
FUWA-VO           

1. Functie-informatie 
 

Functienaam:   Afdelingsleider 
Organisatie:   SOVOT (Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg)  
Salarisschaal:  12  
Indelingsniveau: Vc 
Activiteiten:   Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren, 
   Coördinatie van activiteiten en processen   
Kenmerkscores: 44443 44444 43 44 
Somscore:   54 
Datum:   januari 2018 
  
 
2. Context 

 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een onderwijsinstelling voor voortgezet 

onderwijs, de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg (SOVOT). Onder SOVOT 

vallen het Beatrix College, het Koning Willem II College en (een belangrijk deel van) het 

Reeshof College. SOVOT houdt twee openbare scholengemeenschappen voor 

mavo/havo/vwo en – samen met een katholieke stichting – een scholengemeenschap voor 

vmbo in stand. Met ruim 400 bevlogen collega’s geeft SOVOT onderwijs aan bijna 4.500 

leerlingen in Tilburg en omgeving.  

SOVOT kent het besturingsmodel met een Raad van Toezicht en een dagelijks bestuur in de 

vorm van een éénhoofdig College van bestuur. De taakverdeling tussen het College van 

Bestuur, de rectoren van de scholen, de (leshuis)directeuren van de scholen is vastgelegd in 

het managementstatuut.  

De werkzaamheden van afdelingsleider worden uitgevoerd binnen een van de scholen van 

SOVOT.  

Kern van de taak van de afdelingsleider is het zodanig leidinggeven aan de teamleden, dat 

het onder zijn/ haar verantwoordelijkheid uitgevoerde beleid op het gebied van onderwijs en 

begeleiding leidt tot de gewenste resultaten (op- en afstroom van leerlingen, 

examenresultaten, welbevinden leerlingen en teamleden, tevredenheid ouders, etc.). 

De afdelingsleider initieert en coördineert de invulling en uitvoering van de voor de afdeling 

vastgestelde onderwijskundige beleidskaders, draagt bij aan de ontwikkeling en uitvoering 

van het beleid van de sector, draagt zorg voor de ontwikkeling en afstemming van de 

onderwijsprogramma’s van de afdeling, geeft leiding aan de afdeling en levert een bijdrage 

aan de uitvoering van het onderwijs binnen de afdeling. Van de afdelingsleider wordt 

verwacht dat hij/zij in staat is aan het proces van continue veranderingen een herkenbare 

bijdrage kan leveren. 

De afdelingsleider legt verantwoording af aan de directeur onder- of bovenbouw.  

 
3. Werkzaamheden 
 
1. Geeft leiding aan de afdeling door: 

 

 het aansturen van de medewerkers van de afdeling binnen de kaders van de 
formatieplanning; 



 het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met aan de afdeling 
verbonden medewerkers en het adviseren over eventuele rechtspositionele 
consequenties aan de directeur onder- of bovenbouw;  

 het voorzitten van afdelingsvergaderingen;  

 het informeren van leden van de afdeling over relevante zaken en ontwikkelingen; 

 het monitoren van de interne en externe communicatie van de afdeling; 

 het afhandelen/behandelen van klachten betreffende de afdeling;  

 het verlenen van toestemming aan leerlingen om lessen te verzuimen;  

 het toezien op naleving van de regels die gelden voor de afdeling en ingrijpen bij 
overtredingen. Eventuele disciplinaire maatregelen voor leden van de afdeling worden 
altijd genomen door de rector van de school; 

 het opstellen van een jaarplan voor de afdeling en het beheren van het afdelingsbudget; 

 draagt zorg voor de uitvoering van het personeelsbeleid binnen de aan hem/haar 
toegewezen afdeling. 

 
2. Levert een bijdrage aan de uitvoering van het onderwijs binnen de afdeling door: 

 het verzorgen van het onderwijsleerproces in één of meerdere vakken;  

 het daartoe bepalen en samenstellen van de leer- oefenstof, les- en leermethode, te 
gebruiken leermiddelen en materialen en de indeling en fasering van de lessen;  

 het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van leermiddelen, lesmateriaal, modulen 
en andere delen van het curriculum;  

 het bewaken van het pedagogisch- didactisch klimaat voor de betreffende 
leerlingengroep. 
 

3. Initieert en coördineert de invulling en uitvoering van de voor de afdeling vastgestelde 

onderwijskundige beleidskaders door:  

 het organiseren en mede uitvoeren van de leerlingbegeleiding in de afdeling en de 
afstemming daarvan op vakoverstijgende onderwijskundige zaken;  

 het beslissen over plaatsing en tussentijdse toelating van leerlingen;  

 het initiëren en stimuleren van scholing/bijscholing van alle leden van de afdeling (de aan 
de afdeling verbonden leraren);  

 het volgen en analyseren (van gevolgen) van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn 
op het functioneren van de afdeling;  

 het vertalen van de onderwijsprogrammering van de onderwijsinstelling naar jaarplannen, 
waarin de benodigde aanpak en werkwijze voor de afdeling beschreven staan.  

 
4. Draagt bij aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van de afdeling door:  

 het ontwikkelen van en adviseren over beleidsvoorstellen;  

 het participeren in de meningsvorming op schoolniveau in de vergaderingen van het 
directieteam;  

 het deelnemen (als voorzitter of als lid) aan beleidscommissies op afdelingsniveau;  

 het uitvoeren van één of meerdere (coördinerende) taken op afdelingsniveau. 
 
5. Draagt zorg voor de ontwikkeling en afstemming van de onderwijsprogramma's van de 

afdeling door:  

 het analyseren van onderwijsresultaten van de afdeling en het naar aanleiding daarvan 
ondernemen van actie in samenwerking met de directeur onder- of bovenbouw;  

 het coördineren van de ontwikkeling van leermiddelen, lesmateriaal, modulen en andere 
delen van het curriculum en de ontwikkeling van nieuwe onderwijsprogramma's;  

 het informeren en adviseren van de directie met betrekking tot het te voeren beleid; 



 het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling en de verzorging van nieuwe 
onderwijsprogramma's;  

 het wegwijs maken van leerlingen in de voorhanden zijnde media, als boeken, cd-roms, 
internet etc., waarin informatie kan worden opgezocht;  

 het begeleiden van individuele- en groepen leerlingen.  
 

 
4. Bevoegdheden, kader & verantwoordelijkheden 
 
- Beslist bij/over: de afdelingsleider neemt beslissingen bij de vertaling van de 
onderwijsprogrammering van de onderwijsinstelling naar jaarplannen, waarin de benodigde 
aanpak en werkwijze voor de afdeling beschreven staan, bij het participeren in de 
meningsvorming op afdelingsniveau in de vergaderingen met het directieteam, bij het 
opstellen van een jaarplan voor de afdeling, over de inhoud van adviezen aan het 
directieteam en bij het geven van leiding aan de afdeling; 
 
- Kader: de door de directie geformuleerde en vastgestelde centrale kaders van beleid en 
beleidsuitgangspunten van het ministerie van OCenW zijn van belang voor de uitvoering van 
de werkzaamheden; 
 
- Verantwoording: de afdelingsleider is verantwoording schuldig aan de directeur boven- of 
onderbouw voor wat betreft het initiëren en coördineren van de invulling en uitvoering van de 
voor de afdeling vastgestelde onderwijskundige beleidskaders, de bijdrage aan de 
ontwikkeling en uitvoering van het beleid van de afdeling, de ontwikkeling en afstemming van 
de onderwijsprogramma's van de afdeling, het leiding geven aan de afdeling en de bijdrage 
aan de uitvoering van het onderwijs binnen de afdeling. 
 
5. Kennis en vaardigheden 
 
- leidinggevende vaardigheden (coachen, functioneringsgesprekken, aansturen, e.d.); 
- brede theoretische kennis van het voortgezet onderwijs; 

- kennis van onderwijskundige procedures en ontwikkelingen; 

- kennis van onderwijsvernieuwingsprocessen en vaardigheid in de implementatie ervan;  

- inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de scholengemeenschap;  

- vaardigheid in het ontwikkelen van beleidsvoorstellen;  

- vaardigheid in het vertalen van onderwijsprogrammering naar de nodige aanpak en 

werkwijze voor de afdeling en in het bewaken van de voortgang van de werkzaamheden 

binnen de afdeling.  

 
6. Contacten 

 
- met mede-afdelingsleiders en directeur boven- of onderbouw om afstemming te 

bevorderen, nieuwe ontwikkelingen uit te dragen, adviezen te verstrekken en 
standpunten te verdedigen;  

- met afdelingsleiders en leraren in verband met de zorg voor personeel en om af te 
stemmen over de implementatie van beleid;  

- met onderwijsondersteunend personeel voor zover van belang voor de afdeling;  
- met ouders/verzorgers bij conflicten om te onderhandelen over het behoud van de 

leerling voor de onderwijsinstelling;  
- met ouders/verzorgers om te informeren en zaken af te stemmen tijdens ouderavonden, 

voorlichtingsavonden, e.d.;  
- met de collega’s van de zusterscholen van SOVOT ter afstemming en advies; 



- met leerlingen in het kader van lessituatie, leerlingenbegeleiding en het nemen van 
maatregelen bij het overtreden van regels indien het zaken betreft die niet door de leraar, 
mentor of de decaan opgelost kunnen worden;  

- met externe organisaties om de zorg voor (probleem)leerlingen en het curatief beleid af 
te stemmen;  

- met directies en personeel van het primair onderwijs in het kader van de instroom van 
leerlingen;  

- met leidinggevenden en collega's binnen en buiten de eigen school en in project- en/of 
werkgroepen over onderwijsprogramma’s en onderwijsvernieuwing om tot onderlinge 
afstemming, professionaliteit van leraren e.d. te komen.  

 
 


