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Ben jij communicatief sterk, kun je vanuit een visie prioriteiten stellen en je team daarin meekrijgen, en weet je 

mensen samen te binden? Dan is dit een baan voor jou! 

 

Het Regius College Schagen biedt op een campus aan ruim 2.900 leerlingen uit Schagen en omliggende gemeenten 

goed onderwijs op het niveau van vmbo/praktijkonderwijs en gymnasium, atheneum en havo. 

 

Het havo/vwo onderwijs wordt verzorgd op de grootste locatie van de campus voor ongeveer 1.500 leerlingen. Wij 

zoeken in verband met pensionering van de huidige directeur per 1 mei 2023 een 

 

directeur Regius College havo/vwo 
(0,8-1,0 fte, schaal 15) 

 
 

Wat bieden we jou? 
Een betekenisvolle school waar collega’s elkaar steunen en samenwerken en leerlingen echt worden gezien.  

Het team krijgt en neemt de ruimte om tegemoet te komen aan verschillende leerbehoeften. Zo kiezen leerlingen bij 

hun entree voor de reguliere stroom of voor Accent (een richting waar vakoverstijgend en thematisch wordt 

lesgegeven en leerlingen veel samenwerken). 

We hebben een goede ondersteuningsstructuur, inclusief een ondersteuningspunt voor leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben en een stevig mentoraat. We leiden in onze school toekomstige leraren op en 

ondersteunen ook onze beginnende docenten. Docenten kiezen bewust voor onze school vanwege de prettige 

leerlingenpopulatie en leeromgeving. Oud-leerlingen komen graag terug om huidige leerlingen te adviseren over 

hun studiekeuze. Zij kijken met warme gevoelens terug op hun schooltijd en sommigen komen voor ons werken. 

 

 

Wat vragen we van jou? 
Het team waardeert de geboden professionele ruimte enorm, maar vindt het soms lastig om binnen de drukte van 

alledag projecten ook echt af te ronden. Als directeur zie jij waar het knelt en neemt waar nodig de leiding bij het 

maken van keuzes. Je stelt samen met het team, de teamleiders en de adjunct directeur prioriteiten, vanuit een 

gedeelde visie op onderwijs en passend bij de koers van de school. Je faciliteert mensen zo dat deze projecten ook 

echt tot leven kunnen komen. Je bent goed in staat om je visie en ideeën over te dragen en draagvlak te creëren, 

maar houdt ook rekening met de draagkracht van het team. 

 
 
Pontis Onderwijsgroep 
De Pontis Onderwijsgroep, een stichting voor openbaar en katholiek onderwijs, is de rechtspersoon waaronder de 

vier scholen van het Trinitas College en het Regius College ressorteren. Het Regius College havo/vwo is een van die 

vier scholen. Samen met de bestuurder en andere directeuren participeer je in het directieteam van de stichting. 

 

 

Welke competenties zoeken wij in onze nieuwe directeur? 
 Jij hebt een duidelijke onderwijskundige visie en bent de ‘Haarlemmer olie’ die ervoor zorgt dat de school goed 

loopt en hebt daarbij aandacht voor het welzijn van de leerlingen. Je weet in grote lijnen wat er in de klassen en 

de secties gebeurt en geeft sturing, in goede samenspraak met de teamleiders en de adjunct directeur. 

 Je deur staat open; je bent toegankelijk. Daarnaast ben je empathisch en sensitief en kun je met tact spanning 

ombuigen. 

 Je werkt planmatig en transparant: iedereen weet wat de prioriteiten zijn en hoe de planning er uitziet. Wie bij 

jou een vraag neerlegt, krijgt terugkoppeling over hoe deze zaak wordt afgedaan. 
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 Je hebt een onderzoekende houding en bekijkt zaken van meerdere kanten. Je bent nieuwsgierig en kritisch en 

reflecteert op jezelf. Wanneer het nodig is, vertoon jij lef. Binnen de grenzen van wat verantwoord is, mag er 

soms een risico worden genomen.  

 Jij bent betrokken bij de omgeving van onze regioschool. Je bouwt een netwerk op met onze ouders, gemeente, 

de basisscholen en andere partijen. 

 Je draagt eraan bij dat ons onderwijs toekomstbestendig blijft. Je waardeert en koestert plannen die ontstaan 

vanuit het team. Tegelijk versta jij de kunst om ook de waarde van het collectief voelbaar te maken: samen zijn 

we het Regius College havo/vwo én de Pontis Onderwijsgroep. 

 

 

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 0,8-1,0 fte in schaal 15 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 tot uiterlijk 9 januari 2023 versturen via vbent.org, onder vermelding van 

20220240 ter attentie van Henk Hendriks. 

 De voorselectiegesprekken vinden plaats in de week van 9 januari 2023. 

 De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland op 18 januari en de tweede ronde op 

25 januari 2023. 

 

Wil je meer weten over de school of stichting, kijk dan op www.regiuscollege.nl of www.pontis.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. 

https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/directeur-regius-college-havo-vwo/
http://regiuscollege.nl/
http://www.pontis.nl/
https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/directeur-regius-college-havo-vwo/

