
 
 
Vacature 
Conrector Bedrijfsvoering 0,6 – 0,7 fte, schaal 12,  per 1 november 2019  
 
Het werk 
 
De Vrije School Den Haag zoekt een conrector bedrijfsvoering. De conrector is lid van de 
schoolleiding en verantwoordelijk voor alle bedrijfsmatige processen in de school en direct 
leidinggevende van alle mensen die in dat gebied werkzaam zijn.  
 
Dat betekent in de praktijk dat je overleg hebt met de mensen die verantwoordelijk zijn voor het 
onderhoud van het gebouw en samen met hen zorgt voor veiligheid en goed gebruik van de ruimtes; 
dat je het onderwijsondersteunend personeel aanstuurt en begeleidt in de zorg voor goede roosters, 
examens, jaarplanning zoals voor ouderavonden, toneeluitvoeringen en andere opvoeringen en in de 
zorg voor heldere communicatie met alle betrokkenen hierover. 
 
Functieomschrijving 
 
De formele functieomschrijving vind je in de bijlage. 
 
De school 
 
Het vrijeschoolonderwijs in Nederland is in 1923 begonnen in Den Haag. De Vrije School Den Haag 
kent dus een lange traditie, maar is voortdurend in ontwikkeling en beweging. Zij is gevestigd in een 
prachtig monumentaal pand aan de Waalsdorperweg. In de loop der tijden is het uitgebouwd en 
gemoderniseerd in drie fases. De laatste verbouwing dateert uit 2014. De school telt momenteel 
ongeveer 700 leerlingen, die binnen het bestaande gebouw optimaal gehuisvest kunnen worden. 
 
Wij hebben de gezamenlijke ambitie een heel goede vrijeschool te maken en onderhouden. Een 
school waar leerlingen en personeelsleden voortdurend leren en zich breed kunnen en mogen 
ontwikkelen. Waar leerlingen en personeel graag zijn en waar ouders hun kinderen in vertrouwen 
onderbrengen. 
 
De stichting Zuid West Nederland 
 
De Vrije School Den Haag is onderdeel van de stichting Zuid West Nederland (ZWN) waaronder ook 
de vrijescholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam en Leiden vallen. De conrector maakt ook deel 
uit van bovenschools overleg over zaken die op stichtingsniveau worden geregeld: gezamenlijke 
inkoop, contracten en uitvoering van wettelijke- en stichtingsregelingen. 
 
Profiel 
 
We zoeken een onderwijsprofessional die: 
  

- op hbo-niveau kan denken en handelen; 
- ervaring heeft met aansturen van bedrijfsmatige processen; 
- al eerder binnen het voortgezet onderwijs heeft gewerkt; 
- goed kan samenwerken en sturen in een dynamische omgeving; 
- helder, duidelijk en makkelijk kan communiceren; 
- affiniteit heeft met het vrijeschoolonderwijs. 

 
Bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur, gezien de samenstelling van het huidige team, uit naar en 
vrouw. 
 



 
 

 
 
Wij bieden: 
 
Een veelzijdige en dynamische deeltijdbaan op een van de mooiste en oudste vrijescholen van 
Nederland. Een school die voortdurend in beweging is, vanuit een  enorme betrokkenheid van ouders, 
leerlingen en personeel. Een school waar iedereen mag worden en zijn wie hij is, dus ook de 
conrector. 
 
Wil je in aanmerking komen voor deze veelzijdige functie, stuur dan een motivatiebrief en curriculum 
vitae aan Rob van der Meijden (rector) via r.van.der.meijden@vsdenhaag.nl.  
De sluitingsdatum is 4 oktober 2019. 
 
Er is een benoemingsadviescommissie die de sollicitatiegesprekken voert. De eerste gespreksronde 
is gepland op 10 en 11 oktober; de tweede ronde op 14 en 15 oktober. 
 
Bij voorkeur nemen wij een besluit over de benoeming op 17 oktober. 
 
Als je meer wil weten over deze functie of over de school kan je je wenden tot de rector Rob van der 
Meijden via tel. 070 324 43 00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


