
 

 
Marne college zoekt voor schooljaar 2021-2022 een gedreven en enthousiaste: 
 

AFDELINGSLEIDER VMBO [0,9-1,0 FTE] 
 
Wat ga je doen? 
De afdelingsleider is het boegbeeld van de afdeling of locatie. Hij of zij toont onderwijskundig 
leiderschap, onderhoudt structureel contacten met ouders en andere belanghebbenden om 
zo onderwijs en maatschappelijke behoeften te kunnen verbinden. Hij of zij zorgt voor een 
optimale samenwerking in de afdeling en is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering binnen 
de afdeling en geeft leiding aan de afdeling.  
 
De afdelingsleider maakt deel uit van het managementteam van de school dat onder leiding 
staat van de rector. Een belangrijk element in de functie van de afdelingsleider is het 
afstemmen van onderwijsvraag en -aanbod op het primair- en vervolgonderwijs. Ook is de 
afdelingsleider extern georiënteerd, zodat hij of zij in staat is maatschappelijke ontwikkelingen 
te vertalen naar gevolgen voor het onderwijs. Van de afdelingsleider wordt verwacht dat hij of 
zij in staat is aan het proces van continue veranderingen herkenbaar, overtuigend, bindend en 
enthousiasmerend leiding te geven. 
 

Wat vragen wij van jou? 
ü HBO+ of WO werk- en denkniveau 
ü Je hebt brede kennis van en inzicht in het onderwijs en kunt de relatie leggen tussen 

maatschappelijke ontwikkelingen en onderwijsontwikkelingen 
ü Je bent een echte leider en weet mensen in beweging te krijgen 
ü Je kunt een recente verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen 

 
Wij bieden 
Een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. De functie 
van afdelingsleider is gewaardeerd in schaal 13 conform de CAO-VO.  
 
Solliciteren? 
Stuur dan vóór 16 juni 2021 je motivatie en CV naar vacatures@cvo-zwfryslan.nl.  
Wil je eerst meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Mw. Dikkie Alkema, 
rector Marne college via 0651275480 of DAlkema@marnecollege.nl. Neem ook een kijkje op 
www.marnecollege.nl en lees meer over onze prachtige school. Via www.cvo-zwfryslan.nl is 
een informatiepakket over de functie te vinden. 
 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 22 juni 2021 (ochtend); tweede ronde 29 juni 2021  
 


