
                      
         

 
Het Dalton Lyceum Barendrecht zoekt met ingang van het schooljaar 2020-2021 of zo spoedig 
mogelijk daarna een 
 

Decaan voor onze mavo-afdeling 
0,3 á 0,4 fte 

 

 
Op dit moment heeft de school één decaan voor zowel mavo, havo als vwo. Door de groei is het 
echter noodzakelijk om dit uit te breiden. De nieuw te benoemen decaan zich vooral gaan richten tot 
de mavoleerlingen, maar in alle andere opzichten nauw samenwerken met de huidige decaan. 
 
Onze school participeert in het project Sterk Techniek Onderwijs. Bij dit project worden nieuwe 

plannen ontwikkeld waarmee je als decaan te maken zult krijgen. Jouw rol wordt om deze plannen te 

implementeren en te borgen in het LOB-programma. 

 
  

Het Dalton Lyceum Barendrecht is één van de openbare scholen binnen de Stichting OZHW.  
De scholen van deze Stichting voeren binnen de kaders van een strategisch beleidsplan een 
eigen beleid, gericht op de eigen doelgroep van leerlingen en ouders. Er is ruimte en vrijheid 
voor eigen keuzes. 
 
Het Dalton Lyceum is een school voor mavo, havo en vwo (gymnasium en atheneum). 
Daarnaast heeft onze school een technasiumopleiding en een aanbod van keuzevakken als 
versterkt talenonderwijs Engels en de zogenaamde kunstklassen. 
 
Ons onderwijs en onze begeleiding zijn gebaseerd op het daltonconcept. Samenwerken, het 
geleidelijk leren dragen van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid en een zekere 
keuzevrijheid, vormen pijlers van dat concept. We bereiken resultaten vanuit vertrouwen in de 
kwaliteit van mensen, ons personeel en onze leerlingen. Als lerende organisatie vinden we het 
experiment waardevol.  
 
Onze school met nu 1800 leerlingen is opgebouwd uit vijf teams die als thuisbasis dienen voor 
de leerlingen die er deel van uitmaken. We vinden namelijk kennen en gekend worden van 
groot belang. Mede daardoor horen we terug dat onze school als sfeervol en als veilige 
omgeving wordt ervaren. Zie ook www.daltonbarendrecht.nl 
 



De competenties 
 
Onze ideale kandidaat: 
 

• Je bent een decaan met hart en oog voor de leerlingen 

• Je hebt een duidelijke visie op LOB (Loopbaanoriëntatie en –begeleiding) 

• Je coördineert de reeds bestaande LOB activiteiten 

• Je staat mentoren en vakdocenten inhoudelijk bij en stimuleert hen de LOB activiteiten goed 
uit te voeren 

• Je werkt samen met alle LOB betrokken medewerkers in het mavo-team en werkt vandaaruit 
graag samen met leerlingen, ouders en collega’s. 

• Je organiseert  o.a. voorlichtingsavonden voor leerlingen en ouders en andere activiteiten 
binnen en buiten school om leerlingen ervaringen op te laten doen met opleidingen en de 
beroepenwereld. Hiervoor bouw je samen met mentoren aan een netwerk met ouders, oud-
leerlingen, het mbo en bedrijven.  

• Je verwerkt keuzegegevens in Zermelo en Magister 

• Je richt de website “Dedecaan.net” jaarlijks in, zodat leerlingen hun opdrachten kunnen 
maken voor het PTA LOB 

• Je verzamelt informatie over studies, beroepen en (studie)financiering  

• Je bent bekwaam in het monitoren van de digitale doorstroomdossiers van leerlingen 
richting MBO en staat mentoren bij wanneer ze dit moeten invullen 

 
Functie-eisen  

• Je hebt een relevante afgeronde opleiding op hbo-niveau, bij voorkeur Human Resource 
Management, richting Loopbaanbegeleiding/ Training & Development of Toegepaste 
Psychologie, richting Arbeids- en organisatiepsychologie.  

• Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen van het voortgezet onderwijs, van het mbo en 
de arbeidsmarkt. 

• Je bent vaardig in het inhoudelijk en uitvoerend aansturen van mentoren en vakdocenten. 
• Je bent vaardig in het voeren van (loopbaan)gesprekken met leerlingen en ouders en in het 

organiseren van LOB-activiteiten. 
• Je hebt ervaring met het coachen of begeleiden van jongeren 
• Je bent flexibel en je kunt zowel samen als zelfstandig werken.  
• Je hebt affiniteit met leerlingen uit het voortgezet onderwijs en vindt het een uitdaging om 

met deze doelgroep te werken.       

Arbeidsvoorwaarden  
 
Het betreft een tijdelijke benoeming voor de duur van één jaar met uitzicht op een aanstelling voor 
onbepaalde tijd in deze functie, met arbeidsvoorwaarden conform de cao vo.  
De inschaling geschiedt volgens de FUWA VO in schaal 9 en is afhankelijk van de werkervaring en 
leeftijd.  
 
Procedure  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de decaan van het Dalton Lyceum Barendrecht,  
Iris Smulders via iris.smulders@ozhw.nl of via school, 0180 – 642180. 
 
Heeft u belangstelling? Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief uiterlijk 10 september a.s. via 
www.ROOZZ.nl of via een e-mail aan sandra.griep@ozhw.nl. 
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