
 

 

 
Het Vreewijk Lyceum, is onderdeel van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) te Rotterdam e.o. 
De school op Rotterdam-Zuid telt momenteel circa 500 leerlingen. Het Vreewijk Lyceum wil zich als categorale havo 
gaan onderscheiden door persoonlijke begeleiding en individuele leerroutes. Zo wordt het gebruikelijk dat kinderen 
versneld examen afleggen in één, diverse of alle vakken, ook waar mogelijk op VWO-niveau. Het behalen van een 
diploma op atheneumniveau is daarmee een van de excellentieroutes. De leerlingen gaan veelvuldig stage lopen en 
loopbaanoriëntatie gaat een grote rol in het lesprogramma innemen. De school biedt verdiepende profielen binnen de 
vier te kiezen profielen met een breed scala aan extra taal-, cultuur- en bèta-programma’s. Daarnaast is er begeleiding 
op competentievorming en plaatsbepaling in de veranderende maatschappij. De school wordt hiermee een hedendaagse 
havo waar leerlingen wordt geleerd op zelfsturende autonome wijze in de moderne samenleving te functioneren en 
daarin met bewustzijn van eigen sterktes en zwaktes het eigen talent optimaal te ontwikkelen. Het aanbieden van 
gepersonaliseerd onderwijs wordt daarmee de kern van het onderwijsconcept van de school. Om deze transitie vorm en 
inhoud te geven is het Vreewijk Lyceum op zoek naar een  

conrector / plaatsvervangend rector 
inspirerend en daadkrachtig leider 
 
De functie In samenspraak met de rector en het team ga je vorm geven aan de ambities van het Vreewijk Lyceum. Als 
onderwijskundig leider ondersteun je je teamleden bij het vertalen van het onderwijsconcept naar de dagelijkse 
onderwijspraktijk. Tegelijkertijd houd je de vinger aan de pols op het gebied van onderwijskwaliteit en opbrengsten en 
initieer je verbinding met de wereld om de Havo heen (PO, vervolgonderwijs en bedrijfsleven). Je werkt actief aan de 
professionele cultuur binnen de school. Je weet vorm te geven aan een resultaatgerichte manier van werken. Je 
persoonlijk optreden kenmerkt zich daarbij door begrip en inlevingsvermogen in combinatie met duidelijkheid en 
standvastigheid. Je rapporteert aan de Rector van het Vreewijk Lyceum/Zuider Gymnasium. 
 
Jouw profiel  Er ligt een prachtige uitdaging op het Vreewijk Lyceum. Vanuit een stevige managementervaring in het 
voortgezet onderwijs heb je ideeën hoe deze transitie moet worden vormgegeven en beschik je over de competenties 
om dit ook uit te voeren. Door je kennis en ervaring, maar bovenal door je persoonlijkheid beschik je over een natuurlijke 
vorm van autoriteit en gezag. Je kiest primair voor beïnvloeding om je doel te bereiken, maar bent ook in staat om waar 
nodig enige druk uit te oefenen. Je bent stevig en daadkrachtig in je optreden, afspraak is bij jou afspraak. Je bent 
inspirerend, gaat het gesprek aan met collega’s én met leerlingen en met de wereld om de school heen. Je voelt je thuis 
in een school met een gemêleerd team en een diverse leerling populatie.  
 
Het Vreewijk Lyceum biedt de mogelijkheid om een school opnieuw “neer te zetten” en te profileren. Een rol waarbij je 
werkelijk het verschil kan maken bij het verzorgen van modern en eigentijds, leerlinggericht onderwijs. Een functie bij een 
van de grotere VO Schoolbesturen van Nederland, met een boeiende rol in de ontwikkelingen die momenteel in het VO 
“op Zuid” plaatsvinden. Het volgen van nascholingen en/of vervolgopleidingen wordt gestimuleerd. De functie wordt 
gehonoreerd in schaal 13 van de CAO-VO. 
 
Ga jij het Vreewijk Lyceum op de kaart zetten? Stuur dan uiterlijk 14 november a.s. je CV en motivatie naar Kees 
Kalkman (kees@kalkmanadvies.nl) die deze procedure voor ons begeleidt. Sollicitatiegesprekken staan gepland voor 
donderdag 22 en vrijdag 23 november. Een assessment zal deel uitmaken van de procedure. Voor meer informatie over 
de functie kun je via de mail contact opnemen met Linda Waals (rector, l.waals@calvijn.nl) of Kees Kalkman. Op de 
vacature kan zowel door interne als externe kandidaten worden gesolliciteerd. 
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