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Profielschets 

Directeur Einstein Lyceum  

(1,0 fte; S14) 

 
Het Einstein Lyceum in Rotterdam zoekt met ingang van 1 augustus 2023 een nieuwe directeur. Deze 

profielschets geeft achtergrondinformatie en beschrijft de kern van het profiel van de directeur die we 

zoeken. Meer gedetailleerde informatie over het Einstein Lyceum is beschikbaar via de website. Het 

Einstein Lyceum is onderdeel van SNZ en valt onder het bevoegd gezag van het Openbaar Onderwijs 

Rotterdam (BOOR) 

 

 

School 

Het Einstein Lyceum is een openbare scholengemeenschap voor mavo-havo-vwo op de campus in 

Hoogvliet. In het schooljaar 2022-2023 telt de school bijna 900 leerlingen en wordt er onderwijs 

verzorgd door zo’n 85 professionals. Een actieve participatie van iedereen die bij de school betrokken 

is, is een belangrijke ambitie. De school geeft bewust aandacht aan het onderlinge contact tussen 

leerlingen, docenten en ouders. Betrokkenheid is een kernwaarde voor de school, net zoals goede 

lessen en het samen optrekken in de ontwikkeling van onderwijs. Daaronder ligt de overtuiging dat je 

de school samen maakt en dat dat het beste gaat als iedereen zich betrokken voelt. 

 

Uiteraard worden de leerlingen van het Einstein Lyceum begeleid op weg naar een diploma dat hen 

toegang biedt tot het vervolgonderwijs. Naast het reguliere onderwijsprogramma is er bovendien 

ruime aandacht voor persoonlijke ontwikkeling op andere terreinen. De school heeft een rijk aanbod 

van (onderwijs)activiteiten op het gebied van kunst & cultuur, sport, bèta en (wereld)burgerschap. 

In lijn met de kernwaarden van de school is dit aanbod bereikbaar en toegankelijk voor álle leerlingen 

in alle afdelingen.  

 

 

De context  

Na een periode waarin de school zich sterk heeft moeten verbeteren in kwaliteit, heeft de inspectie 

het Einstein Lyceum inmiddels met het oordeel 'goed’ gewaardeerd. De verbeterslag van zwak naar 

goed is een proces geweest waarin een beroep is gedaan op ieders volle commitment. Medewerkers 

zijn trots op wat is bereikt en ervaren het Einstein Lyceum als een bijzondere school met een prettig 

leer- en werkklimaat. Kenmerkend hierin is de wijze waarop leerlingen en medewerkers met elkaar 

omgaan. Positiviteit, inclusiviteit, waardering en respect, zijn belangrijke kernwaarden die worden 

ervaren binnen én buiten de school. Het is niet gemakkelijk en vanzelfsprekend om dat vast te houden 

in een school waar het aantal leerlingen de afgelopen jaren groeide van ongeveer 450 leerlingen naar 

900.  

  

https://www.einsteinlyceum.nl/
https://snz.nl/
https://www.boorbestuur.nl/
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Waar de korte lijnen aanvankelijk effectief waren, zijn deze dat in een groeiende school niet langer  

per se. De kwaliteit van onderwijs, de professionele cultuur en een adequate communicatie vragen er 

om dat zij via nieuwe patronen en afspraken worden geborgd. Een samenhangende visie en strategie 

zijn nodig om daarin verantwoordelijkheid te kunnen geven en nemen. Maar ook om zowel in 

onderwijskundige zin als in professionele samenwerking te kunnen groeien. Inmiddels wordt er 

daarom gewerkt met een (management)structuur bestaande uit een directeur, teamleiders en 

leerlingcoördinatoren. Verantwoordelijkheden worden gedeeld en zijn (anders) belegd binnen 

vastgestelde kaders. Het managementteam is in ontwikkeling, teamleiders krijgen ruimte om te 

groeien in hun (nieuwe) rol. Leerlingcoördinatoren en mentoren hebben een andere invulling van hun 

verantwoordelijkheid in de ontwikkeling en begeleiding van de leerlingen. Dat doet een beroep op het 

eigenaarschap van iedereen voor de kwaliteit van onderwijs en begeleiding.  

 

Het team van het Einstein Lyceum ziet de nieuwe structuur als een noodzakelijke en positieve stap in 

de ontwikkeling van een professionele cultuur. Tegelijkertijd is het behouden en borgen van de 

bijzondere ‘Einstein sfeer’ ook van belang, om de voor de school zo belangrijke waarden te behouden. 

 

Als partner op de Campus Hoogvliet is het Einstein Lyceum uitgegroeid tot een belangrijke speler in de 

voorziening van het voortgezet onderwijs van mavo tot en met gymnasium. Deze rol en de groei 

stellen de school al jaren voor de uitdaging m.b.t. realisatie van passende huisvesting, faciliteiten en 

voorzieningen die van belang zijn voor het onderwijs. Om daarin goed positie te nemen is strategisch 

handelen nodig in de omgeving en een heldere en transparante communicatie in de school.   

 

 

De opdracht 

De belangrijkste opgave voor het Einstein Lyceum ligt in het borgen van het succes, met oog voor de 

noodzakelijke verbeteringen. Om uiteenlopende redenen heeft de school te maken gehad met een 

aantal directiewisselingen in de afgelopen jaren. Sinds januari 2021 zijn onder leiding van een interim -

directeur noodzakelijke stappen gezet om de stabiliteit te herstellen. Per 1 augustus 2023 moet aan 

deze route adequaat opvolging worden gegeven.  

 

Belangrijk is allereerst dat de nieuwe directeur zich voor langere tijd aan de school verbindt en 

daarmee continuïteit brengt in de aansturing van de school. Duidelijkheid in de manier van 

samenwerken en verantwoordelijkheden delen is essentieel. Daarbij ontkomt de organisatie niet aan 

afspraken en aanbrengen van structuren. Tegelijk is het een kunst om in de groter wordende school 

de informele sfeer en het gevoel van verbondenheid ook op de langere termijn te behouden. Oog voor 

de mens, voor talenten en voor onderlinge verhoudingen moeten inherent zijn aan de stijl van 

leiderschap. Het vergt voorbeeldgedrag, in het bijzonder van de directeur: in zichtbaarheid, 

aanspreekbaar zijn en kwetsbaarheid tonen. Dat geldt in de relatie tot medewerkers, leerlingen en 

ouders.  
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Er zijn stappen gezet in de ontwikkeling van een collectieve ambitie voor het onderwijs, door de focus 

te leggen op het onderwijskundige profiel van de school en verdere betekenis te geven aan het 

pedagogisch en didactisch klimaat. De kwaliteitscyclus is versterkt door o.a. het starten van een 

gesprekscyclus, lesobservaties en intensivering van het mentoraat. Van de nieuwe directeur wordt 

verwacht dit proces verder in te richten, het team hierin mee te nemen en te faciliteren. 

 

 

Functie en kaders 

Het Einstein Lyceum zoekt een leider die inspireert tot het inzetten op een duidelijke koers en deze 

bewaakt. Een directeur die het leiderschap toont waarin professionals en leerlingen zich gezien en 

gewaardeerd voelen. Als directeur ben je integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs, 

personeel en organisatie van het Einstein Lyceum. In de verschillende beleidsterreinen kun je 

bovendien rekenen op steun van een team van goed gekwalificeerde stafmedewerkers onderwijs, 

personeel en financiën. Met de directeuren van OSG Hugo De Groot, Het Olympia College en Het 

Rotterdams Vakcollege De Hef vorm je de kerndirectie van SNZ. Onder leiding van de rector ben je in 

dat hechte team een strategische partner in de ontwikkeling van het openbaar voortgezet onderwijs 

in Rotterdam-Zuid.  

 

 

Persoonlijke kenmerken en competenties   

BOOR vraagt van al haar schoolleiders een sterk moreel kompas;1 dat kompas is cruciaal om voor het 

Einstein Lyceum de teamspeler te zijn die in verbinding leidinggeeft. 

Om de functie succesvol in te kunnen vullen blijkt uit je brief en cv dat je beschikt over de volgende 

kennis, vaardigheden en/of ervaring:  

• je beschikt over leidinggevende bagage in een directiefunctie in het (voortgezet) onderwijs;  

• je hebt daarbij specifiek ervaring met de transitie naar een professionele cultuur met behoud 

van een informele sfeer;  

• je beschikt over een heldere visie op onderwijs; 

• je bent leider, coach en partner in de professionele ontwikkeling van je managementteam;  

• je geeft leiding vanuit duidelijke kaders, met oog voor talenten en behoeften van je 

medewerkers en de leerlingen. 

 

In een sollicitatiegesprek kun je ons ervan overtuigen dat je:   

• strategische koers bepaalt en dat coachend terugbrengt in de school;  

• prioriteiten stelt voor lange en korte termijn;  

• zichtbaar en toegankelijk bent;  

• handelt vanuit empathie en met gevoel voor humor; 

• aanspreekbaar bent op je eigen handelen en beschikt over een sterk reflectief vermogen; 

• transparant en krachtig bent in je communicatie.  

 
1 Zie: moreel kompas voor schoolleiders BOOR. 
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Je beschikt bovendien over de volgende competenties: 

 

• Verbindend vermogen    

Je bent een invoelend leider met een goede antenne voor gedeelde en unieke belangen, in je eigen 

school alsook met partners daarbuiten. Je bent in staat om deze zorgvuldig af te wegen en mensen 

aan jouzelf en elkaar te verbinden. Je hebt gevoel voor verhoudingen en kunt doeltreffende relaties en 

coalities tot stand brengen en onderhouden. Je werkt vanuit vertrouwen en je geeft vertrouwen. Je 

integriteit blijkt uit je transparante wijze van communiceren en je luisterende vermogen. Je geeft 

ruimte en je begrenst.  

 

• Strategisch leiderschap   

Je bent een scenariodenker, die anticipeert op in- en externe factoren die de kwaliteit van het 

onderwijs en de ontwikkeling van de school kunnen beïnvloeden. Je hebt gevoel voor timing en een 

scherp oog voor urgentie. Je hebt een duidelijk beeld van de strategische positie die het Einstein 

Lyceum inneemt in Hoogvliet en de regio ten zuidwesten van de stad Rotterdam. Je geeft daadkrachtig 

invulling aan de rol van samenwerkingspartner en speler op de campus. 

 

• Coachend leiderschap 

Je herkent kwaliteiten en ontwikkelbehoeften van anderen en je bent in staat hen daarin inzicht te 

geven. Je hebt het vermogen om zowel individuele professionals in hun ontwikkeling te stimuleren, als 

teamwork te bevorderen. Je bent in staat om anderen een spiegel voor te houden en aan te spreken 

op eigen verantwoordelijkheid. Je past effectieve interventies toe die persoonlijk leiderschap 

versterken en eigenaarschap bevorderen. Je inspireert anderen in hun groei en daagt hen uit om hun 

grenzen te verleggen. 

 

• Onderwijskundig leiderschap  

Je beschikt over een concrete en eigentijdse visie op onderwijs en het bouwen aan een sterk 

pedagogisch en didactisch klimaat. Je baseert je daarbij aantoonbaar op ervaring over ‘wat werkt’ en 

hebt inzicht in ontwikkelingen en vernieuwingen uit de onderwijssector en de samenleving. Je benut 

deze bagage om in samenspraak met het team concreet betekenis te geven aan de koers voor het 

Einstein Lyceum. Je bent goed in staat om jullie gedeelde visie krachtig verwoorden en je onderbouwt 

de afwegingen die je maakt als je op basis daarvan richting geeft aan de vertaling in de praktijk. Je 

inbreng stimuleert collega’s om de bestaande onderwijsontwikkeling te versterken en te borgen.  

 

 

Wat wij bieden 

De functie van directeur is een fulltime functie in schaal 14 van de cao vo. Je krijgt een tijdelijke 

aanstelling van een jaar, met de intentie om deze om te zetten in een aanstelling voor onbepaalde tijd.  

 


