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Wij zoeken: 
De huidige rector van het Rijswijks Lyceum/Van Vredenburch College gaat vertrekken. Daarom zoeken wij nu een 

ontwikkelingsgerichte, doortastende en motiverende 

 

rector 
 

Je werkt vanuit vertrouwen, bent positief kritisch en nuchter. Je durft keuzes te maken om onze onderwijskundige 

aanpak van kansengelijkheid verder uit te werken en te borgen. Wij zoeken een oprecht geïnteresseerd en 

verbindende persoon met affiniteit voor de doelgroep en het streven naar meer kansengelijkheid en een hoge 

kwaliteit in het onderwijs. Iemand met plezier in zijn/haar werk en met gevoel voor de menselijke maat. Een 

zichtbare rector voor zowel de medewerkers als voor het brede netwerk waarbinnen de school opereert. En tevens 

een betrouwbare, scherpe en ontwikkelingsgerichte leidinggevende in de schoolleiding. De komende jaren zet je je 

in voor: 

 

 het creatief en in samenspraak verwezenlijken van onze leidende principes en onderwijskundige doelstellingen 

uit ons ambitieuze schoolplan;  

 het uitzetten van de onderwijskundige koers; 

 de ingezette innovatieve lijn en een passend onderwijsaanbod doorzetten; 

 financieel in control zijn en vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid sturend op basis van heldere 

managementinformatie;  

 het versterken van de professionele cultuur binnen de kaders van de richtinggevende principes in het 

schoolplan; 

 het vormgeven van een toekomstbestendig en duurzaam onderwijsaanbod in de regio; 

 het uitbouwen van de verbinding tussen de school en de omgeving; 

 ontwikkelingsgericht leidinggeven verder invullen in samenspraak met de schoolleiding; 

 vanuit visie en in samenwerking met het netwerk rond de school inspelen op zowel regionale als landelijke 

ontwikkelingen en uitdagingen; 

 goed werkgeverschap; het bestendigen en inspireren met aandacht voor de ontwikkeling van alle medewerkers. 

 

Wij zijn: 
Het Rijswijks Lyceum/Van Vredenburch College (RL/VVC) is een brede scholengemeenschap voor vmbo, havo, vwo 

(atheneum en gymnasium) met ruim 1.300 leerlingen gelegen in Rijswijk. Onze school staat weliswaar in Rijswijk, 

maar 95 procent van onze leerlingen woont in Den Haag. Zij groeien op in een grootstedelijke omgeving en dit 

brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Veel van onze leerlingen hebben te maken met 

omgevingskenmerken die hun schoolsucces kunnen belemmeren. 

Wij zijn ervan overtuigd dat wij voor onze leerlingen het verschil kunnen maken. Dit doen wij door een integrale, 

structurele en duurzame aanpak van kansenongelijkheid. Wij staan ervoor om jongeren met gelijke talenten 

evenveel kansen op een succesvolle onderwijsloopbaan te bieden, ongeacht hun achtergrond, thuissituatie of de 

plek waar ze opgroeien. Wij ondersteunen onze leerlingen om hun talenten te ontwikkelen op cognitief, sociaal en 

persoonlijk gebied. Het RL/VVC is voorloper in het traject school & omgeving en rijke schooldag. 

Het onderwijs is gebaseerd op vijf leidende principes: succeservaringen, betekenisvolle plek, leren van en met 

elkaar, hoge verwachtingen en persoonlijk leiderschap. Deze vijf leidende principes geven richting aan ons 

professionele gedrag in de omgang met elkaar. Het schoolplan “de beste kansen op succes, om te kunnen worden wie 

je wilt zijn” vormt de basis van ons handelen en onze ontwikkeling naar de toekomst. 

 

Om dit alles te realiseren sluiten we aan bij vijf door professor Inge de Wolf gepresenteerde uitgangspunten:  

 investeer in goede leraren en goede schoolleiders; 

 begeleid of coach leerlingen die dat nodig hebben extra; 

 betrek ouders bij het onderwijs; 

 maak effectieve zorg en ondersteuning mogelijk; 

 vergroot de belevingswereld van leerlingen. 
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Het RL/VVC is onderdeel van de Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden, een stichting met tien scholen voor 

voortgezet onderwijs in de gemeenten Den Haag en Rijswijk. De stichting ziet het als haar verantwoordelijkheid 

zorg te dragen voor onderwijs dat alle jonge mensen de ondersteuning biedt die past bij hun aanleg en ambitie.  

Wij bieden als openbaar onderwijs toegankelijkheid voor iedereen met respect voor de verscheidenheid aan 

levensbeschouwelijke oriëntaties binnen en buiten de school. De rector maakt binnen VO Haaglanden deel uit van 

het college van rectoren en directeuren. De rector legt over het schoolbeleid verantwoording af aan het college van 

bestuur van VO Haaglanden. 

 

Voor verdere informatie over het RL/VVC en VO-Haaglanden kun je terecht op: www.rlvvc.nl en 

www.vohaaglanden.nl . 

 

Wat vinden wij belangrijk? 
Met oog op de toekomst 

Je weet waar je naartoe wilt, omdat je (toekomstige) verbanden ziet en benoemt tussen het onderwijs, aanpalende 

sectoren en de maatschappij. Je toont hierin initiatief en weet de toegevoegde waarde van RL/VVC te realiseren met 

een koersvaste strategie en helder beleid. Je bent ervaren of belangstellend om vanuit de vijf leidende principes de 

organisatie te leiden en samen met de medewerkers van RL/VVC tot concrete opbrengsten te komen. Basis is het 

Schoolplan en het bieden van Kansengelijkheid. 

 

In verbinding 

Met de wereld buiten RL/VVC ga je de verbinding aan om de strategische en maatschappelijke belangen voor de 

leerlingen en de organisatie vanuit de huidige zichtbare en vooruitstrevende positie in Den Haag/Rijswijk te 

realiseren. Je verbindt je aan de maatschappelijke opdracht van de regio. Ook intern weet je een vruchtbare 

samenwerking te stimuleren, krachten te mobiliseren en talent de ruimte te geven. Je hebt daarvoor een natuurlijke 

interesse en nieuwsgierigheid. 

 

Daadkracht en effect 

Je zegt wat je doet en doet wat je zegt. Binnen de organisatie weet je daadkracht en eigenaarschap te vergroten, 

mede door medewerkers aan te spreken op gedrag. Als rector heb je oog voor cruciale uitdagingen, los je problemen 

op door het voeren van een reflectieve en ontwikkelingsgerichte dialoog en zet je onvermijdelijke randvoorwaarden 

en wetgeving om in positieve actie. Je realiseert een duurzame ontwikkeling zoals beschreven in het schoolplan. 

 

Waardering 

Vanuit kennis van feiten en gevoel voor voortgezet onderwijs in een grootstedelijke omgeving, stuur je op goed 

leiderschap. Je gaat uit van vertrouwen en stuurt op kwaliteit en resultaat. Je spreekt je waardering uit en bevordert 

een professionele en positieve ontwikkelcultuur. 

 

Van onze rector verwachten wij tot slot dat je beschikt over de volgende kwaliteiten: 

 overtuigende visie op onderwijskundig en pedagogisch leiderschap (in de context van onderwijs in een 

grootstedelijke, zeer diverse omgeving); 

 brengt samenhang aan tussen onderwijskundig beleid en uitvoering; 

 faciliteert professionele ruimte en weet deze te verbinden aan sturen op onderwijskwaliteit; 

 leidinggevende ervaring, bij voorkeur in een eindverantwoordelijke rol in het (funderend) onderwijs; 

 integriteit, resultaatgerichtheid en besluitvaardigheid; 

 vertrouwenwekkend; rust uitstralend; 

 samenwerkingsgericht netwerken en in verbinding zijn met alle stakeholders; 

 medezeggenschap bevorderen, ondersteunen en waarderen; 

 in verbinding blijven, juist wanneer dat ingewikkeld is;  

 politiek sensitief, is diplomatiek en tactvol, zet in op de relatie;  

 laagdrempelig en toegankelijk, positief ingesteld en met humor.  

https://www.vohaaglanden.nl/
https://www.vohaaglanden.nl/
http://www.rlvvc.nl/
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Wij bieden: 
Je bent als rector verantwoordelijk voor het onderwijs van het Rijswijks Lyceum/Van Vredenburch College. Je richt 

je op een onderscheidende en aantrekkelijke identiteit van RL/VVC, voor leerlingen, ouders en de maatschappij. De 

belangrijkste pijlers voor het succes zijn de mensen die er werken en het in verbinding staan met de omgeving.  

 

Het RL/VVC biedt jou een betrokken team, dat begaan is met de leerlingen. We zijn als school onderwijskundig volop 

in ontwikkeling en hebben daartoe een ambitieus plan opgesteld dat de belangstelling heeft van de (landelijke) 

netwerken en de lokale omgeving. We bieden onze bewerkelijke en uitdagende doelgroep ondersteuning die staat 

als een huis. Je werkt samen in de schoolleiding met de conrector, tevens plaatsvervangend rector, en de 

teamleiders in een positieve en stimulerende werkomgeving. Al met al een school waar je met je team écht van 

betekenis kunt zijn en werk kunt maken van kansengelijkheid. Samen maken we het verschil. 

 

 

Praktische informatie en procedure 
Als deze vacature en het profiel je aanspreken en je je vertrouwd voelt in een omgeving met een grote diversiteit, 

horen wij graag van je. 

 

Het betreft een interessante en veelzijdige functie voor 1,0 fte in schaal 15 van de cao voor het voortgezet 

onderwijs. Het voornemen is om je per 1 mei 2023 te laten starten als rector van het RL/VVC. 

 

De voorselectiegesprekken vinden plaats op donderdag 12 januari 2023. De eerste gespreksronde met de 

benoemingsadviescommissie is gepland op donderdag 19 januari. Het tweede gesprek vindt plaats op dinsdag 24 

januari. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure, evenals een functiegericht interview en een cv-check. 

 

Meer informatie via www.vbent.org en telefonisch: 088 20 51 600. 

 

Je motivatie en curriculum vitae kun je versturen via www.vbent.org ter attentie van mevrouw drs. M.M. de Kruif, 

onder vermelding van vacaturenummer 20220572. 

 

We zien je reactie graag uiterlijk maandag 9 januari 2023 tegemoet. 

https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/rector-rijswijks-lyceum-van-vredenburch-college/
https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/rector-rijswijks-lyceum-van-vredenburch-college/
https://www.vbent.org/wie-we-zijn/marja-de-kruif/

