
 

 

Ken je ons al? Het Amadeus Lyceum is een cultuurprofielschool voor vmbo-TL, havo, atheneum 
en gymnasium. Wij bereiden leerlingen voor op de dag van morgen. Ons cultuuronderwijs geeft 
kennis over kunst, media en erfgoed. Hiermee wordt creatief denken gestimuleerd en 
ontwikkeld. Respect en dialoog zijn daarbij belangrijke kernwaarden. Leerlingen leren bij ons op 
een zelfstandige en onderzoekende wijze en ze krijgen daarbij de beste begeleiding. Met 
eigentijds onderwijs zetten we hen midden in de maatschappij: helemaal ‘toekomstproof!’. 
 
Jij kunt bijdragen aan dit eigentijds onderwijs! Solliciteer nu op onze vacature van  
 

Conrector (0,8 – 1,0 fte) 
 
Wat ga ik doen?  
Als conrector maak je deel uit van de schoolleiding en draag je zorg voor de ontwikkeling van het 
afdelingsoverstijgend onderwijsbeleid en de implementatie daarvan in de school. Je bent onder 
andere verantwoordelijk voor de volgende portefeuilles:  

- Kwaliteitsbeleid 

- Onderwijsbeleid 

- Passend onderwijs 

 

Meer inhoudelijke informatie is op te vragen via vacatures@amadeuslyceum.nl. Wij mailen je dan 
een profielschets en een functiebeschrijving.  
 
Wanneer vinden jullie mij een interessante kandidaat?  

• Je kunt werken vanuit de kernwaarden van het Amadeus Lyceum; dialoog en respect, 
creativiteit, zelfsturing en persoonlijke ontwikkeling. 

• Je hebt kennis van en aantoonbare leidinggevende ervaring met het aansturen van 
verbetertrajecten op het gebied van onderwijskwaliteit. 

• Je hebt aantoonbare ervaring in het resultaatgericht aansturen van projecten. 

• Je hebt gedegen kennis van de ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs en ervaring 
met onderwijsinnovatie en combineert dit met een heldere visie op onderwijs. 

• Je bent creatief in het benutten van kansen voor de school en hebt innoverend vermogen 
vooral waar het gaat om het onderwijs en kwaliteitsbeleid. 

• Je bent in staat om draagvlak te creëren, kunt bruggen bouwen en tactvol optreden.  

• Je bent besluitvaardig, daadkrachtig en resultaat en relatie gericht.  

• Je kunt anderen inspireren, hebt relativeringsvermogen en gevoel voor humor.  

 
Wat hebben jullie mij te bieden?  
Op de functie van conrector is schaal 13 cao VO van toepassing. Het betreft een benoeming voor 
één jaar met het uitzicht op een vast dienstverband. Wij streven ernaar om de functie per 1 maart 
2020 ingevuld te hebben.  
 
Hoe ziet de procedure eruit?  
Je solliciteert via onze site www.amadeuslyceum.nl. Contactpersoon voor de vacature is mw. 
Anita Swenneker (rector), bereikbaar via mailadres vacatures@amadeuslyceum.nl   
 
Er kan tot 28 oktober gereageerd worden op deze vacature.  

De sollicitatieprocedure bestaat uit twee rondes. Het eerste gesprek met de 
benoemingsadviescommissie (BAC) zal worden gepland op maandag 4 november of woensdag 
6 november aanstaande. Na de eerste ronde zullen de geschikt bevonden kandidaten worden 
uitgenodigd voor de tweede ronde. Tijdens het tweede gesprek zal er gevraagd worden aan de 
kandidaat om een presentatie te geven. Een ontwikkelassessment zal deel uit maken van de 
procedure, zo mogelijk voorafgaand aan de benoeming.  
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