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1. Schoolprofiel 
 

Scholengemeenschap Were Di is een scholengemeenschap voor vmbo, havo, atheneum en 

gymnasium met ongeveer 2500 leerlingen. SG Were Di is gevestigd aan de Merendreef in 

Valkenswaard met drie gebouwen (alle brugklassen en Were Di 3, havo/vwo vanaf leerjaar 2, vmbo 

vanaf leerjaar 2), een sportgebouw en een sportveld.  

 

Het onderwijs is georganiseerd in teams rondom leerlingengroepen.  

Het onderwijs binnen Were Di kent de volgende stromingen: 

• Brugklassen. Alle eerstejaars leerlingen krijgen onderwijs in hetzelfde gebouw. De leerling 

maakt zo een veilige overstap vanaf de basisschool naar het voortgezet onderwijs. In het 

eerste jaar is er voldoende ruimte om te kijken hoe de leerling zich ontwikkelt en waar de 

leerling vervolgens in leerjaar twee terecht kan komen. 

• Were Di Drie. Bij Were Di Drie werken leerlingen zelfstandig en samen aan gekozen 

prestaties op een manier die aansluit bij wat de leerling fijn vindt. Er wordt niet alleen 

gewerkt aan kennis maar ook aan vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten. Were Di Drie 

biedt een rijke leeromgeving met uitdagende opdrachten, deskundige coaches en tal van 

excursies. Were Di Drie is al jaren een begrip binnen het vmbo en wordt vanaf schooljaar 

2020-2021 in leerjaar 1 ook aangeboden op havo/vwo niveau.  

• Vmbo 2-3-4. Iedere groep leerlingen wordt bemand door een team van docenten dat 

specifiek gekozen heeft om voor deze groep leerlingen het onderwijs te verzorgen. De 

leerlingen van Basis-Kader en Gemengd-Theoretisch krijgen docentgestuurd onderwijs. Dit 

kan zijn in een klaslokaal of op een plein. De beroepsgerichte profielen E&O, Z&W, PIE, BWI 

en M&T worden binnen Basis-Kader aangeboden, binnen Gemengd-Theoretisch is dit D&P. 

Binnen deze profielen wordt de beroepswereld zo goed mogelijk en werkelijkheidsgetrouw 

verbonden met het onderwijs, onder andere via de stages en gastlessen die 

vertegenwoordigers van de verschillende beroepen verzorgen, maar ook via projecten zoals 

Sterk Techniek Onderwijs. 

• Havo/Vwo 2 tot en met 5/6. Binnen het Havo/Vwo zijn de verschillende vakken 

georganiseerd rond leerpleinen. Ook het onderwijs in het Havo/Vwo is georganiseerd in 

teams rondom leerlingengroepen, om zo beter toegerust en afgestemd het onderwijs te 

kunnen bieden dat voor iedere leerling het meest geschikt is. Binnen Havo/Vwo volgen 

ongeveer 1150 leerlingen onderwijs.  

Op Scholengemeenschap Were Di krijgen de medewerkers veel ruimte voor hun ontwikkeling.  

Were Di is een innovatieve school. 

Were Di is een Academische Opleidingsschool (AOS), onderdeel van de AOS-Zuid Oost en besteedt 

veel aandacht aan de opleiding en begeleiding van stagiairs en studenten en aan praktijkgericht 

onderzoek van medewerkers.  
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2. Functieprofiel  
 
De conrector vormt samen met de rector en de andere conrector de directie van Were Di.  
De conrector levert als lid van de directie een bijdrage aan het onderwijsbeleid.  
Hij/zij is verantwoordelijk voor de omgeving, specifiek voor het contact met de toeleverende scholen. 
Hij/zij is verantwoordelijk voor en heeft de leiding over de bedrijfsvoering.  
Hij/zij is binnen de vastgestelde portefeuilleverdeling verantwoordelijk voor de aan hem/haar 
toebedeelde portefeuilles.  
De conrector legt verantwoording af aan de rector. 
 

Functieniveau:   S13 CAO-VO  

Betrekkingsomvang:  1,0 fte 

Aanstelling:   per 1 augustus 2020 of zoveel eerder als mogelijk 

 

3. Context 
 
De directie van de school heeft een vaste wekelijkse vergaderochtend en overlegt verder zo vaak en 
zoveel als nodig is. De directie wordt ondersteund door een professionele centrale stafdienst. De 
conrectoren zijn niet alleen verantwoordelijk voor de hen toegewezen portefeuilles, maar 
medeverantwoordelijk voor de totale organisatie. 
 
Scholengemeenschap Were Di maakt onderdeel uit van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs 
(OMO), opgericht in 1916, een vereniging van 34 scholen voor voortgezet onderwijs in Noord-
Brabant. Alle OMO scholen hebben het strategisch beleidsplan "Koers 2023" als uitgangspunt. 
OMO is dus het bevoegd gezag van SG Were Di. 
 
Over de ervaringen van OMO-medewerkers krijgt u een beeld via  
http://www.youtube.com/watch?v=Jyv_dLztnTc.  
 
OMO heeft de volgende beroepswaarden, de vijf "V's", opgesteld: 
Vrolijk: ik straal enthousiasme voor het beroep uit en ben gericht op het oplossen van problemen; 
Verrijkend: ik ga positief om met veranderingen en verrijk anderen; 
Verrassend: ik ben vernieuwend, maar neem geen onverantwoorde risico’s; 
Vakmanschap: ik streef voortdurend naar optimalisatie van kennis en kunde over mijn vak, relevante 
didactiek en pedagogiek; 
Verantwoord eigenaarschap: ik leg verantwoording af, ben mij bewust van de morele kwaliteit van 
mijn denken en handelen – ook in relatie met de doelen van de school – en ben daar aanspreekbaar 
op. 
 
OMO bevordert netwerken van en kennisdeling door de medewerkers van de OMO-scholen. 
  

http://www.youtube.com/watch?v=Jyv_dLztnTc
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4. De opdracht  
 

Were Di zoekt een conrector die weet van aanpakken, overzicht heeft en op strategisch niveau kan 
denken. Daarnaast moet hij/zij durven confronteren en tegelijkertijd vertrouwen en trots kunnen 
genereren.  
 
De opdracht van de nieuwe conrector is:  

• Het samen met de rector en conrector aansturen van de school. 

• Medeverantwoordelijk zijn voor de onderwijsontwikkeling van de school. 

• Zorgen voor een goede samenwerking tussen en communicatie met alle geledingen in de 
school 

• Verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering en de samenwerking tussen de verschillende 
diensten en samenwerking tussen de bedrijfsvoering en het onderwijs. 

• Op een planmatige manier verder implementeren en sturen op de “doorvertaling” van de 
visie tot in het onderwijs en de bedrijfsvoering.  

• Resultaatgericht werken. 

• Verder professionaliseren van de organisatie. Verantwoordelijkheden binnen de leiding 
helder afstemmen en de leidinggevenden coachen bij het invulling geven aan hun rol en hun 
verdere ontwikkeling. 

• Uitbouwen van de verbinding van de school met de buitenwereld. Deze verbinding met 
bijvoorbeeld bedrijven en onderzoeksinstituten samen met de medewerkers verder vorm 
geven. 

• Mede leiding geven aan de verdere onderwijsontwikkeling en via een beleidsrijke invulling de 
bedrijfsvoering verankeren in het primaire proces.  
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5. Profiel van de conrector/persoon 
 

Algemene eisen 
• Academisch werk- en denkniveau; 

• In bezit van een onderwijsbevoegdheid; 

• Brede kennis en ervaring in onderwijs en bedrijfsvoering; 

• Affiniteit met en kennis van het voortgezet onderwijs. 

• Ervaring in het aansturen van complexe onderwijsprocessen.  
 

Specifieke functie-eisen 

• Leidinggevende kwaliteiten 

• Communicatieve instelling  

• Ontwikkelingsgerichtheid 

• Duidelijkheid in de aansturing 

• Onafhankelijkheid 

• Kunnen inspireren 

• Gezag uitstralen 

• Om kunnen gaan met dubbele loyaliteit 

• Vasthoudendheid 

• Gerichtheid op samenwerking; 

• Goed reflectief vermogen 

• Verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen 

• Teamspeler en sparringpartner binnen de directie 
 

6. Schoolplan 
 

Het schoolplan 2018-2021 is te downloaden via https://weredi.nl/over-weredi/regelingen    

https://weredi.nl/over-weredi/regelingen
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7. De sollicitatieprocedure 
 

Informatie 
Indien u meer informatie wenst, kunt u telefonisch contact opnemen met rector Edward de Gier,  
040-2074700.  
 

Sollicitatie  
Uw sollicitatiebrief en CV kunt u richten aan de heer E. de Gier, rector, en uiterlijk 15 maart 2020 
mailen aan m.zieren@sgweredi.nl.   
 

Belangrijke data 
16 – 20 maart 2020:  Brievenselectie en mogelijke voorselectiegesprekken 
 
27 maart 2020:   Eerste gespreksronde  
 
1 april 2020:   Tweede gespreksronde  
 
Voor 1 mei 2020:  Benoeming door de rector  
 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure; 
 

 

mailto:solliciteren@sgweredi.nl

