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Profielschets 
Conrector Onderwijs 

(0,8 - 1,0 fte, schaal 13/14) 
 
Het Libanon Lyceum zoekt ter versterking van de directie een conrector Onderwijs, met ingang van het 
schooljaar 2022 - 2023. De school is onderdeel van het openbaar onderwijs Rotterdam (BOOR). Deze 
profielschets beschrijft de kern van het profiel van de conrector. Meer gedetailleerde informatie over 
de school is te vinden op www.libanonlyceum.nl . Meer informatie over BOOR: www.stichtingboor.nl . 
 
Het Libanon Lyceum 
Het Libanon Lyceum biedt onderwijs aan leerlingen op verschillende afdelingen: mavo, havo, 
atheneum (vwo), gymnasium en Technasium. De school heeft circa 1250 leerlingen, verspreid over 
twee locaties in de wijk Kralingen/Crooswijk. Onze missie is het bieden van uitstekend en uitdagend 
onderwijs, waarmee we leerlingen stimuleren en motiveren het beste uit zichzelf te halen, gericht op 
een passende vervolgopleiding of loopbaankeuze. We werken aan onze missie vanuit onze vier 
kernwaarden: vertrouwen, betrokkenheid, kwaliteitsbewustzijn en ontwikkeling.  
 
We hebben onze missie vertaald naar een onderwijsconcept, het Wereldklassenconcept, met veel 
aandacht voor eigen regie van onze leerlingen op hun talentontwikkeling én op hun schoolresultaten. 
Je ziet dit onder meer terug in het Technasium voor havo en vwo en onze Bèta Challenge voor mavo. 
Kenmerkend voor onze school is ook het belang dat we hechten aan de samenwerking in de driehoek 
leerling-ouder-school, omdat we geloven dat dit een fundament vormt voor goed onderwijs en 
succesvolle ontwikkeling.  
 
Onze ambities  
Het Libanon Lyceum wil een toonaangevende school zijn met uitstekende resultaten, een uitdagend 
en veilig leerklimaat en een inspirerend docententeam. We werken daarom niet alleen aan de 
ontwikkeling van de leerling maar ook aan ons eigen professionele klimaat, waarin reflectie en elkaar 
waar nodig aanspreken gemeengoed zijn. De huidige tijdgeest en de maatschappij vragen van ons dat 
we flexibel zijn en goed kunnen schakelen tussen lange en korte termijn en tussen individueel en 
collectief belang.  
 
Wij investeren de komende tijd intensief in beleidsontwikkeling, het borgen van de onderwijskwaliteit 
en het moderniseren en professionaliseren van de organisatie. Dat vraagt enerzijds veel energie en 
verbeterkracht van iedere professional in onze school en uiteraard ook van de schoolleiding. 
Anderzijds is het een mooi uitgangspunt om het verschil te kunnen maken voor onze leerlingen, onze 
professionals en onze partners.  
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De conrector Onderwijs 
Als conrector Onderwijs ben je een constructieve sparringpartner voor je collega’s binnen de 
schoolleiding. Samen met de rector en conrector Organisatie en bedrijfsvoering vorm je de directie en 
ben je verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs in een financieel gezonde organisatie. De 
schoolleiding bestaat naast de directieleden nog uit 4 teamleiders. Deze nieuwe samenstelling geldt 
per 1 augustus 2022. 

 
In jouw werk ligt de focus op de volgende verantwoordelijkheidsgebieden. 
• Innovatie en ontwikkeling van onderwijs. 

Je neemt initiatief tot onderwijsvernieuwingen en verbeterprojecten die de afdelingen 
overstijgen. Je begeleidt het proces van ontwikkeling en implementatie, je bewaakt de voortgang 
en je draagt er zorg voor dat de ontwikkeling wordt geborgd.  

• Kwaliteit van onderwijs. 
Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van het kwaliteitsbeleid samen met onze 
datacoaches en vaksecties. Je geeft leiding aan het proces van uitvoering van de 
kwaliteitsagenda, deelt resultaten en doet verbetervoorstellen. Je stuurt de datacoaches aan in 
hun opdracht en rol en je begeleidt en stuurt de vaksecties in hun kwaliteitsslag.  

• Kwaliteit van leerlingbegeleiding en – ondersteuning.  
Je geeft richting aan het schoolbrede beleid ten aanzien van leerlingbegeleiding en 
-ondersteuning. Je evalueert dat, je monitort en je stelt het bij op schoolniveau. Je stelt 
bovendien de kaders waarbinnen teamleiders en schoolondersteuners werken aan de 
ontwikkeling van een effectieve ondersteuningsstructuur in de school.  

• Kwaliteit van het pedagogisch en didactisch handelen van docenten en teams  
Je hebt oog voor interventies die de kwaliteit van onze professionals en teams versterken. Jij 
stimuleert deze ontwikkeling direct met een gericht professionaliseringsbeleid en indirect samen 
met de teamleiders en secties. Je neemt bovendien in samenspraak met hen het initiatief om het 
eigenaarschap onder docenten en het zelfsturende vermogen van teams en secties te 
versterken, waardoor het draagvlak voor nieuwe ontwikkelingen verder groeit.  

• Kwaliteit van communicatie en PR. 
Jij voert de regie op ons beleid ten aanzien van communicatie en PR en je stuurt op de kwaliteit 
daarvan, in- en extern, zodat wij nog beter voor het voetlicht brengen wat ons onderwijs behelst, 
wat onze kwaliteit is en hoe wij het verschil maken voor leerlingen.  

• Onderhouden van externe contacten. 
Je onderhoudt externe contacten op de eigen beleidsterreinen onderwijs, ondersteuning en PR. 
Je bent zichtbaar in netwerken die daarvoor relevant zijn en je bouwt nieuwe relaties op die de 
kwaliteit van ons onderwijs en onze begeleiding ten goede komen.  

• Direct leidinggeven aan onze onderwijsondersteunende professionals en afdelingen. 
Je bent de directe leidinggevende van onze professionals en afdelingen die een directe relatie 
hebben met het onderwijsproces: (technische) onderwijsassistenten, medewerker mediatheek, 
kwaliteitsmedewerkers, toets- en examenbureau en decanaat. 
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Daarnaast ben je als lid van de directie medeverantwoordelijk voor. 
• Het ontwikkelen en het bewaken van het schoolbeleid en het mede opstellen van het schoolplan 

en (jaar)activiteitenplannen. 
• De onderwijskundige kant van de formatie; je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan secties 

en afdelingsleiders voor bezetting binnen de verschillende afdelingen.  
• Het leermiddelenbeleid met inbegrip van de onderwijskundige plaats van ICT.  
 
Wat vraagt dit van jouw leiderschap? 
Om iedereen aangehaakt te houden, beschik je over uitstekende contactuele vaardigheden. Je bent 
toegankelijk en je communiceert helder over de keuzes die je maakt en context daarvan. Je geeft je 
medewerkers een ruime mate van autonomie binnen de gestelde kaders. Je neemt mensen serieus, 
geeft aandacht, weet wat er speelt en stuurt op basis van vertrouwen. Zo draag je bij aan een klimaat 
waarin medewerkers eigenaarschap tonen en de ruimte ervaren om zichzelf en hun vak te blijven 
ontwikkelen.  
 
Als lid van de schoolleiding draag je actief bij aan beleidsontwikkeling en -implementatie. Je zoekt 
uitdrukkelijk de samenwerking en afstemming met de andere leden van de schoolleiding. Zo 
versterken jullie elkaar en kunnen jullie op elkaar bouwen. Binnen de schoolleiding wordt ieders 
inbreng en expertise gewaardeerd en zo goed mogelijk benut. Om een wezenlijke bijdrage te leveren, 
ben je niet terughoudend in datgene wat jij in te brengen hebt én laat je ruimte voor de wensen en 
meningen van je collega’s.  
 
Wat breng je mee? 
• Academisch werk- en denkniveau. 
• Aantoonbare leidinggevende ervaring.  
• Een heldere visie op onderwijs en kwaliteit, onderbouwd met praktijkervaring. 
• Ervaring met onderwijsontwikkeling en het borgen hiervan (ervaring in het vo is een grote pré). 
• Analytisch denkvermogen en het bewaren van het overzicht. 
• Vermogen om een professionele cultuur in de school te realiseren.  
• Inzicht en ervaring in het vormgeven en aansturen van processen.  
• Inzicht en ervaring in het leveren van een bijdrage aan een goede onderlinge samenwerking. 

binnen directie en managementteam. 
 
Wat wij jou bieden 
Het betreft een functie van 0,8 - 1,0 fte in schaal 13/14 van de cao voortgezet onderwijs, met ingang 
van het schooljaar 2022 – 2023. Inschaling op basis van achtergrond en aantoonbare ervaring. Er is 
sprake van een tijdelijke benoeming met uitzicht op een vast dienstverband.  
 
En bovendien bieden wij jou: 
• een cultuur waarin continue ontwikkeling centraal staat; 
• een prettig werk- en leerklimaat; 
• ruimte om jezelf te zijn en je te blijven ontwikkelen; 
• goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 


