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De Veluwse Onderwijsgroep zoekt voor het Christelijk Lyceum in Apeldoorn (mavo, havo, atheneum en gymnasium) 

een  
rector 

  inspirerend en verbindend leider  
 

met ruime leidinggevende ervaring voor 1,0 fte in schaal 14 conform de cao voor het voortgezet onderwijs. 

 
 

Inspirerend en verbindend leider 
Je bent een inspirerend en ambitieus leider, die overzicht houdt vanuit een sterk ontwikkeld analytisch vermogen. 

Het onderwijs is voor jou een bekende wereld en je begrijpt de dilemma’s en vraagstukken van medewerkers. 

Samenwerken doe je graag en goed. Hierin zijn heldere communicatie en aanspreken als het moet voor jou gewoon. 

Je bent besluitvaardig en koersvast, waarbij je denkt vanuit het algemeen belang én het schoolbelang.  

 

Mensen noemen jou een ‘verbinder’ en je bent zichtbaar en toegankelijk, met een goede balans tussen empathie en 

zakelijkheid. Je gaat voor kwaliteit en bent in staat om (professionele) ontwikkeling bij mensen teweeg te brengen.  

Je past bij de identiteit van de Veluwse Onderwijsgroep en het Christelijk Lyceum en kan deze op authentieke wijze 

(mede-)vormgeven en uitdragen.  

 

We vragen daarnaast van jou een academisch werk- en denkniveau en ruime leidinggevende ervaring. Ook heb je 

ervaring met het succesvol implementeren van (complexe) onderwijsontwikkelingen en heb je liefde en gevoel voor 

onderwijs. 

 

Naast dat je de rector van het Christelijk Lyceum bent, wil je ook onderdeel zijn van de Veluwse Onderwijsgroep. Je 

bent betrokken, denkt mee in de ontwikkeling van het onderwijs en voelt je medeverantwoordelijk voor het 

(voortgezet) onderwijs binnen de Veluwse Onderwijsgroep als geheel.  

 

 

Wat ga je doen? 
Jij weet vanuit een persoonlijke passie medewerkers enthousiast te maken voor de ontwikkeling van leerlingen en 

goed onderwijs. Jouw opdracht als rector van het Christelijk Lyceum bestaat de komende tijd uit de volgende 

onderdelen: 

 

 Vanuit een planmatige en inspirerende aanpak richt je je op het realiseren van de bij het Christelijk Lyceum 

passende onderwijskundige doelen, waaronder het bieden van hoge kwaliteit en goede (onderwijs)opbrengsten. 

 

 Een koersvaste en ambitieuze bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van de ingezette onderwijs- en 

personele ontwikkelingen op de school. Daarbij heb je aandacht voor de interne communicatie en 

samenwerking, bijvoorbeeld tussen de verschillende afdelingen.  

 

 Met het managementteam en het team op de school zorgdragen voor verdere ontwikkeling naar een lerende 

organisatie met een professionele cultuur, waarin mensen elkaar helpen een volgende stap te zetten.   

 

 Bouwen aan en borgen van een structureel financieel gezonde huishouding van de school en een sterke 

organisatorische ondersteuning van het onderwijs. Hierin wordt nauw samengewerkt met de service-organisatie 

van de Veluwse Onderwijsgroep. Als rector vorm je een belangrijke verbindende schakel. 
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 Aangezien de Veluwse Onderwijsgroep bijna al het voortgezet onderwijs in Apeldoorn aanbiedt, is een proces 

ingericht om opnieuw te kijken naar het onderwijsaanbod in relatie tot de wensen uit de omgeving. In 

samenwerking met de andere scholen draag je bij aan de ontwikkeling van een aansprekend en herkenbaar 

profiel van de eigen en andere scholen met een onderscheidend onderwijsaanbod dat voldoende leerlingen trekt 

in de regio. In de ontwikkeling van dit onderwijslandschap ben je in staat om te denken in het belang van het 

onderwijs in Apeldoorn en omgeving. 

 

 Je geeft uitvoering aan het strategische beleid van Veluwse Onderwijsgroep en levert als teamspeler in het 

directieoverleg van de Veluwse Onderwijsgroep een actieve bijdrage aan het realiseren van het bovenschoolse 

beleid.  

 

 

Christelijk Lyceum  
Het Christelijk Lyceum is een school met een rijke geschiedenis. Dat is alleen al te zien aan het prachtige gebouw aan 

de Jachtlaan. Al meer dan 90 jaar wordt er goed onderwijs gegeven. Het christelijke karakter van de school betekent 

vooral dat iedereen zichzelf kan zijn, waardoor iedereen zich snel thuis voelt op het Christelijk Lyceum.  

Medewerkers van de school laten zich in het dagelijks handelen inspireren door christelijke waarden en normen. Dit 

schooljaar ervaren 1.329 leerlingen en 139 collega’s wederom de warme sfeer binnen de school. Zo staat het 

Christelijk Lyceum namelijk bekend in Apeldoorn.  

 

Het Christelijk Lyceum is een school voor Da Vinci gymnasium, atheneum, Bewust!Havo en mavo en heeft als 

speerpunten goed onderwijs, hoge kwaliteit en goed werkgeverschap. Om leerlingen te prikkelen is er een divers 

aanbod van talentklassen, zoals de Sportklas, Kunstklas, Spaans en Scienceklas. In het schoolplan ‘Leren, in en met de 

wereld’ (2020-2023) lees je meer over hoe er gekeken wordt naar de ontwikkeling van leerlingen, zicht houden op 

de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling naar een lerende organisatie. 

 

 

Het Christelijk Lyceum is een van de tien scholen voor voortgezet onderwijs die bij de Veluwse Onderwijsgroep 

horen. De voorzitter college van bestuur stuurt de algemeen directeur primair onderwijs, de algemeen directeur 

voortgezet onderwijs en de directeur bedrijfsvoering aan. De rector wordt aangestuurd door de algemeen directeur 

voortgezet onderwijs. Als rector van het Christelijk Lyceum ben je verantwoordelijk voor de gang van zaken op de 

school en trek je met de andere rectoren en directeuren op om binnen de scholen te zorgen voor goed onderwijs en 

een prettige werkomgeving. Hierin zie je de meerwaarde van het werken in een groter geheel en draag je bij aan een 

samenwerking waarbinnen je met en van elkaar kunt leren.  

 
 
  

Speerpunten 

Goed onderwijs       Hoge kwaliteit      Goed werkgeverschap 

• Gepersonaliseerd leren: je hebt  • Kwaliteitszorg: we doen ons    • Professionalisering: leren  

zelf invloed op wat je leert.     best om de juiste dingen te doen    staat centraal, voor jou én al 

• Loopbaanleren: we bereiden   en die dingen goed te doen.    onze collega’s.  

je optimaal voor op je vervolg-    • Profilering: we bepalen focus   • Persoonlijk leiderschap:  

opleiding.        in onze onderwijsactiviteiten.   iedereen is zelf aan zet! 

https://www.christelijklyceum.nl/wp-content/uploads/2020/11/Schoolplan-2020-2021-2022-1.pdf
https://www.christelijklyceum.nl/wp-content/uploads/2020/11/Schoolplan-2020-2021-2022-1.pdf
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Veluwse Onderwijsgroep 
Binnen de Veluwse Onderwijsgroep zetten zo’n 2.000 trotse medewerkers zich in voor kwalitatief en uitdagend 

onderwijs voor de (ruim) 13.000 leerlingen. Op de vijftien katholieke basisscholen, één school voor speciaal 

basisonderwijs, vier katholieke scholen voor voortgezet onderwijs, drie scholen voor christelijk voortgezet 

onderwijs en drie scholen voor openbaar voortgezet onderwijs is een breed onderwijsaanbod en ruimte voor een 

eigen profiel en sfeer. Werken binnen deze brede onderwijsorganisatie, gedreven door talent en ambitie, geeft ook 

kansen aan medewerkers. Zo is er goede ondersteuning en begeleiding voor medewerkers, de mogelijkheid om veel 

te leren met en van verschillende scholen in kennisnetwerken en bijeenkomsten, een eigen Academie en geeft de 

schaalgrootte mogelijkheden voor mobiliteit. 

 

Vanuit het strategisch perspectief ‘Samen meer waarde maken’ geeft het college van bestuur richting aan de 

scholen. Meer informatie over de Veluwse Onderwijsgroep is te vinden op de website, waar ook het jaarverslag 

2021 te vinden is.  

 

 
Praktische informatie en procedure 
Spreekt dit je aan en herken jij jezelf in dit profiel? Dan horen wij graag van je. De gewenste startdatum is 1 maart 

2023 of zo spoedig mogelijk daarna.  

 

Je motivatiebrief en cv verstuur je via vbent.org ter attentie van Angela Giezen onder vermelding van 

vacaturenummer 20220533.  

 

Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Angela Giezen. Zij is te bereiken via 06 38 07 06 65 of 

angela.giezen@vbent.org.  

 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Data voor gesprekken worden later gecommuniceerd.  

 

We zien jouw reactie graag uiterlijk zondag 15 januari 2023 tegemoet. 

https://www.veluwseonderwijsgroep.nl/wp-content/uploads/2019/02/Strategisch-Perspectief-2019-2023.pdf
https://veluwseonderwijsgroep.nl/
https://veluwseonderwijsgroep.nl/wp-content/uploads/2022/06/20220624_Jaarverslag-2021_incl.-CVK-wg_Veluwse-Onderwijsgroep_gewaarmerkt.pdf
https://veluwseonderwijsgroep.nl/wp-content/uploads/2022/06/20220624_Jaarverslag-2021_incl.-CVK-wg_Veluwse-Onderwijsgroep_gewaarmerkt.pdf
https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/rector-christelijk-lyceum-apeldoorn/
mailto:angela.giezen@vbent.org

