
Vacature Decaan 
 
Ingangsdatum: 1 januari 2019 t/m 31 juli 2019, 
Werktijdenfactor: 0,4 fte 
Tijdelijk dienstverband vanwege vervanging, met uitzicht op vast na een 
jaar proeftijd 
Schaal 9 of 10 (afhankelijk van ervaring) 
 
Functieomschrijving 
We zijn op zoek naar een enthousiaste decaan. Je begeleidt en adviseert 
leerlingen bij hun loopbaankeuze. Je geeft groepsgewijs en individueel 
voorlichting aan leerlingen. Je geeft informatie en advies over studie- en 
beroepsmogelijkheden. Je geeft voorlichting over de profielkeuze aan leerlingen 
en hun ouders/verzorgers. Je werkt nauw samen met een collega-decaan en met 
het docententeam. 
 
Taakomschrijving 
 

- Je begeleidt leerlingen bij hun loopbaankeuze en bij het samenstellen van 
een vakkenpakket; 

- Je begeleidt leerlingen bij de (her)oriëntatie op opleidingsmogelijkheden;  
- Je zoekt samen met een mentor naar oorzaken van 

ontwikkelingsachterstanden en deficiënties als gevolg van een 
vakkenkeuze en je levert bijdragen aan structurele oplossingen;  

- Je doet voorstellen voor betere begeleiding bij keuzes maken van 
leerlingen;  

- Je inventariseert en bewaakt relevante gegevens voor LOB. Onder andere 
analyseer je samen met de schoolleiding de doorstroom- 
uitstroomgegevens van de school; 

- Je neemt testen af en bespreekt deze; 
- Je bewaakt het 'testbudget'; 
- Je voorziet docenten en mentoren van informatie op het terrein van LOB; 
- Je geeft individueel en groepsgewijs voorlichting aan leerlingen;  
- Je verzorgt voorlichtingsbijeenkomsten, zoals de “Driestaravond”;  
- Je bemiddelt actief in beroepenstages; 
- Je bemiddelt in de contacten met het vervolgonderwijs; 
- Je geeft voorlichting op de Open dag;  
- Je geeft voorlichting over vervolgopleidingen, beroepen en 

arbeidsmarktmogelijkheden;  
- Je ondersteunt mentoren en leerlingen bij de uitstroom naar een andere 

school; 
- Je documenteert (elektronisch) informatiemateriaal; 
- Je neemt deel aan externe decanenbijeenkomsten; 
- Je verzorgt de (administratieve) afhandeling inzake de keuzes die de 

leerlingen maken. 

Functie-eisen 
 

- Je bent in het bezit van een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur AMA; 
- Je hebt duidelijke affiniteit met het vo-onderwijs; 
- Je hebt kennis van vervolgstudies en onderhoudt contacten met het WO 

en HBO; 



- Je kan inspelen op de verschillende vragen van leerlingen en je hebt zicht 
op de leefwereld van de leerlingen; 

- Je bent uitstekend in staat om informatie duidelijk over te dragen; 
- Je bent bekend met de trends in het onderwijs en kan inspelen op nieuwe 

ontwikkelingen. Daarnaast ben je bereid om waar nodig cursussen te 
volgen. 
 

Benodigde Competenties 
 
• Je bent communicatief sterk en kan goed luisteren naar een vraag; 
• Je bent vaardig in adviseren; 
• Je kan goed samenwerken (teamspeler). 

 
Heb je belangstelling voor deze functie?  
 
De heer Van Gendt geeft je graag meer inlichtingen over de vacature. 
 
Voor informatie over arbeidsvoorwaarden kun je contact opnemen met 
de rector de heer Oehlenschläger  
 
Telefoonnummer van de School (0182 - 599517). 
 
  
Je kunt uiterlijk tot en met 13 januari 2019 reageren. 
 
 
 


