
Het Johan de Witt-Gymnasium te Dordrecht zoekt met ingang van het schooljaar 2020/2021 een 

 

Rector-Bestuurder 
 

Het Johan de Witt-gymnasium Dordrecht 

 
Op welke school komt de nieuwe rector-bestuurder terecht? Wij zijn een zogenaamde éénpitter, met 

800 bijzonder aardige en getalenteerde leerlingen, die allemaal op hun eigen manier hun mogelijkheden en 

grenzen aan het verkennen zijn. Daarbij geven zij aan de school erg veilig te vinden, zodat ieders eigen 

persoonlijkheid er goed tot zijn recht kan komen. We dragen dagelijks met ongeveer 80 collega’s zorg voor een 

professioneel leerklimaat. Wij zijn een openbare school, algemeen toegankelijk, ongeacht levensovertuiging, 

etniciteit of geaardheid. Wij respecteren ieders mening en grijpen de diversiteit aan om van elkaar te leren. 

Onze leerlingen verdienen docenten en ondersteuners die hun groeimogelijkheden zien, stimuleren en waar 

nodig bijsturen. Zorg voor leerlingen staat bij ons hoog in het vaandel. Aan de hoge kwaliteit van het 

docententeam wordt veel ruimte geboden, waarbij van de rector-bestuurder onderwijskundig leiderschap 

gevraagd wordt. De school is gehuisvest in een monumentaal gebouw dat in 2013 volledig gerenoveerd is en 

bevindt zich op een mooie locatie nabij het centraal station. De school is een financieel gezond, categoraal en 

zelfstandig gymnasium. We zijn er trots op dat we zelfs het oudste gymnasium van Nederland zijn. De school 

vervult een sterk regionale functie. Ongeveer de helft van onze leerlingen komt van buiten de gemeente 

Dordrecht. 

 

 
Profielschets van de Rector-Bestuurder 

 
Voor het Johan de Witt gymnasium zoeken we een rector-bestuurder die een verbindend leider is. Daar hoort een 

combinatie van eigenschappen bij die niet iedereen gegeven is; daar zijn we ons van bewust. Toch is dit wat bij 

het Johan de Witt-gymnasium past. De ervaren aanvoerder die wij zoeken toont visie, initiatief en geeft richting 

aan de koers van de school, zowel onderwijskundig als zakelijk. De rector-bestuurder creëert een sfeer van 

‘samen de schouders eronder’, is ondernemend, speelt in op de kennis en kunde die in de school aanwezig zijn 

en heeft de vaardigheid om veranderingen door te voeren. Dat betekent: in verbinding staan met leerlingen die 

ambitie tonen, met docenten die enthousiast en betrokken willen werken aan het ontwikkelen van innovatieve 

leermethoden en met het dynamische netwerk in de Drechtsteden. 

 
Binnen de rol van rector-bestuurder in onze school zal onderwijskundig leiderschap een belangrijk 

onderscheidend onderdeel vormen. De rector-bestuurder werkt nauw samen met de twee conrectoren. Samen 

met de andere leden van de schoolgemeenschap zorgt de schoolleiding voor een professionele cultuur. Dat is 

voor ons: werk maken van het best denkbare gymnasiale onderwijs. Dat betekent dat we ruimte maken en laten 

om te leren en te ontwikkelen. De rector-bestuurder is zich bewust van het feit dat ruimte bestaat bij de gratie 

van het respecteren van grenzen. Een onderwijskundig leider kan begrenzen, is in staat verschillen te 

overbruggen en toont daadkracht waar dit nodig is. 

 

 
Competenties 

 Daadkracht bezitten: 

U bent besluitvaardig en weet verandering te initiëren en te volbrengen. U heeft geen schroom daarbij voorop 

te lopen. 

 Afgewogen oordeelsvorming: 

U kunt verschillende handelwijzen tegen elkaar afwegen en komt op basis van criteria tot een oordeel. U bent 

dus in staat om criteria te formuleren, het overzicht te bewaren tussen hoofd- en bijzaken, bent nuchter en 

duidelijk over uw eigen oordeel en overwegingen. 

 Vaardig in onderhandelen: 

U bent in staat om verschillen te overbruggen. U bent behendig in het verkrijgen van concessies en het 

oplossen van conflicten. U weet conflicten te benoemen en bent vaardig in het benadrukken van een 

gemeenschappelijk belang. U bent op die manier in staat om gedragen beslissingen tot uitvoering te 

brengen en gezamenlijk resultaten te boeken. 

 Vertrouwen geven en toegankelijk zijn: 

U gaat uit van de goede bedoelingen van een ander en rekent erop dat de anderen doen wat ze zeggen. U 

hebt positieve verwachtingen en durft een ander te vertrouwen, ruimte te laten en te respecteren door een 



sfeer te scheppen waarbij mensen zich uitgenodigd en welkom voelen. U bent op sociaal vlak makkelijk te 

benaderen, staat open voor wat anderen te zeggen hebben en bent in staat draagkracht te creëren. 

 Vaardig in ondernemen: 

U signaleert kansen voor de school en handelt naar de kansen en mogelijkheden die u ziet. U schrikt niet 

terug voor een verantwoord risico en kunt grensverleggend optreden binnen de financiële, organisatorische 

en onderwijskundige kaders. U weet de balans te vinden tussen visie en een heilig geloof in ideeën versus 

het op tijd kunnen stoppen en in staat zijn om een verlies te nemen. 

 
Functie-eisen 

• Afgeronde academische opleiding en ruime leidinggevende ervaring in het voortgezet onderwijs. Een 

managementopleiding en onderwijsbevoegdheid zijn een pré. 

• Samenwerkingsgericht en beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden. 

• Een visie op leiderschap in een professionele lerende organisatie 

• Een visie op de betekenis van categoraal gymnasiaal onderwijs in de 21ste eeuw 

• Financieel onderlegd 

• Boegbeeld - regisseur - netwerker 

 
Aanstelling 

Het betreft een fulltime S-15 functie conform de geldende CAO-VO. 

 

 
Procedure 

Het eerste selectiegesprek vindt plaats in de week van 17 februari 2020 

Het tweede gesprek in de week van 9 maart 2020. 

Een assessment maakt deel uit van de procedure. 

 
Sollicitatie 
Stuur vóór 28 januari 2020 uw sollicitatie gericht aan de heer A.B. Blase 

per post of per e-mail naar: 

 

Johan de Witt-gymnasium 

T.a.v. mevrouw M. van der Schalie 

m.vanderschalie@jdw.nl 

Oranjepark 11 

3311 LP Dordrecht 

 

 
Overige informatie: 

www.jdw.nl of bij de heer A.B. Blase, telefoon 06-239 754 06 

mailto:m.vanderschalie@jdw.nl
http://www.jdw.nl/

