
 

 

 
Profielschets 

Afdelingsleider onderbouw  
(0.5 fte; S12)1 

 
Mencia Sandrode zoekt met ingang van 1 augustus 2021 een nieuwe afdelingsleider onderbouw. 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://sandrode.nl/ . Wij zijn onderdeel van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs 
Breda en omstreken (SKVOB e.o.): https://skvob.nl/  
 
 
Onze school 
Mencia Sandrode in Zundert is de nevenvestiging van Mencia de Mendoza in Breda. De school ligt in 
een fraaie omgeving aan de rand van de bebouwde kom in Zundert en is goed en veilig bereikbaar.  
Samen vormen we één school waarbij de aansturing van de dagelijkse gang van zaken per locatie is 
geregeld. In Zundert bieden we leerlingen onderwijs op kader-, mavo-, havo- en atheneumniveau. 
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. Ons motto: Mencia, ontdek jouw wereld! 
 
Onze ongeveer 350 leerlingen komen uit het dorp en omliggende gemeenten. We hechten veel 
belang aan goed contact met de verschillende basisscholen in de regio. Omgekeerd hecht Zundert 
aan de mooie (onderwijs)voorziening van Sandrode. Het schoolgebouw biedt regelmatig ruimte aan 
lokale activiteiten. Omdat het leerlingenaantal van onze school groeit en er verschillende 
onderwijskundige ontwikkelingen zijn, zoeken wij met ingang van 1 augustus een afdelingsleider die 
ons team versterkt.  
 
 
Functie van afdelingsleider onderbouw 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 in de onderbouw van onze locatie 
in Zundert. Je geeft richting aan de ontwikkeling van het onderwijs- en ondersteuningsbeleid van onze 
brede onderbouw (leerjaar 1 en 2 van de kaderberoepsgerichte leerweg t/m atheneum). Wij streven 
naar een onderscheidend programma in een goede doorlopende leerlijn met het basisonderwijs en 
we werken waar mogelijk samen met ondernemers en instellingen in onze directe omgeving. Van jou 
als afdelingsleider verwachten we dat je succesvol leidinggeeft aan de ontwikkeling en positionering 
van ons onderwijs in de regio. Je combineert het ontwerp van onderwijs met de kansen die de  
  

 
1 Het is mogelijk de functieomvang uit te breiden in combinatie met een lesgevende taak. 



 

 

 
 
 
omgeving aan jongeren biedt. Je daagt het team uit en je helpt ons tegelijk om focus aan te brengen. 
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 locatiedirecteur.  
 
 
De afdelingsleider die wij zoeken 
De afdelingsleider die wij zoeken is een verbinder, een uitstekende netwerker en inspirator. Je geeft 
een positieve impuls aan de ontwikkeling van een professionele cultuur en je bent je uitermate 
bewust van de plek die ons onderwijs en onze school innemen in de lokale en regionale samenleving. 
Je bent communicatief vaardig en je vervult een voorbeeldfunctie.  
 
Kenmerkend voor jou: 
• je bent een ervaren onderwijskundig leider en je hebt coördinerende bagage; 
• 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 deze link in 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 0,5 fte (eventueel uit te breiden met een lestaak). 
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. 
 
 
 
 
 


