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Profielschets 

Rector Graaf Engelbrecht 

(1,0 fte; S15) 

 
Het Graaf Engelbrecht in Breda zoekt met ingang van 1 augustus 2023 een nieuwe rector. Deze 

profielschets geeft achtergrondinformatie en beschrijft de kern van het profiel van de rector die we 

zoeken. Meer gedetailleerde informatie over Graaf Engelbrecht is beschikbaar via de website.  

Graaf Engelbrecht is onderdeel van Libréon . 

 

 

Graaf Engelbrecht 

Graaf Engelbrecht is een kleinschalige openbare scholengemeenschap voor mavo, havo en atheneum 

in de wijk Haagse Beemden in Breda-Noord. We hebben ruim 750 leerlingen. Hiervoor zetten zich 

dagelijks 70 docenten en 25 onderwijsondersteunende personeelsleden in. 

 

Op Graaf Engelbrecht ontdekken onze leerlingen wie ze zijn, wat ze kunnen, wat ze willen en hoe ze 

dat kunnen bereiken. Anders gezegd: onze leerlingen krijgen de tijd en de ruimte om hun unieke 

eigenschappen te ontdekken, verder te ontwikkelen en erin uit te blinken. Wij begeleiden hen daar zo 

goed mogelijk bij. We bereiden leerlingen voor op hun plek in de maatschappij: ze doen kennis op en 

leren vaardigheden. 

 

Onze ambitie 

Graaf Engelbrecht is een school met goede resultaten en een mooi onderwijsprogramma, met 

natuurlijk veel aandacht voor sport, we zijn immers een Topsporttalentschool, maar ook voor cultuur!  

Medewerkers zijn trots op hun school. Zij ervaren Graaf Engelbrecht als een bijzondere school met 

een prettig leer- en werkklimaat.  

De komende periode is gericht op het borgen van het succes. Met het oog op de toekomst liggen de 

uitdagingen in het verder ontwikkelen van inspirerend onderwijs en het voorbereiden van de 

leerlingen op een veranderende maatschappij. 

 

De rector die wij zoeken 

Graaf Engelbrecht zoekt een rector die, met aandacht voor de leerlingen en medewerkers, verder 

bouwt op het succes van de ontwikkeling van de school. De nieuwe rector herkent de uitdagingen en 

bepaalt samen met het team de koers en waardeert daarbij wat zorgvuldig is opgebouwd. Een rector 

die vanuit vertrouwen kaders en richting geeft, vanuit een duidelijke visie op onderwijs.  

‘De Graaf’ zoekt een verbindende rector, die zichtbaar en toegankelijk is in de school voor leerlingen 

en collega’s. Een rector die samen met het team, de leerlingen en hun ouders, stáát voor de school en 

de school met flair en overtuiging vertegenwoordigt in Breda en omgeving. 

 

 

 

 

https://www.graafengelbrecht.nl/
https://libreon.nl/
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Functie en kaders 

Als rector ben je integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, het personeel en de 

(financiële) gezondheid van Graaf Engelbrecht. Met de conrector en afdelingsleiders geef je leiding 

aan de interne organisatie. Uiteraard treed je naar buiten als gezicht van de school en 

vertegenwoordig je de school in relevante netwerken. Je directe strategische sparringpartners vind je 

in het rectoren en directeurenoverleg van Librēon. Je legt verantwoording af aan het College van 

Bestuur. 

 

 

Persoonlijke kenmerken en competenties   

Om de functie succesvol in te kunnen vullen blijkt uit je brief en cv dat je beschikt over de volgende 

kennis, vaardigheden en/of ervaring:  

• je beschikt over leidinggevende bagage in een directiefunctie in het (voortgezet) onderwijs;  

• je hebt daarbij specifiek ervaring met de transitie naar een professionele cultuur met behoud 

van een informele sfeer;  

• je beschikt over een heldere visie op onderwijs; 

• je bent leider, coach en partner in de professionele ontwikkeling van je managementteam;  

• je geeft leiding vanuit duidelijke kaders, met oog voor talenten en behoeften van je 

medewerkers en de leerlingen. 

 

In een sollicitatiegesprek kun je ons ervan overtuigen dat je:   

• strategische koers bepaalt en dat coachend terugbrengt in de school;  

• prioriteiten stelt voor lange en korte termijn;  

• zichtbaar en toegankelijk bent;  

• handelt vanuit empathie en met gevoel voor humor; 

• aanspreekbaar bent op je eigen handelen en beschikt over een sterk reflectief vermogen; 

• transparant en krachtig bent in je communicatie. 

 

 

Je beschikt bovendien over de volgende competenties: 

 

• Verbindend vermogen    

Je bent een invoelend leider met een goede antenne voor gedeelde en unieke belangen, in je eigen 

school alsook met partners daarbuiten. Je bent in staat om deze zorgvuldig af te wegen en mensen 

aan jouzelf en elkaar te verbinden. Je hebt gevoel voor verhoudingen en kunt doeltreffende relaties en 

coalities tot stand brengen en onderhouden. Je werkt vanuit vertrouwen en je geeft vertrouwen. Je 

integriteit blijkt uit je transparante wijze van communiceren en je luisterende vermogen. Je geeft 

ruimte en je begrenst.  
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• Strategisch leiderschap   

Je bent een scenariodenker, die anticipeert op in- en externe factoren die de kwaliteit van het 

onderwijs en de ontwikkeling van de school kunnen beïnvloeden. Je hebt gevoel voor timing en een 

scherp oog voor urgentie. Je hebt een duidelijk beeld van de strategische positie die het Graaf 

Engelbrecht inneemt in Breda en de omgeving. Je geeft daadkrachtig invulling aan de rol van 

samenwerkingspartner en kan verbinding maken met stakeholders en netwerken. 

 

• Coachend leiderschap 

Je herkent kwaliteiten en ontwikkelbehoeften van anderen en je bent in staat hen daarin inzicht te 

geven. Je hebt het vermogen om zowel individuele professionals in hun ontwikkeling te stimuleren, als 

teamwork te bevorderen. Je bent in staat om anderen een spiegel voor te houden en aan te spreken 

op eigen verantwoordelijkheid. Je past effectieve interventies toe die persoonlijk leiderschap 

versterken en eigenaarschap bevorderen. Je inspireert anderen in hun groei en daagt hen uit om hun 

grenzen te verleggen. 

 

• Onderwijskundig leiderschap  

Je beschikt over een concrete en eigentijdse visie op onderwijs en het bouwen aan een sterk 

pedagogisch en didactisch klimaat. Je baseert je daarbij aantoonbaar op ervaring over ‘wat werkt’ en 

hebt inzicht in ontwikkelingen en vernieuwingen uit de onderwijssector en de samenleving. Je benut 

deze bagage om in samenspraak met het team concreet betekenis te geven aan de koers voor Graaf 

Engelbrecht. Je bent goed in staat om jullie gedeelde visie krachtig te verwoorden en je onderbouwt 

de afwegingen die je maakt als je op basis daarvan richting geeft aan de vertaling in de praktijk. Je 

inbreng stimuleert collega’s om de bestaande onderwijsontwikkeling te versterken en te borgen.  

 

 

Wat wij bieden 

De functie van rector is een fulltime functie in schaal 15 van de cao vo. Je krijgt een tijdelijke 

aanstelling van een jaar, met de intentie om deze om te zetten in een aanstelling voor onbepaalde tijd.  

 


