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Profiel van de school

In het onderwijs aan het Hervormd Lyceum Zuid zetten we ons ervoor in dat onze leerlingen het 
diploma bereiken dat aansluit bij hun wensen en mogelijkheden. We besteden veel aandacht aan 
studiebegeleiding en het ontwikkelen van studievaardigheden. Hierdoor versterken we de basis tot 
succes.

Onze onderwijsvisie gaat uit van het volgende:
Het HLZ biedt een veilige leeromgeving, waarbinnen ieder kind de gelegenheid heeft kennis op zijn 
niveau te verwerven en zijn talenten verder te ontwikkelen.

In onze aandacht en zorg voor de leerlingen manifesteren zich de bijzondere grondslag van onze 
school en de pedagogische opdracht: de school als kleinschalige waardengemeenschap, die we 
met elkaar en voor elkaar vorm en inhoud geven,.

De context

Het Hervormd Lyceum Zuid is een school voor havo en vwo. Ruim 900 leerlingen krijgen onderwijs 
in een prachtig schoolgebouw onder architectuur van de Amsterdamse School.

Naast ons regulier havo- en vwo-onderwijs hebben we voor een deel van onze vwo-leerlingen het 
Universalis-programma, waarbij leerlingen in langere leseenheden onderzoekend aan het werk zijn 
binnen leergebieden. Naast goed onderwijs bieden we onze leerlingen een uitgebreid pakket aan 
(internationale) buitenschoolse activiteiten aan.  Zoals op elke school, zijn we ons aan het 
bezinnen op ons huidige onderwijs en denken we na over het HLZ-onderwijs van de toekomst en 
over welke eisen dat aan ons schoolgebouw stelt.

Als afdelingsleider geeft u vorm en inhoud aan het onderwijskundige beleid van de afdeling havo 
en vwo leerjaar 1 en 2, inclusief het Universalis-programma.  U bent verantwoordelijk voor de 
organisatie van de afdeling, eindverantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen behorende 
bij de afdeling en direct leidinggevende van het personeel van de afdeling. Onderdeel van het 
leidinggeven aan de afdeling is het voeren van voortgangs- en beoordelingsgesprekken.
Met de rector, de conrector personeel en de twee collega- afdelingsleiders vormt u de 
schoolleiding en bent u mede verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en de dagelijkse gang 
van zaken voor de gehele school.
U wordt ondersteund door een team van mentoren en vakdocenten.

De organisatie
De havo- en vwo-leerjaren zijn verdeeld over drie afdelingen met elk een afdelingsleider. Deze zijn 
als volgt verdeeld:
-              onderbouw (leerjaar 1, 2)
-              bovenbouw havo (leerjaren 3,  4 en 5)
-              bovenbouw vwo (leerjaren 3, 4, 5 en 6)

Voor de behandeling en afwikkeling van de dagelijkse leerjaarzaken zijn initiatieven genomen om 
leerjaarcoördinatoren aan te stellen.
Verantwoordelijkheden

De afdelingsleider leerjaar 1 en 2  is verantwoordelijk voor:

(de kwaliteit van) het onderwijs van de afdeling;
de organisatie van de afdeling;
de werving en selectie van nieuwe brugklasleerlingen;
het Universalis-programma
Tevens is de afdelingsleider eindverantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen van de 
afdeling en direct leidinggevende van het personeel van de afdeling.



De opdracht:

De afdelingsleider heeft een leidende rol (initiëren, faciliteren, coachen, delegeren, beoordelen, 
besluiten) bij het realiseren van een hoge kwaliteit van het onderwijs in de afdeling.

De afdelingsleider is als lid van de schoolleiding medeverantwoordelijk voor het schoolbeleid en 
voor het leidinggeven en de uitvoering ervan. Als lid van de schoolleiding kan de afdelingsleider 
ook verantwoordelijk zijn voor portefeuilles op schoolniveau.

De kwaliteiten

De afdelingsleider is een onderwijsman/-vrouw in hart en nieren, heeft een heldere visie op 
onderwijzen en leren die aansluit bij de huidige ontwikkelingen in het onderwijs en is tevens gericht 
op de toekomst. De afdelingsleider heeft goede leidinggevende kwaliteiten en is een uitstekend 
organisator. Hij/zij is leergierig, is communicatief sterk, is gericht op samenwerking, kan goed 
omgaan met de hectische kanten van het onderwijs en is in staat om bij te dragen aan het 
versterken van de professionele werkcultuur.
De afdelingsleider is een inspirator voor de medewerkers, is loyaal aan de organisatie en het uit te 
voeren beleid.

Eisen:

De afdelingsleider heeft een academisch werk- en denkniveau en een ruime onderwijservaring en 
is in het bezit van een onderwijsbevoegdheid.

Het betreft een omvang van 0.8 Fte.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Uw motivatiebrief en CV kunt u tot uiterlijk 17 oktober as. sturen/mailen  aan de rector van de 
school, dhr. P.D. Bergambagt.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld


