
Profielschets afdelingsleider Thorbecke vmbo voor sport & dans, Rotterdam 

 
Mei 2015 
 
Vacature 

Wegens het vertrek van twee afdelingsleiders is Thorbecke vmbo voor sport & dans  per 1 augustus aanstaande 
op zoek naar een 
 
Afdelingsleider Basis/ Kader (leerjaar 3 en 4) 
Functieomvang: 1,0 fte 

 
 
Organisatie  

Het Thorbecke Voortgezet Onderwijs is een openbare brede scholengemeenschap, bestaande uit vier locaties: 
 
Locatie 
Opleidingen 

 
Locatie Prinsenlaan (PL) 
Locatie Merkelbachstraat (MB) 
HAVO-VWO 
MAVO 
 
Locatie Tattistraat (TS) 
VMBO voor sport & dans 
 
VMBO, alle leerwegen en LWOO 
- Handel en Administratie 
- Zorg en Welzijn breed 
- Sport, Dienstverlening en Veiligheid 
 
Locatie Nieuwerkerk (NK) 
 
VWO onderbouw 
HAVO onderbouw 
MAVO 
 
  
Missie 

Het Thorbecke Voortgezet Onderwijs is een school voor openbaar onderwijs, deel uitmakend van het Bestuur 

Openbaar Onderwijs Rotterdam. Onze missie is:  

 

Talentherkenning en Talentontwikkeling. 

 

Iedereen heeft talenten, alleen is niet iedereen zich ervan bewust waar hij goed in is. De medewerkers van het 

vmbo voor sport & dans zien het als een uitdaging iedere leerling zijn talenten te leren ontdekken en helpen 

ontwikkelen. Naast het aanbieden van kennis en vaardigheden bieden we in ons onderwijsprogramma dus ook 

ruimte voor het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten van de leerling, de zogenaamde talentprofielen: sport en 

dans. 

 

Opdracht  

 

Binnen de kaders van de visie van de school zorg dragen voor een goed marktaandeel, aanscherping van het 

sportprofiel, het op orde houden van de basisorganisatie en de opbrengstenkaart en het mede ontwikkelen van 

het onderwijs binnen de school. Gezien deze opdracht heeft de afdelingsleider samen met de overige 

afdelingsleiders en de locatiedirecteur een verbindende rol in de uitwerking en uitvoering van het plan van 

aanpak. Verder is van belang om toe te werken naar professionele discipline en meer resultaatverantwoordelijke 

teams. 

 

Profiel  

 

Uit uw CV blijkt dat u beschikt over : 

 Ruime leidinggevende ervaring in het grootstedelijk vmbo onderwijs 

 Ervaring in het aansturen van (onderwijskundige) ontwikkelingen 

 Kennis van vernieuwingsonderwijs 



 Grote belangstelling voor sport en/of dans 

 

 

Uit gesprekken met u blijkt dat u beschikt over de volgende competenties: 

 Verbindend (onderwijskundig) en persoonlijk leiderschap 

U haalt het beste in medewerkers, leerlingen en teams naar boven. 

 

 Kan visie concretiseren en uitdragen 

U bent koersvast, besluitvaardig, inspirerend en motiverend en u fungeert als boegbeeld van de afdeling. 

 

 Resultaatgerichtheid 

U weet ambities om te zetten in concrete resultaten, u monitort en faciliteert onderwijsontwikkeltrajecten. U 

spreekt teamleden aan en creëert eigenaarschap. 

 

 Netwerken 

U onderhoudt relevante contacten in het VO en MBO. 

 Kwaliteitsgerichtheid 

U stelt hoge eisen aan eigen en andermans werk en u werkt systematisch aan voortdurende verbetering. 

 

Persoonlijke kenmerken: 

 Betrokken en toegankelijk 

 Energiek en daadkrachtig 

 Relativerend en nuancerend 

 Teamspeler 

 

Nadere informatie en solliciteren: 

Procedure  

Uw sollicitatie dient uiterlijk 29 mei om  9.00 uur per email in het bezit te zijn van jmolendijk@tvo-rotterdam.nl .  

De sollicitatiecommissie, bestaande uit vijf leden, zal uit de kandidaten een voorstel aan de rector doen ter 

benoeming. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. In de week van 1 juni zullen de eerste rondes 

van de sollicitatiegesprekken plaats vinden. 

Voor meer informatie over de organisatie zie www.tvo-rotterdam.nl 

Heeft u specifieke vragen over de functie, dan kunt u contact opnemen met de heer J. Molendijk, locatiedirecteur 

vmbo voor sport & dans.  Hij is op werkdagen tussen 08.30 en 16.00 uur te bereiken op: 06-17806182. 


