
   
 

 

 

 

Profiel afdelingsleiders Stedelijk Gymnasium Breda  
Drie leidinggevenden, ieder 0,8 – 1,0 fte, S12 per 1 augustus 2023.  

 

Het Stedelijk Gymnasium Breda zoekt met ingang van het schooljaar 2023 – 2024 drie afdelingsleiders.  

De school werkt aan het ontwerp van een eigentijds gymnasiaal profiel en dat vraagt investering in 

docentontwikkeling en het leidinggeven hieraan. De school versterkt daarom het onderwijskundige 

leiderschap in het middenkader.  

 

De school 

Het Stedelijk Gymnasium Breda is een openbare school. Door het aanbieden van een hoog (kennis-

)niveau geven we leerlingen de mogelijkheid zich optimaal (cognitief) te ontwikkelen. Leerlingen 

worden uitgedaagd hun “eigen-wijsheid” te ontdekken en daarop voort te bouwen. We kiezen in ons 

onderwijs voor een verbinding met elkaar en de wereld om ons heen, vanuit historisch perspectief én 

toekomstgericht. Leerlingen op het Stedelijk Gymnasium Breda hebben de mogelijkheid om zich 

binnen en buiten de reguliere lessen te ontwikkelen via een breed aanbod van vakken en activiteiten. 

Zo worden zij ‘wereldwijs’.  

 

Eigentijds gymnasiaal onderwijs 

Gymnasiaal onderwijs is zeker in de huidige tijdgeest, - en wellicht zelfs meer dan ooit – van betekenis. 

De ontwikkelingen in de maatschappij vragen om (jonge) burgers die zich kritisch en zelfstandig 

kunnen verhouden tot alles wat zich afspeelt. Het Stedelijk Gymnasium Breda streeft daarom naar een 

toekomstbestendig gymnasiaal onderwijsaanbod. In dat onderwijs is er ruimte voor het behalen van 

een diploma, persoonlijke groei en voor het samen leren en ontwikkelen.  

 

Om het onderwijs zo dicht mogelijk te brengen bij de onderwijsbehoefte van de gymnasiale leerling, is 

er sprake van een kern voor iedereen en is er daarnaast ruimte voor eigen keuzes. In de kern vinden 

wij het belangrijk dat leerlingen kunnen ontdekken wie zij zijn en waar hun krachten en uitdagingen 

liggen. We dagen hen uit en begeleiden hen in de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en attituden 

zoals die van een gymnasium-leerling mogen worden verwacht. In het flexibele brede aanbod van 

vakken en activiteiten kunnen leerlingen daarnaast keuzes maken die aansluiten bij hun persoonlijke 

leer- en ontwikkelbehoeften.   

 

Schoolcultuur; ontwikkelingsgericht 

Onze medewerkers zijn bekwaam en betrokken. Het is onze ambitie om deze kwaliteit nog verder te 

versterken. We werken vanuit waarderend perspectief aan een ontwikkelingsgerichte cultuur. Dit 

betekent dat we erop gericht zijn om te versterken wat werkt. Een onderzoekende houding en 

initiatieven worden aangemoedigd. We leren van en met elkaar, we leggen uit wat we doen. In de 

onderlinge samenwerking ontstaan zodoende de openheid en veiligheid die nodig zijn om te 

ontwikkelen. Het is steeds meer vanzelfsprekend te vragen om ondersteuning en elkaar als 

professional de kans te geven om te groeien. Dat stelt ons in staat om eigenaar te zijn van en 

verantwoordelijkheid te nemen voor wat we doen.  

 

  

https://www.gymnasiumbreda.nl/


   
 

 

 

 

 

Afdelingsleiders; nieuwe samenstelling van de schoolleiding per 1 augustus 2023 

Per 1 augustus 2023 kiest het Stedelijk Gymnasium Breda voor versterken van het onderwijskundig 

leiderschap in het middenkader van de school. Vanaf dat moment bestaat het team van de 

schoolleiding uit een rector, een conrector en drie afdelingsleiders. Ieder draagt vanuit zijn/haar 

verantwoordelijkheid bij aan het geheel van de ontwikkeling van de school.  

 

Als afdelingsleider heb je bovendien de verantwoordelijkheid voor een eigen afdeling die bestaat uit 

een of meer leerjaren. In 2023 – 2024 is de indeling: leerjaren 1-2, leerjaren 3-4 en leerjaren 5-6. Je 

geeft direct (hiërarchisch) leiding aan circa 20 docenten, die allen mentor zijn in je afdeling. Je  bent 

bovendien verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding in je afdeling.  

Je werkt nauw samen een leerlingcoördinator, die verantwoordelijk is voor de 

leerlingaangelegenheden in jouw jaarla(a)g(en). Je legt verantwoording af aan de rector.  

 

Er ligt voor elke afdelingsleider een stevige leiderschapsopdracht en een (onderwijskundige) 

ontwikkelopgave die aandacht vragen. Wij verwachten dan ook dat daar je volledige focus ligt.  

Om die reden maakt een lesgevende taak vooralsnog geen onderdeel uit van de functie van 

afdelingsleider. 

 

We vinden het belangrijk dat afdelingsleiders op het Stedelijk Gymnasium Breda meegroeien met de 

school en ingezet worden op hun kwaliteiten. Dat kan betekenen dat de samenstelling van je afdeling 

in de loop van de tijd wijzigt en/of dat je de verantwoordelijkheid krijgt voor andere leerjaren.  

 

 

Wat verwachten wij van jou als afdelingsleider? 

Het gymnasiale onderwijs vereist in toenemende mate van docenten om inhoudelijk, pedagogisch en 

didactisch maatwerk. Verbreden, verdiepen, verrijken zijn nodig om leerlingen adequaat te kunnen 

faciliteren in hun groei en ontwikkeling op (hoog) niveau. In deze hernieuwing van het onderwijs is 

(aan)sturen, coachen, stimuleren van en kaders stellen aan professionals door leidinggevenden 

essentieel. Het Stedelijk Gymnasium Breda zoekt in haar afdelingsleiders dan ook drie onderwijskundig 

leiders. Leidinggevenden met hart voor het gymnasium en oog voor het talent van onze docenten, 

ondersteunende medewerkers en leerlingen.  

 

Jouw kerntaak als afdelingsleider ligt in het leidinggeven aan docenten, die mentor zijn . Je stelt hen 

met jouw begeleiding en sturing in staat om hun werk zo goed mogelijk te doen en daagt hen daarin 

uit. Je hebt de personele zorg voor de professionals aan wie je leidinggeeft, wat betekent dat je het 

goede gesprek voert over professioneel functioneren en ontwikkelen en dat je uitvoering geeft aan 

beleid rond (het voorkomen van) ziekte en verzuim. De verantwoordelijkheid van leidinggevende 

betekent bovendien dat je belast bent met het voorbereiden, initiëren, operationaliseren, uitvoeren 

en evalueren van het onderwijs- en ondersteuningsbeleid van je afdeling en de manier waarop de 

leerprocessen van leerlingen worden begeleid door docenten en mentoren. Je bent na de vakdocent, 

mentor en leerlingcoördinator het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders.  

  



   
 

 

 

 

Wat kenmerkt jou in je leiderschap? 

Je werkt vanuit een groot hart voor de leerlingen en het stimuleren van hun talenten. Daarbij heb je 

een duidelijke visie op wat een gymnasiast nodig heeft en wat dit betekent in het professionele 

repertoire van de docent en de mentor. Je komt niet op de winkel passen, maar inspireert, bouwt en 

zorgt voor beweging. Je zet daartoe samen met je collega’s in de schoolleiding lijnen uit, brengt 

mensen bij elkaar, zorgt voor een zorgvuldig proces en bewaakt samenhang en voortgang. Je brengt 

de buitenwereld naar binnen en onderhoudt goede samenwerkingsrelaties met externe partijen. 

 

Je bent een verbindende leider, oprecht betrokken bij de mensen waarmee je samenwerkt en goed 

benaderbaar voor anderen. Je bevordert een veilig, professioneel werkklimaat, zodat je team van 

medewerkers optimaal kan samenwerken en zich wil blijven ontwikkelen. Je vindt een goede balans in 

het laten van ruimte voor autonoom handelen van medewerkers en het borgen en verankeren van 

afspraken en werkwijzen. Je neemt het initiatief om samen met je team te bouwen aan een 

ontspannen en professionele leergemeenschap, waarbinnen het (her)ontwerp van onderwijs 

plaatsvindt.  

 

 

Professionele kenmerken en persoonlijke kwaliteiten  

• Je bent een doortastend onderwijskundig leider; 

• Je communiceert helder en toont aandachtige betrokkenheid bij de school,  

haar medewerkers en leerlingen; 

• Je hebt kennis van actuele ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs; 

• Je beschikt over academisch werk- en denkniveau; 

• Je ontwikkelt jezelf en kunt anderen laten groeien; 

• Je bent een teamspeler en verbinder; 

• Je bent een positief-kritische sparringpartner; 

• Je beschikt over emotionele sensitiviteit en de nodige veerkracht. 

 

 

Wat wij jou bieden  

Het Stedelijk Gymnasium Breda heeft 3 vacante posities voor afdelingsleider, ieder met een omvang 

van 0,8-1,0 fte in schaal 12 van de cao voor het voortgezet onderwijs. De inschaling vindt plaats op 

basis van achtergrond en ervaring. Je krijgt een (bestuurs)aanstelling voor de duur van een jaar met 

uitzicht op een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Ben je medewerker van Librēon dan behoud je  

uiteraard je bestaande rechten.  

  

En bovendien bieden wij jou:   

• een cultuur waarin continue ontwikkeling centraal staat;   

• een prettig werk- en leerklimaat;   

• ruimte om jezelf te zijn en je te blijven ontwikkelen; 

• goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.   

  



   
 

 

 

 

Heb je interesse in deze functie? 

Stuur je motivatiebrief en cv t.a.v. mevrouw M. Barthel per email aan: secretariaat@pesant.nl.  

De sluitingsdatum van deze vacature is 22 maart 2023. Meer informatie over deze functie is op te 

vragen bij de adviseurs van Pesant die het Stedelijk Gymnasium in deze procedure ondersteunen. 

Informeren kan via secretariaat@pesant.nl  

 

Belangrijke data in de procedure 

• 22 maart 2023 | Sluitingsdatum vacature 

• 7 april 2023 | Eerste gespreksronde met de BAC* 

• 12 april 2023 | Tweede gespreksronde met de BAC* 

*benoemingsadviescommissie 

Een persoonlijkheidsonderzoek en/of assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 
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