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Het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum (GGH) zoekt een  
 

ervaren en doortastende conrector bedrijfsvoering 
 
die de schoolleiding komt versterken in de ontwikkeling van deze openbare school naar een moderne organisatie, 
met respect voor de rijke traditie van een gymnasium dat sinds 1913 bestaat. 
 
 
Wat heeft het GGH te bieden? 
Het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum (GGH) is een eigentijds categoraal gymnasium in een prachtige omgeving 
voor leerlingen die meer willen en meer kunnen. De school is relatief klein met circa achthonderd leerlingen uit het 
Gooi en omstreken en zo’n honderd medewerkers. Een hecht collectief van betrokken collega’s met het streven 
om jonge mensen te vormen met aandacht voor zowel hun intellectuele als persoonlijke groei, zodat zij goed 
voorbereid zijn op hun plaats in de samenleving. Op het GGH zijn de klassieke vorming en de ontwikkeling van 
academische vaardigheden een belangrijke basis. Daarnaast zijn er diverse activiteiten waardoor elke leerling zijn 
of haar eigen talenten verder kan ontwikkelen en met plezier naar school wil komen. 
 
Het GGH is een zelfstandig gymnasium met een sterk imago. De school is volop in beweging richting een moderne 
schoolorganisatie en bevindt zich in een uitdagende periode. Als conrector bedrijfsvoering vragen we je om kritisch 
te kijken naar de werkprocessen binnen jouw portefeuille. Vanuit jouw verantwoordelijkheid draag je bij aan een 
uitstekende organisatie van mensen en middelen. Dit om de hoge kwaliteit en het brede aanbod van het onderwijs 
te kunnen behouden en door te ontwikkelen naar een toekomstbestendige organisatie. 
 
De school is een eenpitter, wat betekent dat de schoolleiding een grote verantwoordelijkheid draagt, er korte 
lijnen zijn en er een grote diversiteit in taken is. Je gaat samen met de rector en de conrector onderwijs deel 
uitmaken van een schoolleiding die vooruit wil. Dit schooljaar is de rector gestart op het GGH. De conrector 
onderwijs startte tweeëneenhalf jaar geleden. Voor jou is er alle ruimte om voortvarend van start te gaan met de 
portefeuille bedrijfsvoering. 
 
 
Wat vraagt het GGH van jou? 
Jouw kundigheid ligt bij de bedrijfsvoering en je hebt expertise op financiën en ICT. Je hebt affiniteit met 
gymnasiaal onderwijs en bent gedreven om te bouwen aan een moderne organisatie en een toekomstbestendig 
gymnasium. Je stuurt de roostermakers, de afdeling ICT, de administratie en facilitaire zaken aan en je bent 
portefeuillehouder financiën. We vragen ervaring in het onderwijs en kennis van systemen zoals Office365 en de 
schooladministratie-programma’s Zermelo en Magister. 
 
Als conrector bedrijfsvoering maak je de financiële (meerjaren)begroting en de formatieplanning van de school, 
controleer je maandrapportages en andere financiële onderdelen van het jaarplan. Je bent in staat verschillende 
zaken, zoals formatiegegevens, lessenverdeling, huisvesting en financiële aspecten, met het schoolbeleid als geheel 
te combineren. Binnen de schoolleiding fungeer je als expert, ben je(eind)verantwoordelijke voor jouw portefeuille 
en ben je sparringpartner voor de rector en conrector onderwijs. 
 
Je werkt vanuit visie aan (meerjaren)beleid en geeft sturing aan de uitvoering ervan. Als leidinggevende van het 
OOP kijk je, vanwege natuurlijk verloop, naar een invulling die binnen de huidige context het beste past. Je 
onderzoekt mogelijkheden om te automatiseren en flexibeler te organiseren. 
 
Je zet je sociale kwaliteiten en heldere communicatie in, je sluit aan bij wat er al is en benut de veranderbereidheid 
van de medewerkers in de verdere ontwikkeling van de school. Je kunt gemaakte keuzes beargumenteren en staat 
open voor kritische vragen en alternatieven. Jouw gerichtheid op ontwikkeling, zowel van jezelf als van anderen, 
inspireert en motiveert. Je werkt graag samen om de gestelde doelen te behalen en gaat voor het beste resultaat.  
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Praktische informatie en procedure 
De functie van conrector bedrijfsvoering op het GGH betreft (bij voorkeur) 1,0 fte en wordt gewaardeerd in schaal 
13 conform de cao voor het voortgezet onderwijs. 
We gaan ervan uit dat je per schooljaar 2022-2023 start op het GGH. 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met begeleidend adviseur Angela Giezen, via 06 38 07 06 65 of 
angela.giezen@vbent.org.  
 
We vragen je rekening te houden met het volgende tijdpad. Op vrijdag 13 mei houden we (digitale) 
voorselectiegesprekken. De eerste gespreksronde is op woensdag 18 mei (overdag) en de tweede ronde op 
maandag 23 mei (in de ochtend). 
 
Wil jij de schoolleiding van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum komen versterken? Upload dan je 
motivatiebrief en curriculum vitae uiterlijk maandag 9 mei via het sollicitatieformulier op vbent.org, ter attentie van 
Angela Giezen, onder vermelding van vacaturenummer 20220156. 

https://www.vbent.org/over-bt/team/angela-giezen/
mailto:angela.giezen@vbent.org
https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/conrector-bedrijfsvoering/
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