
 

 

 

 

 

Leeuwendaal zoekt voor het Gemini College te Ridderkerk een 

Afdelingsmanager Bovenbouw VMBO B/K 
 
Organisatie 
Het Gemini College te Ridderkerk bestaat sinds 1960 en biedt een volledig aanbod aan 

regulier openbaar voortgezet onderwijs aan circa 1.250 leerlingen.  

Het Gemini College stelt haar leerlingen centraal en leert hen het beste uit zichzelf te halen. 

Het onderwijs is kleinschalig en er is veel aandacht en zorg voor de leerlingen. Dit maakt dat 

de school voor hen een veilige haven is waar zij zich thuis voelen. De samenstelling van 

leerlingen van het Gemini College is divers, iedereen kan er terecht! Ongeacht zijn religie, 

levensvisie of geaardheid.  

 

‘Gemini College, de school waar de leerling gezien wordt’ 
 

Het College bestaat uit 3 afdelingen, VMBO B/K, TL/MAVO en HAVO/VWO. Elke afdeling 

heeft een eigen plaats binnen de school om zo de kleinschaligheid vorm te kunnen geven. De 

drie afdelingen worden aangestuurd door twee unitdirecteuren. De afdelingen zijn vervolgens 

opgesplitst in de onderbouw en bovenbouw, hier zijn afdelingsmanagers werkzaam. De zes 

afdelingsmanagers vormen samen met de twee unitdirecteuren het managementteam van de 

school. De afdeling bovenbouw VMBO B/K heeft rond de 300 leerlingen. 

 

Voor het Gemini College zoeken wij een  

 

AFDELINGSMANAGER 
 

Functie-inhoud 
De afdelingsmanager vervult een actieve rol in het schoolbrede managementteam en levert 

een belangrijke bijdrage aan beleids-, organisatie- en onderwijsontwikkeling. Hij geeft leiding 

aan het team bovenbouw VMBO B/K bestaande uit 22 enthousiaste medewerkers, voert 

functionerings- en beoordelingsgesprekken, is verantwoordelijk voor de personele zorg en het 

personeelsbeheer. 

De manager faciliteert en geeft richting aan de interne organisatie en onderhoudt contacten 

met o.a. collega-afdelingsmanagers, de directie en zijn team. Als lid van het MT draagt hij bij 

aan de meningsvorming op het niveau van de school en het leidinggeven.  

Maar ook is zijn blik naar buiten gericht. Hij zet het Gemini College op de kaart en kijkt waar 

er kansen liggen om de directe samenleving te laten zien waar de school voor staat en waar 

zij goed in is. 

 



De afdelingsmanager heeft een lesgevende taak, maar gezien de omvang van de afdeling is 

daar op dit moment niet voor gekozen. 

 

Functie-eisen 

• HBO+/academisch werk- en denkniveau 

• Achtergrond in of sterke affiniteit met het voortgezet onderwijs, bij voorkeur VMBO  

• Brede kennis van en inzicht in het onderwijs en van maatschappelijke ontwikkelingen in 

relatie tot het gebied waarop binnen het team onderwijs wordt gegeven 

• Enige leidinggevende ervaring  

• Ervaring met organisatie-, beleids- en onderwijsontwikkeling  

 

De 4 belangrijkste competenties voor deze functie zijn: 
 

• Leiderschap 

• Kwaliteitsgericht 

• Samenwerken  

• Ondernemerschap 

 

Beloning 
Inschaling en rechtspositie conform CAO Voortgezet Onderwijs, schaal 12 (maximaal  

€ 4.962,-- per maand, exclusief toeslagen), opname in het ABP pensioenfonds en 

aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.  

 

Informatie 
Het uitgebreide functieprofiel kunt u via onze site www.leeuwendaal.nl downloaden.  

 

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de betreffende adviseurs Linde Breunis 

(06-215 80 721) of Marly ter Marsch (070-41 42 700).  

 

Sollicitatie 
U kunt via de button ‘direct solliciteren’ op onze site www.leeuwendaal.nl uw belangstelling 

voor deze functie aan ons kenbaar maken. We ontvangen uw reactie graag voor 19 oktober 

2010. 

  

 


