
 

Profielschets - Rector Edith Stein College 
 

UIT HET JUISTE HOUT GESNEDEN 
 
Wilt u rector worden van het Edith Stein College – het oudste lyceum van Nederland – én binnen een sterk team 
van bovenschoolse schoolleiders van Lucas Onderwijs werken aan de kwaliteit van het onderwijs in de regio Den 
Haag? Bent u in staat om uitstekend onderwijs te organiseren voor onze uitdagende leerlingenpopulatie? Beschikt 
u over uitmuntende communicatieve vaardigheden om deze functie te vervullen in de dynamische, culturele en 
politieke context van Den Haag?  

Mooi. Dan zou u zomaar de inspirerende rector kunnen zijn die wij zoeken. Als u ook bij ons past natuurlijk. Want 
het Edith Stein College is een school met een uitgesproken profilering, een sterke interne cultuur en een eigen 
visie op goed onderwijs. Voor deze unieke school zoekt Lucas Onderwijs daarom iemand die uit hetzelfde hout 
gesneden is als onze leerlingen. Iemand die een waarmaker is. Wij leggen u graag uit wat wij daarmee bedoelen. 

 

MOOI. MAAK HET MAAR WAAR 
 
Het Edith Stein College is een school in het centrum van Den Haag, op steenworp afstand van de Tweede Kamer 
met ruim 1.000 leerlingen en bijna 150 medewerkers.  

Onze leerlingenpopulatie vertegenwoordigt ongeveer 60 nationaliteiten en vormt daarmee een mooie 
afspiegeling van onze multiculturele samenleving. Tegen onze leerlingen zeggen wij: “Het Edith Stein College is een 
geweldige springplank, maar geen rode loper. Laat je bluf en branie thuis, neem je trots en zelfbewustzijn mee. Wij 
nemen jou serieus en vragen jou om hetzelfde te doen. Als jij werk wilt maken van je toekomst dan heb je ons 
volledig aan je zijde.” Kort samengevat is ons motto: Mooi. Maak het maar waar. Dit motto is een uitdaging en 
compliment tegelijk. Het zegt: “Wij geloven in je.” En in die paar simpele woorden zit exact de kracht van ons 
onderwijs. 

 

EMANCIPATOIR WORDT TRANSFORMATIEF 
 

Van oudsher staat het Edith Stein College voor het bieden van kansen aan leerlingen. Oorspronkelijk als 
meisjesschool met emancipatoire functie, momenteel als een school van nu die zich richt op de emancipatie van 
de nieuwe Hagenaar. Het Edith Stein College heeft dan ook een sterke ISK-afdeling en specialiseert zich hiermee 
in onderwijs aan leerlingen van wie de wortels niet in Nederland liggen. We leiden hen op tot kansrijke burgers in 
de Nederlandse samenleving.  

De schoolleiding van het Edith Stein College bestaat uit een rector en vijf afdelingsleiders. Onderwijsinnovatie is 
geborgd in de missie/visie van onze school. Hiermee geven wij ons onderwijs een cyclisch ontwikkelkarakter. 

Lerarentekorten ten spijt, zijn we voor docenten die het in Den Haag willen waarmaken een zeer aantrekkelijke 
school. Onze actieve deelname in de 2e Haagse opleidingsschool (NOD Haaglanden) speelt daarbij nadrukkelijk 
een rol. Daarnaast behoren we samen met enkele scholen in Nederland tot de beweging van de Transformatieve 
scholen. We zijn ons bewust van de uitdagende leerlingenpopulatie waarbinnen we onderwijs ontwikkelen en 
delen binnen het netwerk van Transformatieve scholen onze nieuwste inzichten. 

 

ONDERNEMERSLEF EN TEAMGEEST 
 
Als rector bent u integraal verantwoordelijk voor het beleid van het Edith Stein College. U voelt zich verbonden 
met de gedrevenheid die wij hebben voor onze leerlingen en bouwt met ons team aan de nieuwe schoolplancyclus 
2023-2027.  

Het Edith Stein College is volop in ontwikkeling in een dynamische stad en zoekt een teamspeler met overzicht en 
gevoel voor timing en balans. Het succesvol leidinggeven aan onze school vraagt dat u kunt stimuleren, motiveren 
en verbinden. Dat u kansen herkent en het lef hebt om met ons team te ondernemen. Dat u de regie neemt, 
prioriteiten stelt en afspraken borgt.  



 

U legt verantwoordelijkheden, waar mogelijk, diep in de organisatie. Hierbij past dat u medewerkers – coachend 
en sturend - meeneemt in hun verantwoordelijkheden. U werkt transparant en mensgericht en beschikt over 
adequate expertise op het gebied van human capital. 

U heeft hart voor onze leerlingen, bent zeer benaderbaar en gaat door het vuur voor het onderwijs op de school. 
Onderwijsinhoudelijk bent u goed onderlegd. U herkent zich in onze visie op onderwijs en weet deze te vertalen 
naar - en te evalueren met medewerkers in het kader van de ontwikkelingen in en om de school. 

Als rector van het Edith Stein College bent u het boegbeeld van de school. U weet hoe u zich, zowel naar binnen 
als naar buiten toe, zichtbaar en benaderbaar opstelt. Voorts bent u communicatief vaardig en transparant en 
doortastend in uw handelen. U bent een netwerker en weet mensen te verbinden. Uw bestuurlijke sensitiviteit en 
ervaring met het werken in een grootstedelijke context komen u als rector van het Edith Stein College uitstekend 
van pas. 

 

WERK AAN DE WINKEL 
 
Onze school heeft een duidelijk en sterk profiel en heeft de opdracht om - vanuit eigen context - de stichtingbrede 
koers te vertalen naar een nieuwe schoolplancyclus 2023-2027. Belangrijke speerpunten hierbij zijn het 
onderwijskundig kwaliteitsbeleid, het personeelsbeleid (teamontwikkeling, scholing en begeleiding van 
medewerkers) en de doorontwikkeling van onze Transformatieve school.  

 

EVEN VOORSTELLEN: LUCAS ONDERWIJS 
 
Het Edith Stein College maakt deel uit van Lucas VO, regio Den Haag. In de regio werken dertien VO-scholen van 
Lucas Onderwijs intensief samen. Met in totaal meer dan 38.000 leerlingen en 4.600 personeelsleden is de 
stichting Lucas Onderwijs één van de grootste onderwijsbesturen in Nederland.  
Lucas Onderwijs stimuleert scholen om het best denkbare onderwijs te bieden, opdat iedere leerling zich kan 
ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger. De besturingsfilosofie binnen de stichting 
wordt gekenmerkt door verregaande vorm van mandatering van de scholen. Scholen, schoolleiders hebben 
hierdoor veel ruimte om beleidskeuzes te maken die passen bij de eigen context. De ontwikkelrichting staat 
beschreven in de koersbeweging van de stichting. Aan dit ontwerp hebben ruim 1000 medewerkers deelgenomen. 
De koersbeweging is vertaald naar schoolplannen. Inmiddels wordt de koersbeweging geactualiseerd voor de 
komende jaren. Deze geactualiseerde koersbeweging wordt op korte termijn gepubliceerd. 
 
Schoolleider zijn binnen een grote stichting als Lucas Onderwijs heeft als groot voordeel dat er sprake is van veel 
professionaliteit, zaken zijn bij ons goed geregeld. Schoolleiders krijgen veel beleidsruimte, er is sprake van een 
sterk collegiaal verband van schoolleiders én er wordt veel aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling.    

HOE GAAN WE VERDER? 
 
Spreekt deze vacature u aan en herkent u zich in het profiel? Dan horen wij graag van u. We gaan ervan uit dat u 
als kandidaat over de competenties beschikt die bij een functie met dit profiel passend zijn. 

Het betreft een functie voor 1,0 fte in de schaal 14 volgens de CAO voor het voortgezet onderwijs. Bij bewezen 
geschiktheid behoort schaal 15 tot de mogelijkheden. Daarnaast is momenteel een arbeidsmarkttoelage-
regeling (7,5%) van toepassing.   

Uw brief en cv kunt u versturen via het sollicitatieformulier op vbent.org (onderaan de pagina) t.a.v. de heer H.A. 
Hendriks o.v.v. vacaturenummer 20220293.  

Het eerste gesprek vindt plaats op vrijdagmiddag 1 juli 2022. Op maandag 4 of dinsdag 5 juli vindt het 
ontwikkelassessment plaats. De tweede gespreksronde staat gepland op vrijdag 8 juli.  

Voor inhoudelijke vragen over de functie of procedure kunt u contact opnemen met de heer H.A. Hendriks via 
088 – 20 51 600 of de heer J.B. van Dam, regiodirecteur via het telefoonnummer 06 -10 80 72 70.  

We zien uw reactie graag uiterlijk 26 juni 2022 tegemoet. 

https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/rector-edith-stein-college-lucas-onderwijs/
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