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1.1 Hervormd Lyceum Zuid 

Ontstaan 

Het Hervormd Lyceum is ontstaan in 1929. De Hervormde school had vanaf het 
begin een open christelijk karakter. Het huidige fraaie schoolgebouw, 
vormgegeven in de bouwstijl van de befaamde Amsterdamse School, dateert uit 
1936. In het monumentale en prachtige schoolgebouw, verscholen tussen het 
groen van de componistenbuurt in Amsterdam-Zuid, volgen circa 930 leerlingen 
met verschillende achtergronden onderwijs en werken 101 personeelsleden. 

Ambitie 

Het onderwijs aan het Hervormd Lyceum Zuid (HLZ) is erop gericht dat 
leerlingen een diploma halen dat aansluit bij hun wensen en mogelijkheden. Er 
wordt veel aandacht besteed aan studiebegeleiding en het ontwikkelen van 
studievaardigheden. Vanuit de joods-christelijke traditie en waarden kiest de 
school bewust voor een breed onderwijs- en vormingsaanbod, waarbij zaken als 
zingeving, duurzaamheid, gemeenschapsvorming, samenwerking en 
verantwoordelijkheid voor de wereld en betrokkenheid op de medemens centraal 
staan. Het onderwijs is bovendien gericht op brede talentontwikkeling en 
leerlingen worden uitgedaagd tot zelfstandig en betekenisvol leren. Dit laatste 
krijgt onder meer gestalte tijdens internationale uitwisselingen, externe stages, 
deelname aan de International Award for Young People, het nieuwe vwo-
programma Universalis, culturele en kunstzinnige activiteiten, maar ook door 
hoogwaardig vakinhoudelijk onderwijs. 

Onderwijs in Amsterdam-Zuid 

In Amsterdam-Zuid is een breed aanbod aan voortgezet onderwijs, zowel op 
(brede) scholengemeenschappen als categorale gymnasia. Het Hervormd 
Lyceum Zuid staat dus in een sterk concurrerende omgeving, met name wat 
betreft de vwo-leerlingen. Het onderwijsaanbod van het HLZ bestaat uit havo en 
vwo. In de onderbouw heeft het HLZ ook het Universalis-programma, een vwo- 
programma naast het reguliere vwo, waarin het onderwijs wordt vormgegeven in 
de lijn uitdagen - ontdekken - leren.
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1.2 De instelling Hervormd Lyceum Zuid 

Paspoort 

Het Strategisch Plan van de Cedergroep “Ieder Uniek en Samen Sterk” daagt 
scholen uit om zichzelf te presenteren en daarbij aan te geven wat belangrijke 
aspecten zijn. Het Hervormd Lyceum Zuid heeft dit vormgegeven in een 
paspoort met de volgende onderdelen: 

Kernwaarden van de school
Vriendelijk – traditioneel – open naar de toekomst – gestructureerd – 
samenhangend

Kenmerken van onze les- en leerstof
Persoonlijk – degelijk – divers – doelgericht –interactief

Eigenschappen van onze medewerkers
Betrokken – hooggekwalificeerd – flexibel – ambitieus – verdraagzaam 

Ouderparticipatie 

Het Hervormd Lyceum Zuid ziet ouders als partners en stimuleert daarom een 
actieve ouderparticipatie. Mede daarom hecht het Hervormd Lyceum Zuid veel 
waarde aan de pedagogische driehoek leerling-ouder-school. Het is van belang 
dat school en ouders goed met elkaar communiceren en zo veel mogelijk één lijn 
trekken als het gaat om de ontwikkeling van de leerling. 

Organisatiestructuur 

Het Hervormd Lyceum Zuid kent een eerste leerjaar havo, havo/vwo en vwo; 
daarnaast is er een aparte groep vwo Universalis. Na leerjaar 1 is de 
mogelijkheid om van niveau te veranderen. Vanaf leerjaar 2 zijn de volgende 
leerroutes aanwezig: 

-Vwo dat voorbereidt op universitair onderwijs;  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-Havo dat voorbereidt op het hoger beroepsonderwijs. Er zijn vier afdelingen te 
onderscheiden, geformeerd naar de ontwikkelingsfases van de leerling en de 
onderwijskundige vormgeving binnen de afdeling. Een afdelingsleider geeft 
leiding en sturing aan de groep mentoren van de afdeling die de ontwikkeling en 
voortgang van de leerlingen volgt en ondersteunt. De afdelingsstructuur is in 
ontwikkeling en zal een andere vorm krijgen, waarbij de rol van de 
afdelingsleider versterkt wordt. Op dit moment zien de afdelingen er als volgt 
uit:  

- Eerste en tweede leerjaar havo en vwo;  

- De leerjaren 3, 4 en 5 van de havo;  

- De leerjaren 3, 4, 5 en 6 van het vwo.  

De directie van de school wordt gevormd door de rector en conrector. Naast het 
algemeen beleid richt de rector zich momenteel vooral op het onderwijskundig, 
kwaliteits en financieel beleid. De conrector is belast met personeelsbeleid. De 
nieuwe rector zal aan deze structuur en portefeuilleverdeling vorm en inhoud 
geven.  

1.3 Hervormd Lyceum Zuid en de rector  

De school en zijn omgeving

Het Hervormd Lyceum Zuid (HLZ) is te typeren als een traditionele en 
sfeervolle school waar innovatie van het onderwijs kansrijk is als die een 
meerwaarde heeft voor de leerling. Leerlingen vinden het vooral een veilige en 
prettige school waar ze gezien en gekend worden. Handhaving van de veiligheid 
en geborgenheid in en rondom de school is van belang en hiervoor is het nodig 
om de relaties in de directe omgeving van de school te (laten) onderhouden. 
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Zowel leerlingen als ouders waarderen het brede onderwijs- en vormingsaanbod, 
vinden het bieden van kansen belangrijk en dat je mag zijn wie je bent. Minder 
aandacht is er voor het behalen van goede onderwijsresultaten, de 
vanzelfsprekendheid van een goede leerattitude ontbreekt en daar wordt ook niet 
op gestuurd. Het is gewenst leerlingen het gevoel en de ervaring te geven dat ze 
tijdens het onderwijsproces voortdurend aan het leren zijn. Het HLZ met zijn 
bijzonder karakter en breed programma is een begrip in Amsterdam, met name 
in Zuid. Tot de opmars van met name categorale gymnasia had de school een 
evenwichtige instroom van havo- en vwo-geïndiceerde leerlingen en de 
onderwijsresultaten zagen er goed uit. De huidige instroom bestaat vooral uit 
leerlingen met een havo- of havo/vwo-advies. De Inspectie van het Onderwijs 
vraagt aandacht voor meer structuur in de lessen en differentiatie. Ook het 
aanspreken van leerlingen op een goede leer- en werkhouding is een 
ontwikkelpunt. Binnen de school is het urgentiebesef aanwezig, maar een 
adequate aanpak om een significante en structurele verbetering van de 
leeropbrengsten te realiseren, ontbreekt nog. Ondanks het brede onderwijs- en 
vormingsprogramma is de school intern gericht. In de directe omgeving van de 
school is veel bijzondere expertise aanwezig, waarvan nog te weinig gebruik 
wordt gemaakt. Ook de samenwerking met het vervolgonderwijs (hbo en wo) 
met als doel het verzorgen van gezamenlijke onderwijsactiviteiten is een 
aandachtspunt. Met het vwo-programma Universalis wordt voor een groep vwo-
ers, die hoog wil reiken, uitdagend onderwijs aangeboden. Naast aandacht voor 
sport wordt er gewerkt in zes vakgebieden die goed aansluiten bij de profielen in 
de bovenbouw en passen bij de voorstellen van het platform onderwijs 2032. 

Leiderschap 

Het samen met medewerkers realiseren van de ambitie en het bereiken van de 
brede onderwijskundige doelstellingen van het Hervormd Lyceum Zuid vraagt 
om een transformatief leider die: 

de collectieve en gedragen ambitie in gezamenlijkheid verder ontwikkelt; 

centrale waarden uitstraalt en het belang van leren uitdraagt;  

dienend is en mensen inspireert en stimuleert;  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hoge verwachtingen heeft van de kwaliteit van het onderwijs;  

als voorbeeld fungeert op het gebied van innovatie, betrokkenheid bij de 
school en zijn omgeving en veranderbereidheid;  

een werkcultuur van participatie, betrokkenheid, mede-
verantwoordelijkheid en transparantie stimuleert. De gewenste 
leiderschapsstijl kan worden getypeerd als het tonen van een 
gezaghebbende, maar vooral ook verbindende attitude:  

• er zijn, goed waarnemen en echt communiceren;  

• benoemt open wat benoemd moet worden;  

• stuurt op de brede onderwijskwaliteit en pakt door waar nodig;  

• durft te differentiëren en kan goed omgaan met weerstand bij 
veranderingen.  

De nieuwe rector biedt medewerkers de ruimte voor eigen verantwoordelijkheid 
én vraagt rekenschap van de bereikte resultaten, biedt hun gelegenheid tot 
verdere ontplooiing en creëert een klimaat waarin ze hun kwaliteiten optimaal 
kunnen ontwikkelen en inzetten.  

Opdrachten voor de rector  

Als boegbeeld van de school krijgt de rector voor de komende periode de 
volgende belangrijkste opdrachten mee: schoolbreed zorgen dat de basiskwaliteit 
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van de afdelingen havo en vwo op orde blijft; bevorderen van het urgentiebesef 
rondom kwaliteit; ondersteunen en optimaliseren van het gezamenlijk ingezette 
proces van verbetering van het pedagogisch didactisch klimaat, waarbij havo én 
vwo-leerlingen worden uitgedaagd én aangespoord om het beste uit zichzelf te 
halen; zorgen voor een adequaat werkende pedagogische driehoek leerling-
ouder-school, die in gezamenlijkheid de verantwoordelijkheid neemt voor het 
leren en plannen door leerlingen en het bevorderen van een goede leerattitude; 
met behoud van het kansen bieden aan leerlingen, vanuit joods-christelijke 
traditie, zorgen voor een brede en betekenisvolle ontwikkeling van leerlingen en 
vanuit grote maatschappelijke betrokkenheid, de school klaar maken voor het 
onderwijs van deze eeuw met de daarvoor benodigde innovatie; ontwikkeling en 
implementatie van een organisatiestructuur waar directe aansturing, coaching en 
facilitering van docenten(teams) optimaal mogelijk is; hiervoor is versterking 
van onderwijskundig leiderschap op alle niveaus nodig; ontwikkeling van 
externe gerichtheid; het in school halen van expertise die in de directe omgeving 
voor handen is, maar ook in samenspraak met ketenpartners (hbo en wo) 
ontwikkelen en verzorgen van uitdagende programma’s in het ho voor HLZ 
leerlingen; ontwikkelen van de leeromgeving; het gebouw is traditioneel van 
inrichting en overbezet; dit staat de vormgeving van up-to-date en gevarieerd 
onderwijs in de weg.  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1.4 De rector en de Cedergroep 

Cedergroep 

Vijf gerenommeerde scholen, waaronder het Hervormd Lyceum Zuid, vormen 
samen de Cedergroep. De scholen werken nauw samen met als leidmotief “Ieder 
Uniek en Samen Sterk”. Vanuit haar levensbeschouwelijke identiteit wil de 
Cedergroep als collectief een bijdrage leveren aan de samenleving door het 
bieden van waardevol onderwijs en het opleiden van wereldburgers met een 
open mind, die mogen zijn wie ze zijn, respectvol met elkaar omgaan en open 
staan voor de ander en de wereld om hen heen. 

De te benoemen rector maakt deel uit van de bestuurs- en managementstructuur 
van de Cedergroep. De rector neemt deel aan de vergaderingen van het College 
van Rectoren en aan het overleg van het College van Bestuur met dit College. In 
dit overleg staan beleidsontwikkeling en het maken van beleidskeuzes centraal. 
Binnen deze overlegstructuur zal de aan te trekken rector een échte teamspeler 
moeten zijn, die naast het belang van het HLZ een duidelijk oog heeft voor de 
belangen van de andere Cederscholen en de Cedergroep als geheel. 

Om de ambities van de Cedergroep te realiseren wordt commitment aan de 
volgende kernwaarden gevraagd: 

Samenwerken: samenwerken is de basis van leidinggeven;  

Inspireren en innoveren: de leidinggevende is een voorbeeld, motiveert en 
zet aan tot verbetering en vernieuwing;  

Vertrouwen en verantwoordelijkheid: vanuit vertrouwen neemt iedere 
betrokkene binnen de organisatie zijn of haar verantwoordelijkheid in het 
continu streven naar professionaliteit en kwaliteitsverbetering. De rectoren 
zijn op schoolniveau integraal eindverantwoordelijk en geven leiding en 
sturing aan het onderwijs en de onderwijsondersteunende en 
bedrijfsmatige processen en leggen verantwoording af aan het College van 
Bestuur. Binnen de Cedergroep vindt een (door)ontwikkeling plaats op 
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een aantal beleidsthema’s zoals strategische visie en identiteit, 
onderwijsontwikkeling en kennisdeling, ict, professionalisering en 
strategische personeelsplanning, financiën en bedrijfsvoering en 
kwaliteitszorg. Elke rector wordt naast de integrale verantwoordelijkheid 
op schoolniveau belast met een of meer bovenschoolse beleidsterreinen 
en/of portefeuilles, waar nodig/mogelijk in combinatie met thema’s uit het 
bestuursakkoord voortgezet onderwijs. Van de nieuwe rector wordt 
verwacht dat zij/hij in staat is op strategisch niveau een bijdrage te leveren 
aan de genoemde beleidsthema’s.  

1.5 Functie-eisen

Om als rector van het Hervormd Lyceum Zuid succesvol te kunnen functioneren 
en de gestelde doelen en opdrachten te realiseren, wordt het noodzakelijk geacht 
dat uit de sollicitatiebrief en het curriculum vitae van de beoogde kandidaat het 
volgende aantoonbaar blijkt: 

Academisch werk- en denkniveau, een academische opleiding is een 
pre;  

Ruime ervaring als integraal leidinggevende bij voorkeur in het 
onderwijs waarvan enkele jaren als eindverantwoordelijke van een grote 
autonome locatie of school;  

Actuele scholing op het gebied van strategische beleidsontwikkeling en 
innovatie, onderwijsontwikkeling en financieel management; het recent 
gevolgd hebben van een onderwijskundige master of MBA-programma 
is een pre;  

Aantoonbare ervaring met strategische beleidsontwikkeling, 
ontwikkeling en implementatie van onderwijsinnovaties en financieel 
management;  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Vanuit joods-christelijke waarden in staat zijn om inhoud en vorm te 
geven aan een betekenisvol bildungsprogramma en dit herkenbaar 
kunnen verwoorden;  

Het leveren van een bijdrage binnen de Cedergroep aan het collectief en 
de afzonderlijke scholen zien als een uitdaging, strategisch denken en 
handelen;  

Vermogen om zich gemakkelijk en effectief binnen de lokale 
samenleving te bewegen, relaties aan te gaan en maatschappelijk actief 
te zijn.
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1.6 Persoonskenmerken en competenties  

Als schooleider bent u in staat om mensen te boeien en aan te spreken door een 
stijl van werken die zowel verbindend als gezaghebbend is. U bent in staat te 
luisteren naar de diverse geledingen in de school. Het HLZ wordt gekenmerkt 
door een hoge mate van betrokkenheid van medewerkers, leerlingen en ouders. 
Binnen deze context bent u in staat draagvlak te creëren voor beleid en 
ontwikkeling, medewerkers uit te dagen en te bouwen aan een professionele 
cultuur waarin elkaar aanspreken op gemaakte afspraken vanzelfsprekend is. U 
mandateert taken en verantwoordelijkheden zonder de regie uit het oog te 
verliezen. De volgende kernwoorden typeren de persoonlijkheid van de rector: 
verbinding – empathie – natuurlijk overwicht – ambitie – durf. Kenmerkend 
voor de stijl van leidinggeven zijn: benaderbaar – aanspreekbaar – draagvlak 
creërend – waarmaken – transparant. 

De nieuwe rector van het Hervormd Lyceum Zuid geeft geïnspireerd leiding op 
basis van vertrouwen, geeft ruimte aan medewerkers en zet hen in hun kracht, 
coacht, begeleidt en stuurt vanuit inhoud en gezag (en dus niet vanuit macht) en 
stelt het belang van de leerling en zijn ontwikkeling daarbij centraal. In een sterk 
concurrerende omgeving is de rector in staat om heldere plannen te smeden en 
daarbij oog te hebben voor de inbreng van leerlingen en ouders. Op basis van 
ervaring en tactisch vermogen is zij/hij in staat keuzes te maken, prioriteiten te 
stellen, en waar nodig door te pakken en te confronteren. De rector denkt 
strategisch en handelt planmatig en pragmatisch. 

Potentiële kandidaten dienen te beschikken over onderstaande kerncompetenties: 

Strategische visie
Heeft een heldere visie op relevante ontwikkelingen in het (voortgezet) 

onderwijs en kan deze visie vertalen in lange termijn doelstellingen en 
stelt een strategische planning op voor het realiseren van deze 
doelstellingen. Kan zich een beeld vormen van toekomstige 
ontwikkelingen en vertoont in deze ondernemerschap.  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Onderwijskundig leiderschap
Geeft richting en sturing aan onderwijskundige processen vanuit een 

samenhangende visie op onderwijs; toetst, ontwerpt en verbetert de 
inrichting van de school op basis van onderwijskundige uitgangspunten.  

Empoweren en onderhouden relaties
Mandateert verantwoordelijkheden naar de juiste medewerkers, geeft 

anderen de ruimte om initiatieven te tonen, geeft hun de mogelijkheden en 
bevoegdheden om taken effectief te kunnen uitvoeren. Is in staat om op 
alle niveaus in school relaties met mensen op te bouwen en te 
onderhouden.  

Communicatievaardigheden
Erkent het belang van communicatie met medewerkers, leerlingen, ouders 

en andere stakeholders. Is representatief en treedt op als boegbeeld van de 
school. Beschikt over goede schriftelijke vaardigheden, kan kort en helder 
formuleren en erkent het belang om medewerkers en de schoolomgeving 
op basis van overtuiging en visie tijdig te informeren. 

Omgevingsbewustzijn

Is goed geïnformeerd over maatschappelijke, politieke en 
onderwijsontwikkelingen en andere omgevingsfactoren. Benut deze 
kennis effectief in de eigen organisatie en het eigen functioneren. Past bij 
de schoolomgeving en is in staat actief om te gaan met de ouderpopulatie 
in Amsterdam-Zuid. 

1.7 Arbeidsvoorwaarden 

De rector krijgt een salaris in overeenstemming met de zwaarte van de functie 
conform schaal 15 CAO VO, maximaal € 6.573,- bruto per maand. Bij 
benoeming krijgt zij/hij een aanbod in de vorm van een jaarcontract, waarna bij 
gebleken geschiktheid benoeming voor onbepaalde tijd uitgangspunt is. Naast 
het pakket van de primaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO VO biedt de 
Cedergroep uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 
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1.8 Procedure 

Voor meer informatie over de vacature kan contact worden opgenomen met 
mevrouw Renske Bootz-Sluman (zie voor contactgegevens hieronder). Zij zal 
namens het College van Bestuur de procedure begeleiden. Na een eerste 
selectieronde op basis van brief en curriculum vitae volgen gespreksrondes met 
de selectiecommissie en de benoemingsadviescommissie. Een assessment en 
gesprek met een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht maken deel uit 
van deze procedure.

Planning benoemingsprocedure 

Dinsdag 21 november: sluiting reactietermijn: selectie van kandidaten op basis 
van brief en curriculum vitae.

Maandag 27 november t/m maandag 4 december: eerste en tweede ronde 
gesprekken (evt. derde ronde gesprek).

Week van maandag 4 t/m vrijdag 8 december: assessment. Tevens zal in het 
kader van de goedkeuringsprocedure Raad van Toezicht een gesprek 
plaatsvinden met een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht. 

Week van maandag 11 t/m vrijdag 15 december: arbeidsvoorwaardengesprek; 
afronden procedure.

Solliciteren 

Belangstellende vrouwelijke en mannelijke kandidaten worden uitgenodigd om 
te solliciteren door middel van een motivatiebrief en curriculum vitae, gericht 
aan de heer M.J.W. van der Knaap, voorzitter College van Bestuur van de 
Cedergroep. 

Contactgegevens 

Stichting Ceder Groep  
De Cuserstraat 1  
1081 CK Amsterdam

T 020-545 69 10 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F 020-545 69 19 
E secretariaat@cedergroep.nl

Voor inlichtingen over de vacature kan per e-mail contact opgenomen worden 
met mevrouw Renske Bootz-Sluman via het adres: BTZ@hlz.nl

!  15

mailto:secretariaat@cedergroep.nl

