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Stichting ZAAM voor interconfessioneel voortgezet onderwijs is het bevoegd gezag van 23 scholen voor 

praktijkonderwijs tot en met gymnasium in Amsterdam, Zaandam en Monnickendam. De stichting is voor het Blaise 

Pascal College in Zaandam op zoek naar een 

 

Rector (1,0 fte, schaal 14) 

Leidinggeven aan een dynamische school met havo, atheneum, gymnasium en TTO in 

ontwikkeling, midden in de samenleving van Zaandam, met een hecht team en betrokken 

leerlingen: iets voor jou? Lees dan verder en solliciteer! 
 

 

Wat bieden we jou? 
Het Blaise Pascal College is een kleinschalige school in Zaandam, waar zo’n 110 medewerkers samen kwalitatief 

goed onderwijs verzorgen voor 940 leerlingen op havo-, atheneum- en gymnasiumniveau. Iedereen is welkom op 

onze interconfessionele school, waar we onderlinge verbondenheid zien als een goede basis voor verdere 

ontwikkeling. 

 

Je wordt leidinggevende op een school met een rijke traditie van uitstekend onderwijs en goede instroom. Ons doel 

is om leerlingen nieuwsgierig en leergierig te maken en hen voor te bereiden op deelname aan de (internationale) 

samenleving. In ons onderwijs hebben we aandacht voor het individu; we kennen onze leerlingen. Leraren en 

leerlingen leren van en met elkaar. We stimuleren leerlingen én medewerkers om hun talenten maximaal te 

ontwikkelen en te excelleren.  

 

Samenwerken en elkaar helpen zijn vanzelfsprekend binnen onze schoolcultuur. De lijnen zijn kort, we werken in 

openheid, met zo weinig mogelijk regels en vanuit Zaanse nuchterheid. Het team heeft behoefte aan een rector die 

zichtbaar en nieuwsgierig is. Bij het leidinggeven aan onze school kun je rekenen op een goede samenwerking met de 

teamleiders. 

 

We zijn trots op ons mooie en lichte schoolgebouw in een autoluwe omgeving. Onze ICT is uitstekend en we hebben 

prachtige faciliteiten, zoals een grote aula met kantine en toneel, een eigen sportveld, twee sportzalen, een groot 

muzieklokaal en verschillende kunstlokalen, een mediatheek en een bèta-laboratorium.  

 

Het Blaise Pascal College maakt deel uit van Stichting ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs. De stichting, 

die wordt aangestuurd door een tweehoofdig college van bestuur, verzorgt op de 23 scholen kwalitatief goed 

onderwijs aan 11.000 leerlingen in Amsterdam, Zaanstad en Monnickendam. Door ons brede aanbod kunnen we 

elke leerling het onderwijs geven dat bij hem of haar past. Daarnaast biedt onze omvang organisatorische en 

financiële voordelen voor de scholen. Ook op stichting-niveau werken we vanuit verbondenheid. Naast de 

verantwoordelijkheid voor de eigen school deel je de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gehele organisatie. 

Je participeert in het directeurenoverleg, draagt bovenschools bij aan beleidsvoorbereiding en -uitvoering en neemt 

deel aan een van de portefeuillegroepen.  

 

Verder stimuleren we samenwerking tussen scholen in ‘windstreken’, waarbij het Blaise Pascal College samen met 

Pascal zuid binnen de windstreek Zaandam valt. Deze twee scholen zorgen voor een dekkend palet voor de stad en 

vormen met hun populatie een afspiegeling van de Zaanse samenleving. Samen met de directeur van Pascal Zuid ga 

je de drempelloze doorstroom van leerlingen verder uitbouwen.   

 

Kort samengevat: we bieden je een uitdagende, fulltime functie in schaal 14 op een boeiende school, met een fijne 

werksfeer en gezamenlijke inzet voor goed onderwijs! En je kunt rekenen op bovenschoolse collegialiteit binnen de 

stichting. Interesse? Lees dan wat deze functie van je vraagt. 
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Wat vragen wij van jou? 
Je bent een doelgerichte, maar ook sensitieve rector. Je beheerst diverse leiderschapsstijlen, die je al naar gelang de 

situatie inzet. Je hebt aandacht voor het binden van medewerkers aan de school, de begeleiding van jonge docenten, 

het versterken van de structuur en het positioneren van de school. Je bent zichtbaar voor teamleden, leerlingen en 

de omgeving. Je bent transparant en biedt collega’s professionele ruimte. Jouw gevoel voor onderwijs, je oprechte 

aandacht voor anderen en je oog voor ‘kleine’ kwaliteit werken verbindend. Tegelijk houd je zicht op het geheel en 

blijf je koersen op hoofdlijnen. 

 

Welke specifieke competenties vindt ZAAM belangrijk voor leidinggevenden? 
Het directeurenteam van ZAAM bestaat uit breed opgeleide, ervaren directeuren met elk hun eigen kwaliteiten en 

competenties. We hechten daarnaast voor alle directeuren waarde aan de volgende vijf competenties: 

 Strategische visie - Je hebt een langetermijnvisie met een breed perspectief. Bij ontwikkeling van de 

toekomstplannen voor de organisatie houd je uiteenlopende mogelijkheden in beeld 

 Sturen - Je neemt de leiding op je en geeft op duidelijke wijze richting aan je team. Je zet mensen en middelen 

zodanig in dat doelen met succes bereikt worden. 

 Empoweren - Je geeft anderen de vrijheid om initiatief te tonen en belegt verantwoordelijkheden bij de juiste 

mensen. Je biedt hun de mogelijkheden en de bevoegdheden om taken effectief uit te voeren. 

 Innoveren - Je hebt nieuwe en originele ideeën: je maakt je los van traditionele opvattingen en signaleert nieuwe 

benaderingen. 

 Omgevingsbewustzijn - Je bent alert op veranderingen binnen de organisatie en speelt in op de interne politiek. Je 

legt ook contacten met andere organisaties en zet bruikbare, ondersteunende netwerken op. 

 

 

Praktische informatie en procedure 
Als deze vacature je aanspreekt en jij jezelf herkent in dit profiel, horen wij graag van jou. We gaan ervan uit dat je 

over de competenties beschikt die voor deze functie passend zijn. 

 

Het betreft een functie van 1,0 fte in schaal 14 conform de cao voor het voortgezet onderwijs. 

 

Voor de procedure kun je rekening houden met de volgende data: 

 Jouw brief en curriculum vitae kun je uiterlijk 15 juni versturen via het sollicitatieformulier op vbent.org, onder 

vermelding van 20200163.008 ter attentie van Henk Hendriks.  

 De voorselectiegesprekken vinden plaats op dinsdagochtend 21 juni 2022.  

 De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland op maandagmiddag 27 juni en de 

tweede ronde op dinsdagmiddag 5 juli 2022.  

 Een assessment maakt deel uit van de procedure. 

 

Wil je meer weten over de school of stichting, kijk dan op of  www.zaam.nl of www.blaisepascalcollege.nl. Voor meer 

informatie over de vacature kun je terecht op onze website vbent.org of je kunt telefonisch contact opnemen via 

088-20 51 600.   

 

Je kunt eventueel, voordat je gaat solliciteren, een kijkje nemen op de school. Contactpersoon voor een afspraak is 

Nelleke Schilder, docent en lid van de MR. Zij is te bereiken via n.schilder@blaisepascalcollege.nl.  

https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/rector-blaise-pascal-college/
http://www.zaam.nl/
http://www.blaisepascalcollege.nl/
https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/rector-blaise-pascal-college/
mailto:n.schilder@blaisepascalcollege.nl

