
Het Comenius Lyceum Capelle a/d IJssel 
is per 1-8-2021 op zoek naar 

een enthousiaste en verbindende: 

Het Comenius College, 
waar je kunt zijn wie je 
bent, en worden wat jij 
wilt. 

Het Comenius College is een 
christelijke scholengemeenschap 
met een breed onderwijsaanbod. 
Wij hebben scholen in Capelle aan 
den IJssel, Krimpen aan den IJssel, 
Nieuwerkerk aan den IJssel 
en Rotterdam. 
Wij zijn ervan overtuigd dat het de 
kwaliteit van ons onderwijs ten 
goede komt, wanneer het 
aangeboden wordt vanuit onze 
geloofsovertuiging en gebaseerd is 
op de kernwaarden 
rechtvaardigheid, eigen 
verantwoordelijkheid en 
naastenliefde. 

Comenius Lyceum Capelle 
maakt onderdeel uit van het 
Comenius College. Het Comenius 
Lyceum (vwo-havo) is een 
gastvrije school met focus op 
onderwijsontwikkeling naar 
grensverleggend, gedreven 
onderwijs op een manier die 
aansluit bij de talenten en 
interesses van onze leerlingen. We 
ondersteunen onze leerlingen in 
hun ontwikkeling naar zelfbewuste 
en zelfverantwoordelijke 
deelnemer van onze maatschappij 
aan de hand van het flexrooster, 
internationalisering en een 
onderzoekende leerhouding. 

Op het Comenius Lyceum geven 
we les op verschillende niveaus: 
- Pre- havo
- Havo
- Tto-havo
- Vwo
- Tto-vwo

Conrector vwo m/v 
1,000 fte Schaal LE 
Verbinder-Voorbeeld-Motivator 

Functie 
• Samen met de rector, de conrector havo en de teamleider mavo maak je deel

uit van de dagelijkse schoolleiding. Je bent verantwoordelijk voor het
onderwijsproces en het organisatieproces (diverse beleidsterreinen). Je levert
een constructieve bijdrage aan de ontwikkeling van onze school en het
onderwijs;

• Als conrector vwo ben je verantwoordelijk voor het vwo-onderwijs (tweetalig
en regulier) voor onze 550 vwo-leerlingen en geef je leiding aan 35 collega’s.
Je waarborgt de kwaliteit van het onderwijs. Je initieert bij de afdeling
passende nieuwe innovaties en boekt resultaten volgens de afgesproken
doelstellingen.

• Als conrector vwo krijg je de opdracht om de leerlingen van het reguliere vwo
klaar te stomen voor de toekomst aan de hand van de academische
vaardigheden. Je ontwikkelt een nieuw profiel naast ons tweetalig vwo.

De persoon die wij zoeken 
Jij: 

• kan het team inspireren om de school verder te ontwikkelen in de gekozen
richting, jij hebt hiervoor de passende visie en overtuigingskracht heeft;

• stuurt op goede onderwijsresultaten door afdelingsplannen te baseren op data,
feiten en inspectie-eisen;

• beschikt over leidinggevende ervaring en over het vermogen een team hoog
opgeleiden aan te sturen, je hebt oog voor individuele kwaliteiten;

• zorgt voor verbinding in het team en kan op integere en flexibele wijze sturing
geven aan verandering;

• beschikt over analytische vaardigheden;
• bent ondernemend;
• hebt een duidelijke visie heeft op vwo-onderwijs en wil samen met het havo

team het lyceum verder vormgeven;
• weet verbinding te maken met het wetenschappelijk onderwijs en hebt bij

voorkeur hierin een netwerk;
• hebt een gastvrije instelling, bent goed zichtbaar in de organisatie en in staat

met humor te relativeren;
• kan vanuit een christelijke levensovertuiging een bijdrage leveren aan het vorm

en inhoud geven aan het christelijk karakter van de school

Interesse? 
Voor meer informatie over de school en de functie kun je contact opnemen met de 
heer C.P. (Pascal) Scholtius, rector Comenius Lyceum Capelle, telefoonnummer 
06-21352669. Direct solliciteren? Dit kan via meesterbaan of via
https://www.comenius.nl/vacatures. Hier vind je tevens het uitgebreide school- en
functieprofiel. 

Het Comenius College maakt deel uit van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Rotterdam e.o. www.cvo.nl 

https://www.comenius.nl/vacatures
http://www.cvo.nl/
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