
Onze Lieve Vrouwelyceum Breda
vacature conrector (1,0 fte)



1. De organisatie



Het Onze Lieve Vrouwelyceum

Het Onze Lieve Vrouwelyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium in Breda. Ongeveer 1400 
leerlingen en 147 medewerkers leren en werken hier samen om het beste in elke leerling naar boven te 
halen. We richten ons niet alleen op de cognitieve ontwikkeling, maar hechten ook veel waarde aan 
persoonsvorming en talentontwikkeling. Daarom bieden we naast de reguliere vakken een rijk programma 
aan op het gebied van sport, cultuur en ondernemerschap.

Het OLV bestaat volgend jaar 100 jaar, en is al die tijd al gehuisvest in een statig pand aan de rand van het 
Wilhelminapark in Breda. Een prachtige plek en een gebouw met geschiedenis. Hoewel onze school soms als 
traditioneel wordt bestempeld, is ons onderwijs door de jaren heen uiteraard mee veranderd met de 
tijdgeest en onderwijskundige ontwikkelingen.

De school maakt samen met 12 andere VO-scholen deel uit van de SKVOB (www.skvob.nl). Binnen de SKVOB 
organiseren we een aantal zaken bovenschools, maar elke school heeft zijn eigen profiel en karakter.

http://www.skvob.nl


Onze visie op onderwijs

Het Onze Lieve Vrouwelyceum is een school die leerlingen voorbereidt op een evenwichtig, zelfstandig en 
volwassen functioneren in het vervolgonderwijs en in de samenleving. We willen onze leerlingen stimuleren 
het beste uit zichzelf te halen, intellectuele capaciteiten optimaal te benutten en talenten en interesses 
breed te onderzoeken en te ontplooien. We zien dit als een belangrijke opdracht, voelen ons 
verantwoordelijk en willen kwaliteit leveren. Om dit te kunnen doen, werken we aan een leef- en 
werkklimaat waarin alle leerlingen en medewerkers zich gekend voelen en zich veilig weten. Op het OLV mag 
iedereen zijn wie hij/zij is. Daarnaast ontwikkelen we onderwijs dat contextrijk en vakoverstijgend is, vanuit 
de overtuiging dat we zó onderwijs creëren dat betekenisvol en motiverend is. Dit betekent dat we naast de 
reguliere vakken een Talentprogramma aanbieden, keuzevakken in de zogenoemde OLV-uren, dat we WON-
school zijn, en als enige Bredase school zijn aangesloten bij het netwerk '20-80learning'. Meer informatie 
hierover lees je op onze site. We zijn trots op ons aanbod, op onze onderwijskwaliteit en onze leerlingen!

Bekijk hier onze promofilm: https://www.youtube.com/watch?v=10-gkQpYGmE

https://www.youtube.com/watch?v=10-gkQpYGmE


Ontwikkelingen

Ontwikkelingen in de samenleving, op de arbeidsmarkt en in het vervolgonderwijs gaan razendsnel. We zien dat 
behoeftes en interesses van leerlingen veranderen, en natuurlijk ook die van onze medewerkers. We willen daar 
als school zo goed mogelijk op inspelen. We zetten daarom in op een aantal ontwikkelingen die ook de komende 
jaren nog aandacht behoeven.

Contextrijk en vakoverstijgend leren
Hoewel we al een rijk onderwijsaanbod hebben, denken we dat we dit nog verder kunnen verbeteren. We zoeken 
naar mogelijkheden om leerlingen te laten leren door zelf te doen en te onderzoeken waarbij we recht doen aan 
de verschillen tussen onze havo- en vwo-leerlingen. Daarnaast zoeken we naar mogelijkheden om meer maatwerk 
te creëren voor leerlingen en meer 'speelruimte' voor docenten. Flexibiliteit is daarbij van belang: in het 
curriculum, in ons denken en in onze systemen en structuren. 



Ontwikkelingen

Ontwikkelingsgerichte cultuur
Onze docenten zijn bekwaam en betrokken. Ons onderwijs kan alleen maar beter worden als ook zij het beste 
uit zich-zelf halen. We werken daarom aan een ontwikkelingsgerichte cultuur, waarin initiatieven 
gestimuleerd worden en op professionele wijze wordt samengewerkt. We bedoelen dan niet: 'duizend 
bloemen bloeien' en 'vrijheid blijheid', maar wél: uitleggen wat je doet, eigenaarschap tonen en rekenschap 
afleggen. Dit geldt voor alle medewerkers in alle functies.

Positionering van de school
We zien een lichte daling in ons leerlingenaantal. Niet alarmerend, wel een signaal dat we ons bewust 
moeten blijven bezighouden met vragen als: wat voor school zijn we, waar willen we naartoe, wat houdt 
leerlingen bezig die een schoolkeuze moeten maken, hoe verhouden we ons tot ontwikkelingen in de 
maatschappij en onze directe omgeving? Leerlingen in en rond Breda kunnen kiezen uit tal van VO-scholen. 
Wij willen een helder en aantrekkelijk profiel blijven neerzetten, zodat leerlingen een bewuste keuze voor het 
OLV kunnen maken.



2. De functie



De nieuwe conrector die wij zoeken, draagt bij aan de ontwikkelingen die we hiervoor genoemd hebben. Dat 
betekent dat je je kunt vinden in onze visie en dat je net als wij belang hecht aan de thema's waar we op 
inzetten.
Je komt niet op de winkel passen, maar bouwt en zorgt voor beweging. Je zet daartoe lijnen uit, brengt 
mensen bij elkaar, zorgt voor een zorgvuldig proces en bewaakt samenhang en voortgang. In de school ben 
je zichtbaar en toegankelijk, voor leerlingen, medewerkers en ouders. Je staat voor de school en 
vertegenwoordigt deze met trots en ambitie. Je brengt de buitenwereld naar binnen en onderhoudt goede 
samenwerkingsrelaties met externe stakeholders. Je bent een echte verbinder.
Voor collega's ben je een intelligente sparringpartner. Je laat veel ruimte voor autonomie, maar zorgt ook 
voor borging en verankering. Je toont je betrokken bij het volledige team en bevordert een veilig,
professioneel werkklimaat, zodat teamleden optimaal samenwerken en zich blijven ontwikkelen.
Je bent transparant in de keuzes die je maakt. Je kunt deze goed onderbouwen en zorgvuldig verantwoorden. 
Je wordt gedreven door een groot hart voor de leerlingen en het stimuleren van hun talenten. Je stijl en 
persoonlijkheid sluiten aan bij het profiel en de cultuur van de school.

Een nieuwe conrector



Als conrector ben je samen met de rector en je collega-conrector integraal verantwoordelijk voor het beleid en de 
aansturing van de school als geheel. Samen sturen jullie de afdelingsleiders en sectievoorzitters aan. Binnen de 
schoolleiding zijn een aantal portefeuilles verdeeld. De volgende portefeuilles vallen in het takenpakket van de nieuwe 
conrector:

- Strategisch HR
Je levert een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen van strategisch personeelsbeleid, bent verantwoordelijk voor de 
formatie en zet in op verandering naar een ontwikkelingsgerichte en professionele cultuur. We willen kijken naar onze 
gesprekkencyclus, naar opleidingsbeleid en het binden en boeien van onze medewerkers. Jij neemt hier het voortouw 
in en weet hoe je nieuw beleid in de praktijk ook vorm kunt geven.

- Positionering en PR
Je hebt een leidende rol in het bewaken en waar nodig verstevigen of hernieuwen van het profiel van de school. Je 
zorgt voor een goede analyse van de omgeving, van de toekomstige leerlingpopulatie en je begrijpt hoe we ons als 
school goed kunnen positioneren. Je onderhoudt daartoe contacten met belangrijke stakeholders en zet samen met de 
afdelingsleider brugklas de lijnen uit voor de werving van nieuwe leerlingen. Je hebt een eigentijdse visie op het 
gebruik van social media, hebt een frisse kijk op PR en kunt enthousiast en met flair overbrengen waar het OLV voor 
staat.

- Deelname aan een aantal commissies op stichtingsniveau
Vanuit je brede kijk op de ontwikkeling van het OLV als organisatie neem je deel aan een aantal schooloverstijgende
commissies. Je vertegenwoordigt hierin de belangen van het OLV, neemt nieuwe inzichten weer mee terug de school in 
en bent een constructieve samenwerkingspartner voor de collega's van de andere SKVOB-scholen.

Taken en verantwoordelijkheden



Als jij de conrector bent die wij zoeken, dan heb je in elk geval:

• affiniteit met de doelgroep havo-vwo-leerlingen;

• ervaring met het integraal leiding geven in een onderwijsorganisatie;

• lesgevende ervaring;

• Kennis van en ervaring met HR-beleid en PR

• ervaring met het aansturen van een vernieuwings- en/of verbeteringstraject;

• ervaring met het verbinden van uiteenlopende stakeholders;

• minimaal hbo werk- en denkniveau.

Kennis en ervaring



De conrector die wij zoeken, beschikt over:

• energie en enthousiasme;

• verbindende kwaliteiten;

• sterk ontwikkelde communicatieve vaardigheden;

• Organisatiesensitiviteit;

• een heldere onderwijskundige visie;

• transformationeel leiderschap.

Ten slotte ben je:

• een positief-kritische sparringpartner;

• open en integer;

• een professional die het goede voorbeeld geeft;

• een boegbeeld die het OLV met trots en ambitie vertegenwoordigt.

Competenties en eigenschappen



− Een functie met een heldere opdracht, maar ook met veel vrijheid om die naar eigen inzicht 
uit te voeren.

− Een aanstelling van 1,0 fte; we vinden het van belang dat je 5 dagen per week beschikbaar 
bent, maar hechten ook veel waarde aan een goede balans tussen werk en privé en 
bespreken met jou hoe je dit het best kunt realiseren.

− Een tijdelijke aanstelling van 1 jaar, per 1 september 2021, met uitzicht op een vast
dienstverband, in schaal 13 van de cao vo.

− Een werkomgeving waar de basis goed op orde is en er dus alle gelegenheid is om te
bouwen en ontwikkelen.

Wat bieden wij?



3. Procedurebeschrijving / solliciteren



Publicatie van de vacature en informatie over de school
Het OLV stelt deze procedure open voor interne en externe kandidaten. Alle informatie over de vacature en 
de procedure staan op de website van Pesant. Meer informatie over het OLV is uiteraard online te vinden. 
Website: www.olvbreda.nl
Facebook: https://www.facebook.com/olvbreda/
Instagram: https://www.instagram.com/onzelievevrouwelyceum/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/olvbreda/?originalSubdomain=nl

Meer informatie over de vacature en de functie
Voor eventuele aanvullende vragen kun je contact opnemen met Joanne Klumpers van Pesant
telefoon: 085 0703422; mail: secretariaat@pesant.nl

Sollicitatie
Wil je solliciteren, richt je brief dan aan de rector, de heer Tol Swinkels en stuur deze met je cv per e-mail naar 
Joanne Klumpers, secretariaat@pesant.nl.
De sluitingsdatum is maandag 10 mei 2021 om 12.00 uur.

http://www.olvbreda.nl/
https://www.facebook.com/olvbreda/
https://www.instagram.com/onzelievevrouwelyceum/
https://www.linkedin.com/company/olvbreda/?originalSubdomain=nl
mailto:secretariaat@pesant.nl
mailto:secretariaat@pesant.nl


Benoemingsadviescommissie (BAC)
De benoemingsadviescommissie bestaat uit 6 leden: rector; conrector; leerling; docent; hoofd facilitaire 
dienst; afdelingsleider bovenbouw vwo. Twee leden van de BAC zijn afgevaardigd door de MR.

Voorselectie
De BAC besluit op 19 mei 2021 welke kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste selectiegesprek. 
Pesant informeert kandidaten hier op 19 mei 2021 over.

Selectiegesprekken
De eerste gespreksronde vindt plaats op 21 mei 2021; de tweede gespreksronde op 27 mei 2021.
De adviseur van Pesant treedt in deze gesprekken op als onafhankelijk gespreksleider.
Kandidaten die worden uitgenodigd voor een tweede gesprek, wordt gevraagd een Fitch persoonlijkheidstest 
in te vullen (www.fitch.nl).

Benoeming
De BAC komt tot een voordracht van een kandidaat aan de rector op 27 mei 2021.
Op 28 mei wordt een arbeidsvoorwaardengesprek gepland.
Het streven is daarmee om de procedure voor 1 juni 2021 af te ronden.

http://www.fitch.nl


Paul Windhausenweg 11
4818 TA Breda


