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De Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving is 
op zoek naar een 

 

ALGEMEEN DIRECTEUR/RECTOR (1,0 fte, schaal 15 cao VO) 

per 1 maart 2020 voor het Marnix Gymnasium 

 

 

Wat zijn de uitdagingen? 

Met het nieuwe schoolplan 2019 – 2023 ‘Samen werken aan persoonlijke 
ontwikkeling’, dat is ontwikkeld en goedgekeurd door alle betrokkenen, werken we 
aan de doorontwikkeling van ons beleid en de implementatie van innovaties in de 
dagelijkse onderwijspraktijk. Onderdelen daarvan zijn het leveren van meer 
maatwerk door de keuzemogelijkheden van leerlingen te vergroten en het 
versterken van het culturele element binnen het onderwijs. Dit is belangrijk in 
verband met de verdere profilering en het behouden van een sterke positie in het 
Rotterdamse onderwijsveld. 

Een volgende uitdaging is het voortzetten van de verbetering en verduurzaming van 
de huisvestingssituatie met beperkte financiële middelen. Het continueren en het 
verder versterken van de interne communicatie.  

 

 

Functie-eisen 

U hebt een relevante opleiding op academisch niveau en aantoonbaar affiniteit met 
onderwijs, waarbij praktijkervaring binnen het gymnasium geldt als een duidelijke 
pre.  

Wij zijn op zoek naar een rector die zich voor langere tijd aan het Marnix wil binden. 
U weet een goede balans te vinden tussen wat de school intern belangrijk vindt - 
met name het behoud van de gymnasiale eigenheid en het karakter van het Marnix 
- en wat op bestuursniveau gevraagd wordt aan verbindende kwaliteiten en deel 
uitmaken van het overkoepelende team van directeuren.  

De geledingen van de school hechten eraan dat de rector een stevige 
persoonlijkheid is die zich staande weet te houden in het bestuurlijk-politieke 
krachtenspel; u bent het gezicht van de school en representeert deze op een wijze 
die respect afdwingt. Iemand met cachet. U bent emotioneel intelligent, weet te 
delegeren waarbij gespreid leiderschap daadwerkelijk inhoud krijgt en u weet alle 
relevante partijen mee te krijgen in ontwikkelingen. U bent daadkrachtig waar 
nodig. U bent nieuwsgierig, benaderbaar en toont betrokkenheid met distantie. U 
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kunt luisteren, weet wat er speelt, bent open en eerlijk in de omgang, kunt omgaan 
met kritiek en bent in staat feedback te geven op een wijze die anderen verder 
helpt. U stelt hoge eisen aan iedereen die bij de school betrokken is, zeker aan 
uzelf. 

Het bestuur van CVO hecht, naast genoemde kwaliteiten, aan een rector die bereid 
en in staat is de belangen van CVO als geheel te bevorderen en actief deel te nemen 
aan bovenschoolse activiteiten.  

 

 

Bedrijfsprofiel 

Het Marnix Gymnasium is een categorale school met 600 leerlingen in het centrum 
van Rotterdam en maakt deel uit van de Vereniging voor Christelijke Voortgezet 
Onderwijs in Rotterdam en Omgeving (CVO Rotterdam). Dit bestuur omvat zeven 
scholengroepen voor voortgezet onderwijs (met in totaal 40 scholen gehuisvest in 
47 locaties). Met zo’n 21.000 leerlingen en 2.300 medewerkers is dit een van de 
grootste schoolbesturen in Nederland.  

Het team van het Marnix Gymnasium telt 65 enthousiaste medewerkers. Het 
managementteam bestaat, naast de algemeen directeur/rector, uit een conrector 
(lid algemene directie met de portefeuille bedrijfsvoering) en twee afdelingsleiders 
onder- en bovenbouw. Een actieve medezeggenschapraad, waarin alle geledingen 
vertegenwoordigd zijn, praat en denkt constructief mee met voorgenomen 
beleidsbeslissingen. De rector legt verantwoording af aan de raad van bestuur van 
het CVO. 

De school kenmerkt zich door kleinschaligheid met de sfeer die daarbij past. 
Iedereen kent elkaar wat een groot gevoel voor veiligheid genereert. Alle 
geledingen (waaronder ook alumni en een leerlingenbond) zijn actief betrokken bij 
de school en bij het organiseren van activiteiten, zoals feesten, actiedagen, 
sportdagen en het schoolkamp. Het Marnix is een Transformatieve School, een 
gymnasium voor iedereen, ongeacht afkomst of geloof, met behoud van de eisen 
die aan onze leerlingen worden gesteld. 

Het Marnix is trots op de resultaten die worden behaald: een hoog gymnasiaal 
niveau in een grootstedelijke multiculturele context, ondanks stevige concurrentie 
is er voldoende aanwas van nieuwe leerlingen en gering docentenverloop. Het 
docententeam is de laatste jaren flink verjongd en alle functies zijn bezet. 
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Herkent u zich in dit profiel? 

En spreekt deze vacature u aan? Dan horen wij graag van u. We gaan ervan uit dat u 
als kandidaat over de competenties en de vaardigheden beschikt die voor deze 
functie met dit profiel passend zijn.  

Uw brief en curriculum vitae kunt u tot uiterlijk 11 november 2019 versturen via de 
website van B&T (vbent.org, bereikbaar via de sollicitatiebutton op deze pagina), ter 
attentie van Henk Hendriks, onder vermelding van vacaturenummer 20190458. 

https://www.vbent.org/wat-we-doen/werving-selectie/vacature/rector-marnix-
gymnasium/ 

 

Voor meer informatie kunt u terecht op de 

websites cvo.nl en marnixgymnasium.nl en op de website van B&T, vbent.org. 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u telefonisch contact opnemen met de heer 

Hendriks via 088-20 51 600.  
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