
	

	

 
 
AFDELINGSLEIDER LEERJAAR 2 
  
Door een herijking van organisatiestructuur is het Niftarlake college op zoek naar een 
afdelingsleider voor leerjaar 2. Dit is een afdeling die we nog niet kennen binnen de 
organisatie. Van de afdelingsleider wordt verwacht dat hij of zij deze afdeling gaat 
opzetten.  
 
De afdelingsleider is verantwoordelijk voor het onderwijs (mavo, havo en vwo) en de 
uitvoering van het personeelsbeleid in leerjaar 2.  Deze afdeling zal bestaan uit ongeveer 
24 docenten. De afdelingsleider wordt ondersteund door een teammentor/coördinator die 
mentoren ondersteunt en schakel is tussen afdelingsleider en mentoren. De afdelingsleider 
is lid van de schoolleiding. De schoolleiding bestaat uit 1 directielid (rector) en 5 
afdelingsleiders. 
  
De afdelingsleider stuurt verder een aantal secties aan en heeft minimaal één schoolbrede 
portefeuille. Daarbij is de afdelingsleider verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 
onderwijs én professionalisering van docenten in de afdeling. Ten behoeve hiervan voert 
de afdelingsleider de gesprekscyclus uit met de daarbij behorende lesbezoeken. 
  
De afdelingsleider zorgt voor evaluatie van het gegeven onderwijs en onderwijskundige 
activiteiten en rapporteert hierover aan de rector. De afdelingsleider stuurt benodigde 
acties aan. 
  
De afdelingsleider formuleert doelen voor zijn/haar afdeling die aansluiten bij het beleid 
van de school en stuurt op het bereiken van deze doelen. 
  
De afdelingsleider is lid van de schoolleiding en levert een constructieve bijdrage aan de 
vorming van beleid en aan een goede communicatiecultuur in zijn/haar eigen team en de 
school als geheel. 

De afdelingsleider is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen ontwikkeling en 
professionalisering. 

Een nauwe samenwerking met de afdelingsleider van de brugklas is vereist, onder andere 
op het gebied van determinatie van leerjaar 1 naar leerjaar 2.  

Voor het algemene profiel van onze medewerkers en de doelen en visie van de school 
verwijzen wij naar de algemene inleiding op deze site over werken bij het Niftarlake 
college. Iedereen werkt in ieder geval op donderdag, zodat er overleg is en ontwikkeld kan 
worden.    



	

	

Waardering van deze functie is in schaal 12 volgens de CAO-VO en betreft een omvang van 
0,8 FTE  

Omdat het een nieuw te vormen team is zoeken we een verbinder die kan bouwen aan een 
nieuw team. 

We zoeken een afdelingsleider met het volgende profiel: 
• Geeft leiding vanuit een duidelijke onderwijsvisie; 
• Is betrokken, motiveert, inspireert en geeft professionele ruimte aan collega’s; 
• Is herkenbaar en zichtbaar voor docenten en leerlingen; 
• Heeft sterke pedagogische kwaliteiten; 
• Heeft een stevige pragmatische persoonlijkheid; 
• Is daadkrachtig en koersvast; 
• Heeft hart voor de leerling; 
• Heeft gevoel voor humor, relativeringsvermogen en is positief 
• Bevordert de samenwerking en is kwaliteitsbewust; 
• Heeft een academisch denk- en werkniveau; 
• Heeft tactisch denkvermogen.  

 
Ervaring als afdelingsleider of leidinggevende in het PO of VO is een pre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


