Heb je flair, daadkracht, natuurlijk gezag en ervaring met
leiderschap in het hedendaags voortgezet onderwijs?
Dan is deze functie misschien iets voor jou!
Het Willibrord Gymnasium verzorgt als zelfstandige stichting categoraal gymnasiaal
onderwijs aan ongeveer 450 leerlingen in Deurne. Een kleinschalige school met een groot
verzorgingsgebied die kansen biedt voor de toekomst. De school hanteert een eigentijds
onderwijsconcept Bright Focus Learning en staat daarnaast bekend als excellente begeleider
van zeer begaafde en hoogbegaafde leerlingen. De huidige rector-bestuurder heeft samen
met het personeel de visie op vernieuwing vormgegeven. In verband met het aanvaarden
van een functie elders, is het Willibrord Gymnasium met ingang van het schooljaar 20192020 op zoek naar een nieuwe rector-bestuurder die:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

de ingeslagen lijn van eigentijds onderwijs volgens het nieuwe onderwijsconcept met
flair, daadkracht en natuurlijk gezag verder ontwikkelt;
de meer dan uitstekende begeleiding van leerlingen ook laat zien in eigentijds
werkgeverschap;
zichtbaar en benaderbaar is voor medewerkers, leerlingen en ouders;
sterk communicatief onderlegd is in woord en geschrift en actief luistert;
op de juiste wijze zich verhoudt tot medezeggenschap en toezicht;
sterk is op de hoofdlijn, de strategie en het beleid van de organisatie maar ook oog
heeft voor het individu;
ondernemerschap en eigenaarschap bevordert door verantwoordelijkheden zo laag
mogelijk in de organisatie te leggen maar daarbij wel de vinger aan de pols houdt;
ruimte geeft aan anderen om hun eigen keuzes te maken in het werk en in hun eigen
leerproces;
op de hoogte is van actuele ontwikkelingen in en om het onderwijs en in staat is te
bepalen welke ontwikkelingen prioriteit krijgen in het licht van het nieuwe
onderwijsconcept;
een consistente inhoudelijke en financiële koers vaart en op een ontspannen manier
ambitieus is met aandacht voor de veranderkracht van de organisatie, de parels ziet
in de organisatie en alert is op het benutten van opborrelende energie en actieve
financieringsmogelijken.

Functie-eisen
•
•
•
•
•
•

academisch werk- en denkniveau;
leidinggevende en bestuurlijke ervaring in het onderwijs;
ervaring met het voeren van verantwoord financieel beheer en beleid;
bestuurlijk inzicht en gedegen kennis van en visie op personeelsbeleid;
zicht op en ervaring met duurzame huisvestingontwikkeling;
ervaring met een politiek-bestuurlijke context.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een 0,8 fte -1 fte functie conform schaal 14 van de CAO-VO.
Organisatie
Het Willibrord Gymnasium is een relatief kleine zelfstandige school met een eigen en
betrokken bestuur dat functioneert in het zgn. “one-tier model”. Dit betekent dat
toezichthoudend bestuur en rector samen het algemeen bestuur vormen. In de regio Deurne
is sprake van enige krimp. Bestuur, ouders en medewerkers van het Willibrord Gymnasium
hebben de ambitie om desondanks het leerlingenaantal ten minste op het huidige peil van
ca. 450 leerlingen te houden. Zij zien reële kansen om het marktaandeel te vergroten daar
begin dit schooljaar een volledig nieuw eigentijds onderwijsconcept (Bright Focus Learning)
is ontwikkeld en ingevoerd in het eerste leerjaar. Deze strategische keuze zal de nieuwe
rector-bestuurder samen met het team verder uit gaan bouwen waarbij de ontwikkeling van
de organisatie en de daarbij passende eigentijdse organisatiestructuur verder gestalte krijgt.

Meer informatie
Meer informatie over het Willibrord Gymnasium kunt u vinden op:
www.willibrordgymnasium.nl
Het school-en functieprofiel kunt u hier vinden.
Uw brief en cv kunt u uiterlijk tot en met zondag 24-3-2019 per e-mail sturen naar
rvt@willibrordgymnasium.nl

