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Situatieschets van de school 
 
Onderwijs middenin het maatschappelijk debat 
De positie van het onderwijs in de maatschappij is aan het veranderen, onder invloed van steeds snellere 
ontwikkelingen op diverse gebieden (technologie, arbeidsverhoudingen, ecologische ontwikkelingen, etc.).  
Juist omdat het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden en een veranderende attitude ten aanzien van 
vooruitgang hierin van grote waarde zijn, is de blik op de school gericht om te zorgen voor het opleiden van 
wendbare, kritische burgers. Onderwijsorganisaties moeten meebewegen om te kunnen voorzien in deze 
steeds veranderende behoefte. Het Ministerie van OCW zal ten aanzien van de kwalificaties de kaders blijven 
aansturen, maar de school zal wat de invulling van de kerntaken socialisatie en individuele ontwikkeling betreft 
een grotere stempel gaan drukken. 
 
“Er is behoefte aan een bredere kijk op wat goed onderwijs is, waarin kwalificatie en socialisatie altijd zijn ingebed in de 
vorming van de persoon gericht op een volwassen in de wereld willen zijn. Dat is niet alleen belangrijk voor het individu, 
maar ook voor de kwaliteit van het democratisch samenleven en de grenzen die de ecologische problematiek aan leven en 
samenleven stelt.” Gert Biesta (2016) 
 
Een solide en toekomstgerichte school 
Het Jordan Montessori Lyceum Utrecht, opgericht in 1945, is een middelbare school in Zeist, met ongeveer 900 
leerlingen. Er wordt havo en vwo aangeboden; de havo-afdeling heeft het predicaat ‘excellente school’ 
gekregen.  
 
Het Jordan heeft een regionale functie. Het is nu de enige Montessorischool voor voortgezet onderwijs in de 
provincie Utrecht. In Zeist zijn vijf middelbare scholen die havo- en vwo-niveau aanbieden. Naast het Jordan is 
er een christelijke, een katholieke, een vrije en een openbare school. Een derde deel van de leerlingenpopulatie 
van het Jordan komt uit Zeist, een derde deel uit Utrecht en een derde deel uit overige gemeenten.  
 
Het Jordan is een sterke school die goed toekomstgericht voorgezet onderwijs biedt, gestoeld op een krachtige 
montessorivisie, onder het motto ‘leer mij het zelf te doen’. De school combineert het doel om zo goed 
mogelijk een zo hoog mogelijk diploma te laten halen met het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van 
leerlingen. Dit weerspiegelt zich in de vier kernwaarden van het Jordan:  
 

zelfstandigheid,  
maatschappelijke verantwoordelijkheid,  
creativiteit  
 gelijkwaardige wijze in omgang.  

 
De school wil zich verder ontwikkelen als een samenwerkende en lerende gemeenschap, waarin de leerling 
centraal staat. Dat doet zij door aandacht te geven aan samenwerking tussen alle betrokkenen in de school 
(docenten (-teams), schoolleiding, ondersteunend personeel) en daarnaast door in nauw contact te staan met 
de samenleving en haar stakeholders (leerlingen, ouders (al dan niet vertegenwoordigd in de MR danwel de 
Oudervereniging) en met de Raad van Toezicht. 
 
Het is een financieel gezonde school met goede onderwijsresultaten en ieder jaar zijn er meer aanmeldingen 
dan plaatsen. De prognoses voor de leerlingenaantallen lijken voor de komende jaren positief. 
 
 
De uitdagingen van het Jordan in de komende jaren 
Zoals veel scholen, zal ook de Jordan-gemeenschap moeten nadenken over nieuwe vormen van besturing, 
medezeggenschap en intern toezicht en die ook in de praktijk moeten brengen. Bij het ontwikkelen van deze 
vormen zal er aandacht moeten zijn voor een duurzaam en blijvend debat tussen de verschillende 
waardesystemen binnen de school en voor het gegeven dat deze ook kunnen botsen. Aandacht is verder nodig 
voor de doorontwikkeling van de medezeggenschap als een positieve kracht en voor intern toezicht dat in 
samenspraak met de interne organen en geledingen voldoet aan de eisen die de samenleving haar stelt. 
 
 



Landelijk is duidelijk zichtbaar dat er een groot lerarentekort aan het oplopen is. Tot nu toe lukt het het Jordan 
heel goed om in korte tijd vacatures te vervullen. Met de landelijke ontwikkelingen in het vizier is het belangrijk 
om een aantrekkelijke werkgever te zijn en blijven. 

In de afgelopen jaren heeft het Jordan een ontwikkeling doorgemaakt. Van de -klassieke- indeling in vaksecties, 
is de organisatie nu gebouwd op een jaarlagenstructuur, waardoor er meer onderlinge samenwerking is 
ontstaan, er vakoverstijgende en schoolbrede gesprekken plaatsvinden en bredere belangen zichtbaar zijn. In 
een schoolbrede beweging is de inzet en creativiteit van medewerkers gemobiliseerd (via multidisciplinaire 
themateams) en dat heeft zijn concrete uitdrukking gekregen in het Nieuwe Schoolplan ‘Samen werken = 
Samenwerken’ (2019 – 2024).  

In de school is een breed gedeelde behoefte om deze ontwikkeling verder vorm te geven en door te zetten. 
Duidelijk is dat betrokkenen in de school deze ontwikkeling graag in dialoog voortzetten. Een dialoog die 
gebaseerd is op gelijkwaardigheid en die ruimte en vrijheid geeft om ook tegenspraak te kunnen uiten.  
Medewerkers voelen zich betrokken bij de school, zij willen werken vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid, 
waarin ieder een zichtbare rol heeft en waarin zowel een transparante afweging van besluiten als het horen en 
begrijpen van elkaar aanwezig zijn. 

De kracht van de kernwaarden en de werkwijze van het Montessori-onderwijs hebben een positieve 
meerwaarde voor de ontwikkeling van jongeren in de leeftijd van het voortgezet onderwijs. De Raad van 
Toezicht vindt het interessant om nader te gaan onderzoeken of deze vorm van onderwijs niet ook voor vmbo-
leerlingen beschikbaar zou moeten komen en welke rol het Jordan hierin zou kunnen spelen. 

Keuze voor een éénhoofdige leiding 
De Raad van Toezicht heeft recent gekozen voor een besturingsmodel met één rector-bestuurder die samen 
met de andere leden van de schoolleiding (de teamleiders) verantwoordelijkheid neemt voor de ontwikkeling 
van de school. Deze keuze is voortgekomen uit een intensief en breed voorbereidingsproces, waarin de 
vertegenwoordigers van de verschillende gremia betrokken zijn geweest. 
De keuze voor dit model komt voort uit de wens om invloed, betrokkenheid en samenwerking vanuit alle 
geledingen vorm te (blijven) geven. Het bouwt logischerwijs voort op de goede ervaring in het werken met 
multidisciplinaire themateams en de groei van een lerende gemeenschap. 



 

 

Ben jij de verbindende rector-bestuurder die ‘ons leert het zelf te 
doen’? 
 
Wij zoeken een rector-bestuurder die ons goede uitgangspositie helpt te borgen. Onze toekomstige rector-
bestuurder verstaat de kunst om externe veranderingen te vertalen naar interne ontwikkelingen en deze 
vertaalslag met zoveel mogelijk intern draagvlak en inbreng vorm te geven. Hij of zij bevraagt op onderbouwing 
en haalbaarheid van (nieuwe) plannen en stimuleert reflectie en evaluatie van de lopende plannen, steeds 
gericht op de realisatie van gestelde doelen, intern of extern. 
 
Onze toekomstige rector-bestuurder heeft een open en nieuwsgierige houding ten aanzien van de 
verschillende waardensystemen binnen onze school. Hij of zij maakt gebruik van de mogelijkheden die de 
medezeggenschap biedt en faciliteert het samenspel binnen de schoolleiding.  
De toekomstige rector-bestuurder is de verbindende factor in het samenspel van de Raad van Toezicht, de 
Medezeggenschapsraad, de teamleiders, de leerlingen, de medewerkers en de ouders en Oudervereniging. 
 
Onze toekomstige rector-bestuurder is binnen en buiten de school een boegbeeld voor het Jordan. In 
contacten met externe partijen is onze toekomstige rector-bestuurder een netwerker én vaandeldrager die het 
het Montessori-gedachtegoed met verve uitdraagt. De rector-bestuurder stimuleert actief de contacten met 
andere Montessori-scholen (voor voortgezet onderwijs). 
 
 

Integraal verantwoordelijk 
De rector-bestuurder is integraal verantwoordelijk voor de school. Domeinen als onderwijskwaliteit, 
personeelsbeleid en financiën vormen de kern binnen deze integraliteit. Het Montessori-gedachtengoed vormt het 
‘cement’ tussen deze domeinen. 
 
De rector-bestuurder werkt intensief samen met de teamleiders en geeft samen met hen leiding aan de school. De 
kaders die de rector-bestuurder stelt, zijn de uitkomst van een proces en kunnen rekenen op draagvlak. De rector-
bestuurder zorgt dat gemaakte keuzes transparant zijn, herleidbaar naar de visie van de school en navolgbaar voor 
het onderwijzend en het ondersteunend personeel, waardoor de samenhang binnen het Jordan gewaarborgd is. 
 

Het succes van een krachtige beweging verder uitbreiden is de opdracht. 
In het schoolplan Samen werken = Samenwerken 2019-2024 is de ambitie geformuleerd om de 
onderwijskwaliteit als een lerende gemeenschap te versterken. Dit krijgt onder andere vorm door het werken 
met multidisciplinaire themateams. De rector-bestuurder geeft deze teams ruimte binnen de gestelde kaders 
en vraagt inbreng en betrokkenheid. Daarnaast geeft hij of zij opvolging aan gemaakte afspraken. Dat vraagt 
om een rector die vertrouwen geeft, oog heeft voor diversiteit, een luisterend oor biedt en gericht is op de 
ontwikkeling van mensen. 
 

 
  



 

Wie zoeken wij? 
• Onze toekomstige rector-bestuurder is een verbinder, kan goed luisteren, geeft vertrouwen en ruimte aan 

medewerkers. Hij of zij hecht aan gelijkwaardigheid en toont dit in zijn of haar omgang;  
• Onze toekomstige rector-bestuurder is zichtbaar en benaderbaar, gaat onbevooroordeeld in gesprek, kent 

zijn of haar eigen vooronderstellingen en heeft het vermogen deze aan de kant te zetten; 
• Onze toekomstige rector-bestuurder heeft hart en oog voor leerlingen, ouders en medewerkers. Hij of zij is 

nieuwsgierig en gaat uit van het goede.  
• Onze toekomstige rector-bestuurder geeft ruimte, stelt de gemeenschappelijke kaders vast en zorgt dat er 

opvolging wordt gegeven aan gemaakte afspraken. Hij of zij beschikt over zachtmoedige besluitvaardigheid 
die een verbindende uitwerking heeft.  

• Onze toekomstige rector-bestuurbaar heeft affiniteit met het Montessori-gedachtengoed (in het voortgezet 
onderwijs, VMO) en is in staat dit te voorleven in de school en buiten de school; Hij of zij is in staat de 
school te verbinden met het Montessorinetwerk ten behoeve van het delen, leren en versterken van elkaar. 

• Onze toekomstige rector-bestuur wil goede resultaten halen en is oplossingsgericht. Hij of zij werkt cyclisch 
om de kwaliteit zichtbaar te maken, te borgen en verbeteren.  

• Onze toekomstige rector-bestuurder is kundig, hij of zij weet waar de integrale aansturing van een school 
over gaat, vanuit een integrale eindverantwoordelijke positie. Hij of zij kent de uitgangspunten van de code 
‘Goed Bestuur’ en weet deze toe te passen.  

 




