
Organisatie 
Het Openbaar Zeister Lyceum (660 leerlingen en 60 docenten) verzorgt onderwijs op HAVO- 
en VWO-niveau (atheneum en gymnasium) en is gehuisvest op het prachtige en groene 
terrein van het oude landgoed Schoonoord te Zeist. Gelijkwaardigheid, respect en 
verdraagzaamheid, ruimte geven en verantwoordelijkheid nemen zijn kernbegrippen voor de 
manier waarop men met elkaar wil omgaan. Het Openbaar Zeister Lyceum profileert zich met 
een aanvullend programma op het gebied van sport en expressie. De school is internationaal 
georiënteerd. Het aantal leerlingen is de laatste jaren sterk gegroeid. 
De school is bezig met een veranderingsproces om de ambitie van excellente school binnen 
enkele jaren te realiseren. Een jong team van betrokken docenten geeft les in relatief kleine 
klassen. Het Openbaar Zeister Lyceum maakt deel uit van de Openbare Scholen Groep 
(OSG) Schoonoord te Zeist en Doorn. 
 
Leeuwendaal zoekt voor het lyceum, een 
 

RECTOR (M/V) 
 
Functie-inhoud 

• Is integraal verantwoordelijk voor het lyceum waarbij de kwaliteit van het onderwijs, een 
soepele onderwijsorganisatie en een sterk, onderscheidend imago centraal staan. 

• Geeft met gezag leiding aan hoogopgeleide professionals. Zet samen met hen de koers 
uit en creëert draagvlak voor het schoolbeleid. 

• Zorgt voor implementatie van reeds vastgesteld beleid en neemt het voortouw bij de 
verdere ontwikkeling van dat beleid. 

• Bewaakt afspraken en wijst medewerkers op hun verantwoordelijkheid. 

• Zorgt voor de noodzakelijke randvoorwaarden voor een soepel primair proces. Bewaakt 
de samenhang tussen jaarlagen, secties en teams. 

• Volgt de maatschappelijke en onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen en houdt zich op de 
hoogte van wensen en behoeften van de leerlingen en hun ouders.  

• Participeert op bovenschools niveau in het directieteam en in de beleidsbepaling en 
besluitvorming door de algemeen directeur/bestuurder. 

• Legt verantwoording af aan de algemeen directeur/bestuurder. 

 
 
Functie-eisen 
U bent een allround rector met uitstekende kwaliteiten op operationeel vlak. U bent een 
ondernemende en verbindende leidinggevende die zijn/haar mensen meeneemt en 
enthousiasmeert. U heeft hart voor het onderwijs, uw leerlingen en voor de medewerkers 
waarvoor u verantwoordelijk bent. 
Het aansturen van medewerkers doet u met gezag. U kunt verantwoordelijkheid nemen en 
geven. Goed luisteren en signalen opvangen is een natuurlijke houding. Tegelijkertijd spreekt 
u medewerkers aan op hun gedrag en reflecteert u op uw eigen gedrag. U werkt 
resultaatgericht, creatief en oplossingsgericht. U heeft een stevige uitstraling en toont zich 
gedreven. Vanuit een gefundeerde visie op onderwijs en leerlingenzorg weet u te inspireren. 
In gesprek met de algemeen directeur/bestuurder denkt u kritisch en creatief mee en levert u 
al doende een bijdrage aan de strategische beleidsontwikkeling. Als basis hiervoor gelden: 

• academisch werk- en denkniveau; 

• leidinggevende ervaring in het (voortgezet) onderwijs.  
 
 
Beloning 
De inschaling is afhankelijk van ervaring en kwaliteiten. De CAO voortgezet onderwijs is van 
toepassing. Standplaats is Zeist. 
 



Informatie 

Leeuwendaal ondersteunt de OSG Schoonoord in deze procedure. Het uitgebreide 
functieprofiel kunt u op de website www.leeuwendaal.nl via ‘vacatures bij de opdrachtgever’ 
downloaden via de button onderaan de pagina.  

Voor overige vragen kunt u contact zoeken met het secretariaat Werving en Search via 
telefoonnummer (070) 41 42 700 of direct bij de betreffende adviseur mevrouw drs. M.L. ter 
Marsch. 

Sollicitatie 

U kunt op de website van Leeuwendaal via de button ‘direct solliciteren’ uw belangstelling 
(onderaan de advertentietekst) voor deze functie aan ons kenbaar maken. We ontvangen uw 
reactie graag voor 2 juni 2010. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. 
 

 

 

 


