
 

 

 
Profielschets 

Afdelingsleider havo 3-5 Breda  
(0.8 - 1.0 fte; S12) 

 
Mencia de Mendoza Lyceum Breda zoekt met ingang van 1 augustus 2021 een nieuwe afdelingsleider 
havo 3-5. Deze profielschets bevat achtergrondinformatie en beschrijft de kern van het profiel van de 
afdelingsleider. Voor meer gedetailleerde informatie over onze school verwijzen wij naar de 
website: https://mencia.nl/ . Wij zijn onderdeel van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda 
en omstreken (SKVOB e.o.): https://skvob.nl/  
 
Onze school 
Het Mencia de Mendoza Lyceum ligt aan de zuidrand van de stad Breda op de grens van de wijken 
Boeimeer en Ruitersbos. Dagelijks volgen ruim 1300 leerlingen er onderwijs in havo, atheneum of 
gymnasium. In ieder van deze leerwegen kunnen onze leerlingen ook kiezen voor een tweetalige 
variant (tto). Mencia de Mendoza heeft ook een locatie in Zundert, Mencia Sandrode. Samen vormen 
we één school waarbij de aansturing van de dagelijkse gang van zaken per locatie is geregeld. 
Wereldburgerschap is de rode draad in ons onderwijs, Mencia is een Global Citizen School. 
Internationalisering staat hoog in ons vaandel. Wij bieden kwalitatief goed onderwijs dat leerlingen 
voorbereidt op de internationale samenleving. Omdat een van onze collega’s per 1 augustus 2021 
afscheid neemt, zijn wij op zoek naar een opvolger. 
 
Functie van afdelingsleider havo 3 – 5 en kern van de opgave 
Als afdelingsleider maak je deel uit van de schoolleiding van Mencia de Mendoza, die bestaat uit zes 
afdelingsleiders, een conrector, locatiedirecteur en de rector. Het middenmanagent vormt de spil in 
de ontwikkeling van onze organisatie, passend bij de ambities uit ons schoolplan.  
Als afdelingsleider draag je bij aan het versterken van de professionele cultuur op onze school en een 
positief leerklimaat voor medewerkers en leerlingen.  
Uiteraard ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen jouw afdeling: havo 3- 5 
in Breda. Je geeft richting aan de ontwikkeling van het onderwijs- en ondersteuningsbeleid voor onze 
havisten. Wij streven naar een aansprekend programma, dat zowel de tweetalige als de reguliere 
havist uitdaagt in zijn of haar talenten. Van jou als afdelingsleider verwachten we dat je succesvol 
leidinggeeft aan het herontwerp van ons havo-curriculum, zodat het nog beter is afgestemd op de 
ontwikkelbehoeften van onze leerlingen. Daarbij maak je gebruik van (eigen) kennis en expertise over 
‘wat werkt’ en wat we leren van actuele inzichten in onderwijs. Jouw rol is om collega’s in deze 
ontwikkeling te stimuleren en te faciliteren. Je draagt zorg voor het operationaliseren en evalueren 
van het programma en legt verantwoording af over je werk en de keuzes die je maakt aan de 
conrector onderwijs.  
 
De afdelingsleider die wij zoeken 
De afdelingsleider die wij zoeken staat stevig in de schoenen, is verbindend en kwaliteitsbewust.  
Je geeft een positieve impuls aan de ontwikkeling van een professionele cultuur en het collectieve 
gevoel van verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van ons onderwijs in de havo. Je bent 
communicatief vaardig en je vervult een voorbeeldfunctie.  
  



 

 

 
 
Kenmerkend voor jou: 
• je bent een ervaren onderwijskundig leider en een uitstekend netwerker; 
• je kijkt kritisch naar de organisatie en je neemt op basis van analyse besluiten; 
• je hebt kennis van actuele ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs;  
• je ontwikkelt jezelf en je kunt anderen laten groeien;  
• door studie en/of ervaring heb je een academisch werk- en denkniveau bereikt;  
• je vervult (in overleg en op basis van kwaliteit) een van de portefeuilles in de schoolleiding. 
 
Een formele beschrijving van de functie vind je onder de desbetreffende link bij de vacaturemelding.  
 
Wat wij bieden  
Mencia de Mendoza Lyceum heeft een vacature voor de functie van afdelingsleider in schaal 12 van 
de cao voortgezet onderwijs voor de omvang van 0,8 - 1,0 fte. Ingangsdatum 01/08/2021.  
 
Bovendien bieden we je:  
• een werk- en leeromgeving met een interculturele dynamiek; 
• een team dat bestaat uit betrokken en ondernemende professionals; 
• constructieve collegiale samenwerking binnen de schoolleiding. 
 
 
 
 
 


