
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacature rector van De Vrije School Den Haag VO  

 

Rector (m/v 0,8- 1,0 fte) 

De Vrije School Den Haag is de oudste vrijeschool in Nederland en kent een lange en rijke traditie. 

”Onderwijzen is ook opvoeden” is een van de uitgangspunten van de vrijeschool. Onderwijs gaat 

verder dan alleen goed leren. Ieder mens heeft van zichzelf bepaalde talenten. De vrijeschool wil dat 

elke leerling deze kan ontdekken en ontwikkelen. Naast het behalen van een diploma vinden wij het 

belangrijk om onze leerlingen meer mee te geven.  

De Vrije School Den Haag ziet zich voor de uitdaging geplaatst om een evenwicht te vinden tussen 

behoud van eigen identiteit en de eisen van de overheid. 

In de afgelopen jaren is een nieuw onderwijsmodel ingevoerd dat in de komende periode wordt 

afgerond en moet worden geëvalueerd.  

Wij zoeken een ervaren rector met gezag die inspirerend leiding geeft aan de verdere ontwikkeling 

van de school en dat doet vanuit een open en zelfkritische houding in dialoog met medewerkers, 

leerlingen en ouders. Iemand die goed zicht heeft op de kernprocessen van het onderwijs en de 

verantwoordelijkheden en taken van de personeelsleden. Daarbij is de rector een verbindende 

persoonlijkheid die in staat is op de juiste momenten daadkrachtig en doelgericht op te treden. Een 

ambassadeur voor de school in haar maatschappelijke omgeving en verdere ontwikkeling. 

Organisatorische inrichting 

De school valt onder de Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland (ZWN), samen met het Rudolf 

Steiner College in Rotterdam, het Marecollege in Leiden, De Vrije School Den Haag-primair onderwijs 

en een internationale afdeling (International Waldorf School The Hague). PO en VO zijn verbonden en 

hebben gezamenlijke activiteiten, in de praktijk zijn het twee scholen met elk een apart gebouw, team 

en schoolleiding. De bestuurder vormt het bevoegd gezag van de stichting die tevens een raad van 

toezicht heeft. 

De rector heeft de eindverantwoordelijkheid van de VO-vestiging en rapporteert aan de bestuurder. 

De rector geeft leiding aan het managementteam bestaande uit een conrector bedrijfsvoering, een 

coördinator onderwijs en vier teamleiders.  

De vier scholen, werken, met behoud van eigen karakter, steeds meer samen op de volgende 

gebieden: onderwijs, bedrijfsvoering, personeelsbeleid en ICT. 

De Vrije School Den Haag voortgezet onderwijs bestaat uit een tweejarige middenbouw (brugklas, 

klas 7 en 8) en een bovenbouw (klas 9 en hoger).  

De VO-school kent de afdelingen mavo, havo en vwo en het praktische vmbo-t. De VO-school is 

kleinschalig (ca. 800 leerlingen) met een zeer betrokken lerarenteam. De school heeft een regionale 

functie, ouders en leerlingen kiezen bewust voor vrijeschoolonderwijs. 

De rector is daarnaast lid van het bovenschoolse directie team VO, dat geleid wordt door de 

bestuurder. Daarnaast maakt de rector deel uit van een managementteam bestaande uit de 

schoolleider PO, rector VO en de bestuurder.  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

De rector onderhoudt de contacten met het Klassen Ouder Overleg (KOOW), 

vestigingsmedezeggenschapsraad (vmr) en de medezeggenschapsraad (mr) van de stichting. 

De functie-eisen  

De te benoemen rector moet voldoen aan de functie-eisen die zijn omschreven in het functieboek. 

Deze kunnen op verzoek worden toegezonden. Naast de algemeen geldende eisen is de school op 

zoek naar een rector met de volgende specifieke kenmerken: 

Opleiding 

• bij voorkeur een academische opleiding en een eerstegraads lesbevoegdheid 

• afgeronde schoolleidersopleiding  

Kennis en ervaring 

• ruime leidinggevende ervaring in het (voortgezet) onderwijs 

• verbondenheid met het vrijeschoolonderwijs en achtergronden 

• kennis en aantoonbare ervaring met personeelsbeleid en financieel beleid 

• leservaring gewenst 

Arbeidsvoorwaarden 

Het betreft een aanstelling tussen de 0,8 en 1,0 fte. De functie wordt door een extern bureau 

gewaardeerd. Verwacht wordt dat de functie uitkomt op schaal 14 conform de CAO-VO.  Op de 

aanstelling is de CAO-VO van toepassing. 

Procedure en contact 

Het streven is om uiterlijk per 1 maart 2019 een nieuwe rector te benoemen. 
 
Voor informatie over de functie en de procedure kunt u zich wenden tot de heer A. Jansen  
(tel. 06 18976315, e-mail: a.jansen@vsdenhaag.nl).  
Bij mevrouw M. Vinkenborg kunt u aanvullende informatie opvragen, zoals de volledige 
functieomschrijving rector ZWN. 
U kunt uw reactie tot 26 oktober sturen aan m.vinkenborg@vsdenhaag.nl.  
Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure. 
 
De eerste gespreksronde vindt plaats op 5 november 2018. Meer informatie over de school vindt u op 
http://vo.devrijeschooldenhaag.nl/. 
 
 
 


