the box denken en verbindend.
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De beroepsstandaard van de Comenius schoolleider
De beroepsstandaard Comenius schoolleider is gebaseerd op de beroepsstandaard van de VORaad en beantwoordt vier vragen: Wie is de schoolleider? Wat zijn relevante competenties voor
een schoolleider? Welke concrete kennis en bekwaamheden mogen we van een schoolleider
verwachten? En welk professioneel gedrag?
De beroepsstandaard bestaat uit 4 elementen (beroepsgroep, competenties, bekwaamheid en
professionele norm) en is geformuleerd vanuit een ontwikkelings-gericht perspectief. Daarmee
is de professionele ontwikkeling van schoolleiders het best gediend. De beroepsstandaard vormt
de basis van de beroepsbeoefening. De standaard biedt de schoolleider inzicht in zijn eigen
ontwikkelbehoefte. Ook maakt hij duidelijk wat de werkgever en andere belanghebbenden wel
en niet van een schoolleider mogen verwachten.
De beroepsgroep
De beroepsgroep bevat de definitie van ‘de schoolleider’ en een eerste afbakening van de
functies waarop de beroepsstandaard van toepassing is. De competenties beschrijven
vermogens die schoolleiders kunnen ontwikkelen om adequaat, doelbewust en gemotiveerd te
handelen in hun beroepssituatie. Schoolleiders kunnen hiermee in hun eigen context aan
specifieke competentie-ontwikkeling werken. De bekwaamheden zijn een concretisering van de
competenties. Ze geven schoolleiders richtlijnen voor de kennis en het zichtbare gedrag dat zij
in hun eigen context kunnen invullen. De professionele normen bieden schoolleiders een
handvat voor het professionele gedrag dat wenselijk is bij het uitoefenen van het beroep.
Deze vier elementen vormen de basis voor het formuleren van kwalificaties waarmee startende
schoolleiders een opleiding kunnen volgen en zittende schoolleiders zich verder kunnen
bekwamen.
Richting en ruimte: toepassing in de lokale praktijk
Alle elementen van de beroepsstandaard zijn gericht op de ontwikkeling van de schoolleider. Ze
bieden handvatten en geven richting, als eerste stap in de professionele cyclus van de
beroepsgroep. De beroepsstandaard biedt helderheid over het ‘wat’.
Maar schoolleiders bepalen zelf, met hun algemene directie en bestuur, hoe zij de elementen
vertalen naar hun eigen praktijk. Aan de hand van de competenties gaan zij aan de slag met
hun eigen professionalisering. De bekwaamheden die voor hen relevant zijn, gebruiken ze om
hun eigen ontwikkeldoelen te formuleren. De professionele normen benutten ze om te werken
aan hun professionele houding, in dialoog met hun omgeving. Het is niet alleen de beroepsstandaard die de inhoud van het beroep bepaalt, maar vooral de schoolleider zelf.
Definitie schoolleider beroepsstandaard
‘De schoolleider is een functionaris die een integrale verantwoordelijkheid heeft in een
onderwijsorganisatie’. De beroepsstandaard is bedoeld voor functionarissen met een
leidinggevende functie en niet zozeer een leidinggevende taak. In de praktijk is dit onderscheid
niet altijd even makkelijk te maken. Het is aan de werkgever of deze een leraar met een
leidinggevende taak al dan niet als schoolleider ziet. Zo ja, dan zal de leraar zich moeten
inschrijven in het register en daarmee de beroepstandaard als leidraad voor zijn handelen
onderschrijven.
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Definitie schoolleider Comenius
Het Comenius College ziet een schoolleider als een functionaris, die een integrale
verantwoordelijkheid heeft in een onderwijsorganisatie of een integrale verantwoordelijkheid
heeft voor een team docenten.’ Voor Comenius College bestaan schoolleiders uit:
•
Leden van de algemene directie
•
Vestigingsdirecteuren
•
Rectoren
•
Conrectoren
•
Teamleiders

Competenties van de Comenius schoolleider
Competenties

Omschrijving

Een gezamenlijke
visie en richting
creëren

De schoolleider kan richting geven aan de toekomst van de organisatie.
Hij creëert daarvoor commitment door leiding te geven aan het
ontwikkelen, concretiseren en communiceren van een gezamenlijke
inspirerende visie op leren en onderwijzen.
De schoolleider kan in dialoog met medewerkers optimale condities
realiseren voor leren en onderwijzen, vanuit kennis van de onderlinge
samenhang van organisatiekenmerken. Met organisatiekenmerken
wordt bedoeld: structuur, cultuur, onderwijsorganisatie, personeel en
faciliteiten.
De schoolleider kan strategieën hanteren die gericht zijn op het
stimuleren en organiseren van samenwerking en professionele
ontwikkeling van leraren. Hij stimuleert onderzoek op alle niveaus
binnen de organisatie om een continu proces van school- en
onderwijsontwikkeling te realiseren.
De schoolleider kan anticiperen op ontwikkelingen in de omgeving. Hij
zet de omgeving doelbewust in om onderlinge relaties,
onderwijsprocessen en leerresultaten te optimaliseren.
De schoolleider kan problemen creatief oplossen door zaken diepgaand
te analyseren. Daartoe verzamelt hij op adequate wijze informatie en
gebruikt alternatieve denkmodellen. Hij is in staat om verbanden te
leggen met persoonlijke waarden en met alle factoren in de bredere
organisatie die een rol spelen bij het leren van leerlingen.

Een coherente
organisatie voor het
primaire proces
realiseren
Samenwerking,
leren en
onderzoek
bevorderen
Strategisch
omgaan met
de omgeving
Analyseren en
probleem oplossen
(hogere-orde
denken)

Bekwaamheden van de Comenius schoolleider per competentie
EEN GEZAMENLIJKE VISIE EN RICHTING CREËREN

In staat zijn om…..



drijfveren en bedoelingen van waaruit mensen het onderwijs vormgeven te verwoorden
en dit in verbinding te brengen met de missie en visie van de school;
samen met andere leidinggevenden een proces van visieontwikkeling in gang te zetten
en te volbrengen met inbreng van kennis en ervaring van interne en externe
belanghebbenden en wetenschap;
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samen met andere leidinggevenden een visie zo te communiceren dat dit mensen
inspireert en motiveert; dat dit betekenis geeft aan professionele ontwikkeling en
bijdraagt aan onderlinge afstemming van professioneel handelen;
ruimte te creëren voor onderwijsprofessionals om de visie te concretiseren tot haalbare
doelen voor leren en onderwijzen.

EEN COHERENTE ORGANISATIE VOOR HET PRIMAIRE PROCES REALISEREN

In staat zijn om…..







het gesprek over onderwijsdoelen en -vormgeving met leraren zo te voeren dat zij zowel
richting als ruimte ervaren voor het dragen van individuele en gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van leren en onderwijzen en het curriculum dat
daarbij hoort;
via relevante beleidsterreinen als HRM, financiën, huisvesting en andere aspecten van
de bedrijfsvoering de kwaliteit van leren en onderwijzen te borgen en te bevorderen;
betrokkenen aan te spreken op hun individuele en gezamenlijke verantwoordelijkheid
voor de kwaliteit van het curriculum en het leren en onderwijzen in de school;
samenwerking met ouders zo te organiseren dat daarmee de leer- en ontwikkelcondities
voor leerlingen kunnen verbeteren;
verantwoording af te leggen over de kwaliteit van het primaire proces in het licht van de
visie van de school en de onderwijsdoelen.

SAMENWERKING, LEREN EN ONDERZOEK BEVORDEREN

In staat zijn om…..









een professionele dialoog te stimuleren, professionele kwetsbaarheden daarin te
(h)erkennen en elkaar te ondersteunen in de reflectie op de doelmatigheid van het
professionele handelen;
nieuwe inzichten en andere uitkomsten van leer- en ontwikkelprocessen op alle niveaus
in de school te verwoorden en daarmee bij te dragen aan een gezamenlijke taal over de
ontwikkelingen in de school;
een leer- en werkcultuur op te bouwen waarin een ieder professionele autonomie
ervaart en zich intellectueel en creatief uitgedaagd voelt;
samen met andere leidinggevenden leerprocessen en werkprocessen op individueel,
groeps- en organisatieniveau in gang te zetten, op elkaar af te stemmen en te
verankeren in de ontwikkelrichting van de school en daarin kennis en ervaring van
interne en externe belanghebbenden en wetenschap te benutten;
oog te hebben voor zowel inhoudelijk als organisatorisch leiderschap bij leraren, zorg te
dragen voor ontwikkelkansen, adequate begeleiding en feedback, om hiermee bij te
dragen aan het onderwijsleiderschap van de toekomst.
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STRATEGISCH OMGAAN MET DE OMGEVING

In staat zijn om…..







in te spelen op toekomstige ontwikkelingen in de omgeving en de samenleving en om
deze te vertalen naar mogelijkheden voor de onderwijs- en schoolontwikkeling;
ondernemend te zijn binnen financiële en beleidskaders en daarbij productieve en
inspirerende relaties met organisaties en instellingen buiten de school te onderhouden;
samen met leraren ontwikkelingen buiten de school te filteren zodat er een goede
balans ontstaat tussen concentreren op hoofdtaken en nieuwe uitdagingen aangaan;
netwerken met relevante organisaties en overheden op te zetten en te onderhouden en
daarmee bij te dragen aan constructieve samenwerking, co-creatie en zinvolle innovatie
in de onderwijsketen;
kennis uit extern onderzoek en informatie uit de omgeving, inclusief beleid en
regelgeving, te benutten om organisatiedoelen te bereiken.

ANALYSEREN EN PROBLEEM OPLOSSEN

In staat zijn om…..








samen met anderen te reflecteren op ontwikkelingen binnen en buiten de eigen
schoolorganisatie;
vanuit een onderzoekende houding meerdere invalshoeken en oplossingsrichtingen te
verkennen en de juiste vragen te stellen die beantwoord moeten worden om complexe
problemen op te lossen;
met onvolledige informatie, onzekerheid en zorgen in en om de school om te gaan;
authenticiteit, persoonlijkheid en moraliteit in te brengen, daar flexibel mee om te gaan
of in andere situaties juist duidelijk te zijn over grenzen;
oog te hebben voor waarden, opvattingen en belangen van diverse partijen om
vandaaruit een verbindende rol te spelen;
mede op grond van zelfreflectie en een realistisch zelfbeeld in de samenwerking met
andere leidinggevenden elkaars leiderschapskwaliteiten aan te vullen.
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Professionele normen van de Comenius schoolleider
Aspect
Beroepsethiek en
moraliteit

Transparantie en
verantwoordelijkheid

Reflectie als
onderdeel van
professionaliteit

Voorbeeldfunctie

Norm
De schoolleider…
• is bereid is om zijn eigen professionele waarden en
normen te formuleren;
• hanteert succes en welzijn van de leerlingen als
fundamentele waarde in alle beslissingen en acties;
• geeft aan hoe hij invulling geeft aan zijn moreel
kompas.
De schoolleider…
• maakt aan belanghebbenden kenbaar door welke
waarden en normen hij zich laat leiden;
• is zichtbaar en aanspreekbaar; is bereid uit te leggen
welke beweegredenen tot zijn keuzes hebben geleid en
is bereid zich hierover te verantwoorden.
De schoolleider…
• kent zijn sterktes en zwaktes, zoekt actief feedback,
reflecteert op zijn functioneren en stelt zich daarbij
kwetsbaar en leerbaar op;
• toetst geregeld zijn ‘innerlijk kompas’ door zijn keuzes
en overwegingen voor te leggen aan anderen. Neemt
geregeld afstand van de dagelijkse praktijk om te
reflecteren op zijn eigen handelen.
De schoolleider…
• is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie en laat dit zien
in zijn werk;
• is zich ervan bewust dat plezier in zijn werk bijdraagt
aan succes, straalt dit uit, en geeft hierin het goede
voorbeeld.
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Procedure
Voor de vacature van teamleider Comenius College Krimpen is er sprake van een externe
sollicitatieprocedure: zowel interne als externe kandidaten vanuit het Comenius College als
vanuit andere CVO-scholen die beantwoorden aan het profiel kunnen solliciteren.
Sollicitatie
Bent u de teamleider die wij voor het Comenius College Krimpen zoeken?
Bij interesse voor de vacature ontvangen wij graag uw sollicitatiebrief en curriculum vitae. Deze
kunt u e-mailen naar: sollicitatie@comenius.nl
Voor meer informatie over de school kunt u contact opnemen met de heer Van Burgel, directeur
Comenius College Krimpen (tel 06-29348578 of via mvburgel@comenius.nl ). Mocht u informatie
willen hebben over de procedure, dan kunt u contact opnemen met mevrouw L. Biever, HRassistent (hbiever@comenius.nl ).
Voor de invulling van de vacature teamleider wordt door de algemene directie van het Comenius
College een benoemingscommissie (BC) en een benoemingsadviescommissie (BAC) ingesteld;
De algemene directie van het Comenius College benoemt formeel op voordracht van de
benoemingsadviescommissie.
1.
De benoemingscommissie bestaat uit de algemeen directeur, directeur en de
teamleider.
2.
De benoemingsadviescommissie bestaat uit directeur, teamleider, twee docenten
(waarvan 1 MR-lid), een OOP-medewerker.
3.
De directeur stelt, na consultatie van de teamleider, het team en het MR-lid van, het
profiel van de teamleider vast.
4.
De directeur stelt de (tijds)planning voor de procedure vast.
5.
De benoemingsadviescommissie selecteert op basis van de sollicitatiebrieven en
curricula vitae een door haar te bepalen aantal kandidaten voor een sollicitatiegesprek
en nodigt deze daarvoor uit. Tevens informeert zij de kandidaten die (nog) niet voor
een gesprek uitgenodigd worden.
6.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Het assessment wordt
uitgevoerd door een gecertificeerd bureau.
7.
De uitkomst hiervan is uitsluitend voor het betrokken lid van de directie en de
kandidaat zelf.
8.
Op basis van de gevoerde gesprekken en de grote lijn van het assessment besluit de
benoemingscommissie welke kandida(a)t(en) in principe benoembaar is/zijn.
9.
Alle bij de procedure betrokken personen handhaven volstrekte vertrouwelijkheid ten
aanzien van de persoonlijke gegevens, die hen als gevolg van de procedure bekend
zijn.
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Sollicitatie
Uw sollicitatie kunt tot uiterlijk 19 mei 2021 versturen aan de directeur van het Comenius
College Krimpen, de heer M. (Mark) van Burgel via mail meesterbaan of via
https://www.comenius.nl/vacatures
Tijdschema sollicitatieprocedure
19 mei 2021
sluitingsdatum sollicitatie
21 mei 2021
selectie door BC op basis van brief en curriculum vitae
28 mei 2021
eerste gespreksronde
4 juni 2021
tweede gespreksronde a.d.h.v. opdracht
Week 7 juni
ontwikkelassessment
Week 14 juni op basis van bevindingen van de benoemingscommissie, uitkomst en referenties
neemt de AD een voorgenomen besluit en koppelt dit terug naar commissie en
MR
Week 14 juni arbeidsvoorwaardengesprek
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