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PROFIEL  

Algemeen Directeur Comenius College  

 

Het Comenius College 
Het Comenius College is een brede scholengemeenschap voor Voortgezet 
Onderwijs aan de oostflank van Rotterdam. Het Comenius College heeft 6 
vestigingen in Capelle aan den IJssel, Rotterdam, Nieuwerkerk aan den IJssel en 
Krimpen aan den IJssel. In het huidige schooljaar volgen dagelijks 3000 leerlingen 
onderwijs, daarbij direct en indirect ondersteund door ruim 300 medewerkers. Op 
dit moment bieden wij de volgende onderwijssoorten: vmbo-basis, vmbo-kader, 
mavo, pre-havo, havo, vwo en tto. Het Comenius College is een school met 6 
vestigingen, in verbondenheid met elkaar, maar ieder met een eigen gezicht en 
profilering.  
Wat alle vestigingen bindt, is het Comenius dna: een christelijke school, waarbinnen  
- we omzien naar elkaar 
- onderwijs wordt gegeven dat aansluit bij de talenten van onze leerlingen 
- de leerlingen kansen krijgen 

 
Het Comenius College maakt bestuurlijk, samen met zes andere scholengroepen 
deel uit van de Vereniging voor Christelijke Voortgezet Onderwijs (CVO) te 
Rotterdam en omgeving.  
 
Directie Comenius College 
De leiding van de school is in handen van een algemene directie (AD) die bestaat uit 
twee leden: een voorzitter en een lid. De voorzitter is eindverantwoordelijk. De 
taakverdeling tussen de voorzitter en lid wordt in overleg met de raad van bestuur 
vastgesteld. De algemene directie vormt samen met de vestigingsdirecteuren en de 
rector het directieteam, mogelijk aangevuld met een stafmedewerker. De 
besluitvorming op collegeniveau ligt bij de algemene directie.  
Aan de school is eveneens een curatorium verbonden dat functioneert als Raad van 
Advies. Het curatorium is klankbord voor de algemene directie aangaande het lange 
termijn beleid. Het curatorium bestaat uit leden vanuit het maatschappelijke veld 
die zich nauw betrokken voelen bij de school en die hun bestuurlijke ervaring, 
maatschappelijke expertise en netwerken in willen zetten in het belang van de 
school. 
 
Marktpositie 
Het Comenius College heeft zich na een moeilijke periode weer een veelbelovende 
marktpositie verworven. Het behouden van een goede naam, goede contacten en 
goede resultaten in de nabije toekomst blijven uiteraard van groot belang. Naast 
blijvend ondernemerschap en interne en externe verbinding, vergt dit een meer dan 
goede samenwerking met het basisonderwijs, de gemeenten, het bedrijfsleven en 
leerlingen en ouders die belang hebben bij een florerend Comenius.     
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Ambitie en strategie 
Het Comenius College is een gezonde school met een gezonde omvang en de 
ambitie om met de zes scholen door te groeien naar een college van maximaal 3200 
leerlingen. Nu het met het college als geheel beter gaat, ontstaat ruimte om onze 
focus te verleggen. We hebben gekozen voor een proces om de 
verantwoordelijkheid lager in de school te beleggen, zodat er meer eigenaarschap 
ontstaat. Dit volgens het principe: richten (AD), inrichten (directeuren en 
teamleiders), verrichten (onderwijsteams). Dit alles binnen de cultuur van een 
professionele leergemeenschap. Onderwijskundig zal de leerbehoefte van 
leerlingen meer centraal komen te staan en zetten we in op aantrekkelijk onderwijs. 
We zijn op dit punt nog niet aanbeland, maar het proces is al wel gaande. Dit 
betekent dat er veel in teams gesproken wordt over ruimte geven en 
verantwoordelijkheid nemen. Dit proces vereist ondernemende, en verbindende 
vaardigheden van alle leden van de schoolleiding.  
 
CVO 
Het Comenius College maakt deel uit van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet 
Onderwijs te Rotterdam en omgeving (CVO). CVO omvat zeven scholengroepen 
voor voortgezet onderwijs met in totaal 39 vestigingen. Met zo’n 21.000 leerlingen 
is CVO één van de grotere VO-besturen van Nederland.  
De CVO-scholen staan midden in de samenleving en bieden jonge mensen 
stimulerend onderwijs en een brede vorming. Daarbij wordt rekening gehouden 
met de individuele mogelijkheden van de leerlingen: iedere leerling krijgt de ruimte 
om zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen en om een goed diploma te 
behalen. CVO handelt vanuit een christelijke inspiratie met oog en respect voor 
haar vele verschijningsvormen. Vanuit een open houding werkt CVO samen met 
vele verschillende partners om het onderwijs op een zo hoog mogelijk niveau te 
brengen en te houden. 
 
De functie algemeen directeur 
 
Verantwoordelijkheden 
Een algemeen directeur van CVO heeft een tweeledige verantwoordelijkheid.  
Enerzijds is hij1 als schoolleider integraal eindverantwoordelijk voor het 
leidinggeven aan zijn school. Hierbij staan drie hoofdprocessen centraal:  
- het onderwijskundig en onderwijs-organisatorisch proces, 
- het algemeen beleid: de voortdurende afstemming tussen schoolbeleid en 

CVO-beleid respectievelijk ontwikkelingen in de (politiek-maatschappelijke) 
omgeving, alsmede toezicht op de uitvoering van het beleid, 

- de bedrijfsvoering (personeel, financiën, huisvesting, etc.). 
In de ontwikkeling van het Comenius College en de fase van onderwijskundige 
groei waarin de school zich bevindt, vraagt het eerste proces in de komende 
jaren vooral de aandacht. 

                                                 
1 Waar ‘hij’ in de tekst staat, kan vanzelfsprekend ook ‘zij’ gelezen worden. 
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Anderzijds kan de Raad van Bestuur van CVO een beroep doen op de algemeen 
directeur om een andere scholengroep met raad en daad terzijde te staan of om 
een CVO-brede opdracht uit te voeren. Daarnaast kan de algemeen directeur 
verantwoordelijk worden voor een of enkele andere scholen binnen het CVO. De 
algemeen directeur is als lid van het directie-overleg (DO) van CVO 
medeverantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en -advisering op 
verenigingsniveau. Het DO is de voornaamste adviseur van de raad van bestuur, 
zowel met betrekking tot het in- en externe beleid van de vereniging als met 
betrekking tot de bedrijfsvoering. Het beleid betreft intern alle ontwikkelingen in 
het onderwijsaanbod van CVO (breedte, kwaliteitszorg etc.) en extern de 
strategische positionering van CVO in de regio en op de landelijke kaart. 
 
Bevoegdheden 
De algemeen directeur is voorzitter van de algemene directie van het Comenius 
College, die verder bestaat uit een lid algemene directie. De algemeen directeur is 
binnen de centrale kaders en richtlijnen bevoegd alle maatregelen van 
onderwijskundige, personele, financiële en organisatorische aard te nemen, die hij 
voor het goed functioneren van de onderwijsorganisatie noodzakelijk acht. De 
algemeen directeur legt in de planning & control cyclus verantwoording af aan de 
Raad van Bestuur over de realisatie van goed onderwijs, het schooljaarplan, het 
gebruik van de middelen en de handhaving van de centrale kaders. 
 
Taken 
Als eindverantwoordelijk schoolleider geeft de algemeen directeur sturing aan alle 
processen ter realisatie van de doelstellingen van de school. De belangrijkste taak 
van de algemeen directeur is, om vanuit een heldere visie en op inspirerende wijze 
koersvast richting en sturing te geven aan de realisatie van kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs. Hij draagt er zorg voor, dat alle processen effectief en efficiënt verlopen. 

Als lid van het directieoverleg (DO) van CVO levert de algemeen directeur een 
actieve bijdrage aan de ontwikkeling van CVO-beleid en aan de realisatie daarvan. 
Hij bewaakt de vertaling van CVO-beleid in het schoolbeleid en stimuleert de 
bijdragen vanuit de school aan het CVO-beleid. Ieder DO-lid heeft door middel van 
een beleidsportefeuille een bestuur ondersteunende verantwoordelijkheid. Het is 
aan de algemeen directeur om de ontwikkelingen binnen het betreffende taakveld 
(i.e. één van de CVO-beleidsterreinen) bij te houden en hier - indien nodig geacht - 
proactief CVO-breed beleid op te ontwikkelen. 
 
Competenties: eigenschappen, vaardigheden en persoonlijkheid 
De algemeen directeur heeft een inspirerende en eigen visie op onderwijs in het 
algemeen, en op onderwijs in een brede scholengemeenschap in het bijzonder, 
alsmede op de verdere ontwikkeling van de school. Hij is zowel relatie- als 
prestatiegericht. Hij heeft een heldere focus op de toekomst en staat tegelijkertijd 
open voor ideeën van anderen, waardoor hij een open en krachtige dialoog 
bevordert. 
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Hij creëert systematisch begrip en draagvlak voor zijn beleid zonder daardoor aan 
daadkracht, effectiviteit en besluitvaardigheid in te boeten. Hij geeft richting, biedt 
ruimte en vraagt rekenschap. De basis is hoog vertrouwen en hoge verwachtingen. 
De algemeen directeur stimuleert anderen om het beste in zichzelf naar voren te 
brengen en inspireert hen tot buitengewone prestaties en monitort deze. Hij zorgt 
voor en benut diversiteit, zodat er synergie binnen het team kan ontstaan. Hij 
draagt de ingeslagen koers (richten-inrichten-verrichten) uit en beschikt over de wil 
en het vermogen zijn directieteam hierin te faciliteren.  
 
Hij is omgevingsbewust, sociaalbewust en zelfbewust (authentiek). Het belang van 
de organisatie en zijn mensen prevaleert boven het eigen belang. Zijn gedrag is 
congruent met zijn woorden en hij is een voorbeeld voor anderen. Hij is 
communicatief sterk, kan zich goed verstaan met uiteenlopende mensen en kent 
het belang van goede informatie- én overlegpatronen. Hij is een actieve netwerker, 
die in- en extern contacten onderhoudt en win-winsituaties weet te realiseren. 
Hij is ondernemend, creëert kansen en benut die. Hij heeft lef, durft zijn nek uit te 
steken, is in staat tot zelfreflectie en heeft doorzettingsvermogen. 
 
De algemeen directeur is een evenwichtig persoon. Hij kent zichzelf en zijn sterke 
en zwakke kanten en weet daar effectief mee om te gaan. Hij heeft belangstelling 
voor mensen, kan zich inleven in de belevingswereld en omstandigheden van 
anderen en hen vandaar uit coachen en aansturen. Hij is toegankelijk, innemend en 
betrouwbaar. Mensen stappen gemakkelijk op hem af en weten wat ze aan hem 
hebben. 
 
Functie-eisen 
De algemeen directeur onderschrijft de grondslag van de vereniging en hij geeft 
vorm en inhoud aan de open christelijke identiteit van de school in een 
multiculturele omgeving - waarbij de christelijke identiteit er een is die verbindt. Hij 
heeft grote kennis van en affiniteit met (voortgezet) onderwijs en kiest er bewust 
voor zich met hart en ziel voor het onderwijs in te zetten. 
 
De algemeen directeur heeft een academisch werk- en denkniveau en is soepel in 
staat processen en problemen op strategisch niveau te signaleren, te analyseren en 
op te lossen. Hij kan zowel verbanden leggen tussen actuele of gewenste 
ontwikkelingen als processen inkaderen en overzichtelijk maken. Hij heeft 
strategisch en politiek-maatschappelijk inzicht en is goed op de hoogte van de 
theoretische en praktische onderwijsproblematiek. Via (na)scholing houdt hij zijn 
kennis op peil en zijn functioneren effectief. 
 
De algemeen directeur heeft ruime en brede ervaring in het leidinggeven in het 
voortgezet onderwijs, kan de verschillende niveaus van aansturing onderkennen en 
organiseren en kent de specifieke kenmerken van het aansturen van professionals. 
Hij heeft kennis van en ervaring met veranderingsprocessen en weet veranderingen 
ook in de cultuur te verankeren. 
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Hij is loyaal aan zijn beide hoofdverantwoordelijkheden en weet die door een goed 
oordeelsvermogen naadloos te combineren.  
 
Maatschappelijke inbedding 
CVO en de individuele scholen staan middenin de samenleving. Het onderwijs vindt 
plaats in een voortdurende wisselwerking met de samenleving en is zowel initiator 
als object van vele maatschappelijke ontwikkelingen. De school is omgeven door 
een ruime kring van belanghebbenden en belangstellenden: ouders van 
(voormalige) leerlingen, (oud)-leerlingen, primair onderwijs en vervolgonderwijs, 
welzijnsorganisaties, wijk- en buurtorganisaties, politie, beleidsmakers, 
toezichthouders, lokale en landelijke overheden, vakbonden, et cetera. Vanuit zijn 
verantwoordelijkheden neemt de algemeen directeur actief deel aan deze 
wisselwerking, zowel door de ontwikkelingen op de voet te volgen als door zijn 
visies en ervaringen in te brengen. Hij weet dat solistisch opereren tot versmalling 
en verstarring van zijn functioneren leidt en zoekt actief de dialoog met kritisch 
betrokkenen. 
 
Op schoolniveau is die dialoog deels geïnstitutionaliseerd in de vorm van het 
curatorium, de medezeggenschapsraad, ouderraden en leerlingraden of -
klankbordgroepen. De leden van het curatorium kennen de school én de politiek-
maatschappelijke omgeving van de school goed en zijn in staat om op strategisch 
niveau verbindingen te leggen tussen de school en (ontwikkelingen) in de omgeving. 
Periodiek overlegt de algemeen directeur met het curatorium over alle strategische 
en tactische aangelegenheden van de school en licht hij zijn voorgenomen beleid en 
beslissingen toe. 
 
Bestuurlijke opdracht voor de algemeen directeur Comenius College 
De scholen van CVO zijn in beweging er is op een aantal plaatsen sprake van groei 
en elders van krimp. De algemeen directeur dient hier actief op in te spelen. De 
scholen van het Comenius College hebben een eigen profiel en zijn nauw met elkaar 
verbonden in het kader van de doorstroming. De algemeen directeur dient de 
kwaliteit van deze doorstroming te borgen en waar mogelijk op meer vestigingen 
volledige havo-afdelingen te laten groeien. CVO streeft naar krachtige zelfstandige 
vestigingen. Dit betekent dat de algemeen directeur de leiders van de vestigingen 
begeleidt in het nog meer nemen van integrale verantwoordelijkheid en hen 
faciliteert in het leveren van bijdragen aan CVO als geheel. De algemeen directeur 
heeft niet alleen een oriëntatie op Comenius College maar ook op het belang van 
het geheel van de scholen van CVO. Dat betekent een actieve rol in de relevante 
netwerken. De algemeen directeur ondersteunt van harte het proces om meer 
gezamenlijk op te pakken binnen CVO.  
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Persoonsprofiel algemeen directeur Comenius College  
Inspirerend en daadkrachtig onderwijskundig leider met sterk intern en extern 
samenbindend vermogen die 
- creatief en ondernemend is: een leider die actief kansen zoekt, ziet en benut 
- een klimaat van vertrouwen en van open communicatie actief stimuleert 
- zichtbaar aanwezig is in de scholen, toegankelijk en bereikbaar, met behoud 

van de verantwoordelijkheid en rol van de vestigingsdirecteuren daarin 
- brede ervaring heeft in het voortgezet onderwijs 
- verantwoordelijkheden laag in de organisatie legt vanuit de overtuiging, dat 

medewerkers ruimte nodig hebben om te kunnen excelleren 
- boegbeeld is van de school: in doen en laten representatief voor de kwaliteit 

van het Comenius 
 
Vacature 
De vacature ontstaat door vertrek van de huidige algemeen directeur en kan per 
direct worden ingevuld. De procedure wordt vooralsnog alleen opengesteld voor 
interne (CVO-) kandidaten. 
 
Omvang en waardering 
De omvang van de functie bedraagt 1,0 fte. De functie wordt gewaardeerd volgens 
schaal 16 (CAO-VO). 
 
Solliciteren 
Stuur je motivatiebrief en CV naar Kees Kalkman (kees@kalkmanadvies.nl), die deze 
procedure voor ons begeleidt. We hebben je reactie graag uiterlijk vrijdag 7 juni a.s. 
binnen. 

Sollicitatiegesprekken (op uitnodiging) staan gepland voor donderdag 13 juni. Een 
assessment kan deel uitmaken van de procedure. Voor vragen kun je mailen met 
Jan Willem Meinsma (lid RvB) jw.meinsma@cvo.nl of Kees Kalkman. 
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