
 
 
 

 
We zijn op zoek naar een collega voor ons directieteam die direct leiding geeft aan het vmbo onderwijs en 
daarnaast onderwijs brede portefeuilles aanstuurt. Je bent complementair aan ons team, bent op de hoogte 
van maatschappelijke veranderingen en weet deze te vertalen naar onderwijs- en organisatieontwikkeling.  
 

SG Were Di is per ingang van 1 augustus 2017 (of zoveel eerder als mogelijk) op zoek naar: 
 

Conrector, scholengemeenschap Were Di, (1,0 fte) 
 
Wie zijn wij? 
Were Di is een scholengemeenschap met ongeveer 2500 leerlingen voor vmbo, havo, atheneum en gymnasium 
te Valkenswaard. We hebben ongeveer 280 personeelsleden verdeeld over de beide sectoren. Ons 
directieteam bestaat op dit moment uit de rector en een conrector. Scholengemeenschap Were Di maakt 
onderdeel uit van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) met ongeveer 35 scholen voor voortgezet 
onderwijs voornamelijk in Noord-Brabant.  
 
Welke richting kiezen we? 
Onze school zet de leerling centraal. We vinden het belangrijk dat de resultaten goed zijn, maar een school 
moet volgens ons meer zijn. Leerlingen moeten kunnen excelleren zowel binnen als buiten de klas. Daarom 
zetten we ook in op diverse buitenschoolse activiteiten.  Were Di wil antwoord geven op belangrijke 
ontwikkelingen in onze samenleving. Daarnaast zien we onze school als een professionele gemeenschap waarin 
we een sterk personeelsbeleid gericht op de autonomie en verantwoordelijkheid van de professional centraal 
stellen. In nauw contact met het bedrijfsleven binnen een high tech regio zijn we de actieve partner met een 
verbindende rol richting onze stakeholders. Wij bereiden onze leerlingen voor op de eisen van de arbeidsmarkt 
van de toekomst, zodat leerlingen niet buiten spel komen staan.  
 
Wat verwachten wij? : 

 Een academisch werk- en denkniveau;  

 Ervaring met leidinggeven in het onderwijs;  

 Affiniteit met en kennis van het vmbo; 

 Een brede belangstelling voor het voortgezet onderwijs; 

 Interesse om de diepte rondom het vakonderwijs in te gaan en dit tegelijkertijd te combineren met de 
breedte van onderwijsportefeuilles.  

 
Naast alle vanzelfsprekende eigenschappen rondom leidinggeven zoals resultaatgericht werken, het hebben 
van een stevige persoonlijkheid en overtuigingskracht willen wij met name iemand, kijkend vanuit de synergie 
met het directieteam, die in staat is om professionals te motiveren op visie en in staat is om die visie om te 
zetten naar operationeel handelen. Dit vraagt sterk structurerend vermogen met aandacht voor plannen, 
organiseren en voortgangscontrole.  
 
Wat bieden wij?  

 Een open en prettig directieteam dat vorm geeft aan de toekomst; 

 Een prachtige campusschool die midden in de gemeenschap staat; 

 Veel ruimte voor eigen invulling en accenten in de functie uitoefening; 

 Goede arbeidsvoorwaarde conform CAO OMO met een salariëring in schaal 13. 
 
Inlichtingen: 

Je sollicitatiebrief en CV kun je per email uiterlijk 14 juni 2017 richten aan SG Were Di, t.a.v. de heer E.A.C. de 

Gier, rector. Te bereiken via mailadres: solliciteren@sgweredi.nl. Een assessment maakt onderdeel uit van de 

procedure. Bij de voorselectie kan het zijn dat wij via skype in contact treden om zo additionele informatie te 

verkrijgen. Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij de heer N. van Limpt, hoofd stafdienst 

personeelszaken, tel.: 040-2074700. Om een indruk te krijgen van onze school verwijzen wij naar de      

website: www.sgweredi.nl.  
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