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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 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.

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 Rotterdam
Onze school is een kleine school. Onze leerlingen en docenten kennen elkaar en hebben nauw
en prettig contact: met plezier samen sterk. Daardoor leren onze docenten leerlingen en
medewerkers met en van elkaar. In deze kleinschalige en persoonlijke omgeving streven we
ernaar onze leerlingen te begeleiden naar een diploma en goed vervolgonderwijs, leerlingen
die “Overtuigd zijn van zichzelf”: goed onderwijs voor het leven. Wij zijn een Christelijke school:
wij handelen vanuit een christelijke inspiratie met oog en respect voor de vele
verschijningsvormen daarvan: inclusieve identiteit: ontmoeting. Een ieder mag er zijn.
Comenius College Rotterdam is een kleine school met 300 leerlingen en een hecht team van
docenten, onderwijsondersteunend personeel en directie. Dit schooljaar bestaat ons team uit
32 medewerkers. De dagelijkse leiding van het Comenius College Rotterdam is in handen van
de directeur, mevrouw Yaagoub en de teamleider. In de dagelijkse praktijk is de coach het
eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De coach wordt ondersteund door de
leerjaarcoördinatoren.
Missie
Ons Comenius College Rotterdam (CCR) DNA samengevat in drie kernpunten:
Wij zijn een christelijke school; bij ons word je gezien. Wij hebben oog voor elkaar.
Hoe ver kun jij komen? De talenten van de leerlingen staan voor ons centraal.
Kortom, wij staan voor Christelijk onderwijs, oog voor elkaar, ruimte voor talent, kansen
bieden, grenzen verleggen. Wij helpen leerlingen om overtuigd van zichzelf de maatschappij
met al haar uitdagingen tegemoet te treden.
Visie
Op welke manier zorgen we ervoor dat onze missie werkelijkheid wordt?
Onze onderwijsmethodiek is er op gericht leerlingen zich zo te laten ontwikkelen dat ze stevig
in het leven staan. Leerlingen die weten wat ze willen en in staat zijn om weloverwogen keuzes
te maken om dat te bereiken.
Dat doen we door:
➢ Leerlingen hun eigen talent en mogelijkheden te leren kennen (zelfbewust)
➢ Hun eigen pad en koers vastberaden durven volgen (zelfvertrouwen)
➢ Hun eigen pad onafhankelijk en los van de mening van anderen durven volgen
(zelfverzekerd).
Ook staan we stil bij (christelijke) feestdagen, de wereld waarin we leven en betrekken
leerlingen hier actief bij. Tijdens dagopeningen komen waarden als verantwoordelijkheid,
naastenliefde en verbondenheid aan de orde.
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Ons Onderwijs
Het beste uit jezelf halen
Onze onderwijsmethodiek is erop gericht om onze leerlingen in de maatschappij neer te zetten
zodat zij stevig in het leven staan, weten wat ze willen en in staat zijn om weloverwogen keuzes
te maken. Klaar om de toekomst tegemoet te gaan.
Dat doen we door:
A. Leerlingen hun eigen talent en mogelijkheden te leren kennen (zelfbewust).
B. Hun eigen pad en koers vastberaden durven volgen (zelfvertrouwen).
C. Hun eigen pad onafhankelijk en los van de mening van anderen te durven
volgen(zelfverzekerd).
Opgeteld levert dit jongvolwassenen op met groot eigenaarschap. Die positief in het leven
staan, frank en vrij nieuwe situaties aan durven gaan en niet bang zijn voor kritiek.
Het zijn leerlingen die later hun plek in de wereld in durven nemen. De plek die hun toekomt.
Waar ze recht op hebben. Leerlingen van het Comenius College zijn overtuigd van zichzelf en
stralen dit uit, voelbaar voor iedereen in hun omgeving.
En dat is iets waar ze hun hele leven profijt van hebben.
Wij geven les in 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
Organisatie
De directeur en teamleider werken als team. Daarbij is de directeur eindverantwoordelijk voor
de school en is de teamleider verantwoordelijk voor het docententeam en de dagelijkse gang
van zaken in school. Een aantal portefeuilles zal in onderling overleg verdeeld worden.
Meer informatie over onze mooie school vind je op:
Comenius College Rotterdam
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Informatie over de functie en profiel
Arbeidsvoorwaarden
Aanstelling:
Per wanneer:
Dienstverband:
Salaris:
Extra`s:

0,8 – 1,0 fte i.c.m. lessen (nader te bepalen)
1 april 2022 of zo snel als mogelijk
tijdelijke benoeming van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband
LD, max € 5699,- bruto per maand op basis van fulltime dienstverband
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:
▪ maakt deel uit van de dagelijkse schoolleiding, is medeverantwoordelijk voor het
onderwijskundig beleid, 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;
▪ levert een bijdrage aan de totstandkoming van het schoolplan. Vervolgens worden de
strategische ambities vertaald naar voor medewerkers motiverende en realistische
doelen;
▪ de teamleider hanteert verschillende strategieën, die gericht zijn op het stimuleren en
organiseren van samenwerking en professionele ontwikkeling van het team;
▪ 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;
▪ 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:
De teamleider:
▪ 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;
▪ heeft kennis van en inzicht in de ontwikkelingen op het specifieke onderwijsterrein van de
school;
▪ heeft een 2de graads lesbevoegdheid en bij voorkeur ervaring met mavo/havo;
▪ 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;
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▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪

bij voorkeur leidinggevende ervaring;
een stimulerende en inspirerende visie op onderwijskundige ontwikkelingen;
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 Rotterdam 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;
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Procedure
Voor de vacature van teamleider Comenius College Rotterdam 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
Ben jij de teamleider die wij voor het Comenius College Rotterdam zoeken?
Bij interesse voor de vacature ontvangen wij graag een videoboodschap van maximaal 5
minuten waarin jij je presenteert. In de videoboodschap geef je een pitch waarom jij geschikt
bent voor de functie en jouw visie op ons onderwijs. Toch een brief? Jouw sollicitatiebrief en
curriculum vitae kun je tot uiterlijk 21 november e-mailen naar: syaagoub@comenius.nl
Voor meer informatie over de school en/of over de procedure kun je contact opnemen met
mevrouw Yaagoub, directeur Comenius College Rotterdam (tel 06-15899941 of via
syaagoub@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.
2.
3.
4.
5.
6.

De benoemingscommissie bestaat uit de algemeen directeur en directeur
De benoemingsadviescommissie bestaat uit hr adviseur, MR lid, twee docenten en
een leerling.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Het assessment wordt
uitgevoerd door een gecertificeerd bureau.
De uitkomst hiervan is uitsluitend voor het betrokken lid van de directie en de
kandidaat zelf.
Op basis van de gevoerde gesprekken en de grote lijn van het assessment besluit de
benoemingscommissie welke kandidaat in principe benoembaar is.
Alle bij de procedure betrokken personen handhaven volstrekte vertrouwelijkheid
ten aanzien van de persoonlijke gegevens, die hen als gevolg van de procedure
bekend zijn.

Tijdschema sollicitatieprocedure
Week 47
selectie door BC op basis van brief en curriculum vitae
Week 48
eerste gespreksronde
Week 49
tweede gespreksronde a.d.h.v. opdracht
Week 50
ontwikkelassessment
Week 51
arbeidsvoorwaardengesprek
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