
 

 
 
 
 
 

 

Bestuurder Andreas College 
 
Kernwoorden óf transparant | daadkrachtig| organisatiesensitief  

ondertitel / missie verbindend leiderschap in goede handen  

 
Sector  Functiegroep   Locatie  

voortgezet onderwijs  bestuurder Katwijk 

 

De functie 
Bent u een ervaren en daadkrachtige bestuurder die integraal verantwoordelijk wil zijn voor drie 

kansrijke scholen van Stichting Andreas College voor christelijk voortgezet onderwijs in Katwijk?  

Herkent u zich in verbindend en gedeeld leiderschap, vanuit duidelijke strategische kaders? Wilt u 

een bijdrage leveren aan het verder inrichten en professionaliseren van de organisatie? Dan nodigen 

wij u van harte uit om met ons in gesprek te gaan. 

 

Samen met de directeuren van Limes Praktijkonderwijs, Vakcollege Rijnmond, Pieter Groen en de 

stafmedewerkers zorgt u voor kwalitatief goed onderwijs. U bouwt verder aan een organisatie, 

waarbij transparantie en een professioneel werk- en leerklimaat de basis vormen. Met een frisse blik 

en met oog voor datgene wat goed gaat, zet u samen met alle betrokkenen de koers uit voor 

toekomstbestendig onderwijs. Men voelt zich gehoord en gezien, ieders inbreng wordt 

gewaardeerd, kwaliteiten worden (h)erkent en benut. Besluiten worden op een voor iedereen 

heldere wijze genomen op basis van argumenten en vanuit het adagium: wie er verstand van heeft 

mag het zeggen.  

 

U heeft een belangrijke rol in het regionale krachtenveld en weet op politiek-sensitieve wijze de 

belangen van de organisatie naar voren te brengen. U legt proactief contact met de stakeholders en 

netwerkpartners van de organisatie zoals de gemeente, omliggende schoolbesturen, het 

samenwerkingsverband en het bedrijfsleven. U stelt zich op de hoogte van de sociaal 

maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in de regio Katwijk en kent de landelijke 

ontwikkelingen van het voortgezet onderwijs. U verbindt daarbij de externe en interne 

ontwikkelingen en zorgt dat het Andreas College een volwaardige gesprekspartner is aan de diverse 

overlegtafels. 

 

Ingangsdatum: 1 augustus 2023, of zoveel eerder als mogelijk. 

 

 

 

 



 

Het Andreas College biedt: 
• Een uitdagende bestuursfunctie bij een organisatie met veel ontwikkelpotentieel. 

• Een financieel gezonde organisatie. 

• Betrokken en gedreven medewerkers. 

• Ruimte voor ontwikkeling van de organisatiestructuur. 

• De ontwikkeling en inrichting van nieuwe huisvesting. 

 

Schaal/cao:    Fte: 
€ 5903,-  –   € 9223,-  | BC cao Bestuurders Funderend Onderwijs 0,8 – 1,0 fte 

 

Informatie over de organisatie 
Het Andreas College is een brede scholengemeenschap voor christelijk voortgezet onderwijs in 
Katwijk waar onderwijs wordt gegeven op praktijkonderwijs, vmbo-gl/kbl/bbl, mavo, havo en vwo-
niveau. De stichting heeft circa 2300 leerlingen en 350 medewerkers. De organisatie staat voor 
kwalitatief goed en uitdagend onderwijs waarbij leerlingen hun eigen identiteit verder kunnen 
ontwikkelen, zodat zij kunnen functioneren in een complexe samenleving, waarin verschillende 
culturele en levensbeschouwelijke stromingen bestaan. 
 
De stichting wordt geleid door een éénhoofdig College van Bestuur. De bestuurder is 
verantwoordelijk voor de aan hem toebedeelde taken en/of portefeuilles, binnen de wettelijke en 
statutaire bestuurlijke kaders. In het bestuursreglement wordt de werkverhouding tussen de Raad 
van Toezicht en de bestuurder geregeld. De bestuurder ziet erop toe dat het geven van onderwijs in 
overeenstemming is met de identiteit en het strategisch koersdocument van de stichting. De 
directeuren van de scholen zijn verantwoordelijk voor en geven uitvoering aan de vertaling van het 
beleid op de scholen. Recente ontwikkelingen rondom het gevoerde beleid hebben vooral 
betrekking gehad op het doorvoeren van kwaliteitssturing, de interne organisatie en de ontwikkeling 
van bedrijfsvoering met name op het gebied van huisvesting en personeelsbeleid. 
 
De organisatie heeft een turbulente periode gekend. In de topstructuur zijn de nodige wisselingen 

geweest, waarbij taken, rollen en verantwoordelijkheden op dit moment meer gericht worden. De 

organisatiecultuur was sterk intern gericht. Inmiddels is de organisatiestructuur herijkt met 

duidelijke rolscheiding en verantwoordelijkheden en is de dialoog richting een professionele 

organisatiecultuur opgepakt. De betrokkenheid van het personeel is groot, evenals hun veerkracht. 

Het Andreas College is klaar om vanuit een gezamenlijk perspectief en collectieve inspanning een 

solide en toekomstbestendig organisatie te worden.  

 

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van Stichting Andreas College. 

 

Wat vragen wij? 

 
Competenties en vaardigheden 

• U bent een inspirerende, ondernemende en toegankelijke bestuurder met visie en weet 
deze te vertalen naar een strategische koers en planvorming.  

• U heeft aantoonbaar laten zien dat u als bestuurder koersvast en vanuit een faciliterende rol  
met heldere kaders, ruimte en richting geeft aan leidinggevenden en (staf)medewerkers.  

• U bent gericht op samenwerking, creëert vertrouwen en zorgt voor verbinding door alle 

lagen van de organisatie heen.   

• Uw leiderschapsstijl kenmerkt zich door lef, daadkracht, resultaatgerichtheid, ruimte geven 

en verantwoording vragen. 

https://stichtingandreascollege.nl/


 

• U bent oplossingsgericht, (h)erkent kwaliteiten en verschillen, ziet kansen en weet deze te 
benutten.  

• U beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. U durft kritisch te zijn en te 
confronteren, maar altijd met behoud van een goede relatie.  

• U beschikt over natuurlijk gezag en bent intern en extern het boegbeeld en 
belangenbehartiger. 
 

Functie-eisen  

• U beschikt over een academisch werk- en denkniveau. 

• U heeft aantoonbare bestuurlijke ervaring binnen onderwijsorganisaties, dan wel 
organisaties in een aanpalende sector binnen het maatschappelijk domein. 

• U heeft aantoonbare kennis van en ervaring met de bedrijfsvoering met name op het gebied 
van personeel, huisvesting, ICT en financiën. 

• U stemt in met de grondslag en het doel van de stichting en draagt de christelijke waarden 

van harte uit.  

 

Selectieprocedure 
ScoliX begeleidt deze wervings- & selectieprocedure voor Stichting Andreas College. Graag 

ontvangen wij uw cv en motivatiebrief uiterlijk maandag 9 januari 2023 voor 09.00 uur via de button 

‘solliciteer’ op deze pagina. 

 

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op het kantoor van ScoliX in Ouderkerk 

aan de Amstel. De gesprekken met de commissies zijn gepland op het Andreas College in Katwijk.  

 

Belangrijke data 

Sluitingsdatum: 9 januari 2023 

Voorgesprekken ScoliX: 12 & 13 januari 2023 

1e gespreksronde: 24 januari 2023 

2e gespreksronde: 31 januari 2023 

 

Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data?  

 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

 

https://scolix.nl/werving-selectieprocedure/

