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Grijp jij deze kans en word jij de nieuwe afdelingsleider atheneum 3 t/m 6 op het 
Bertrand Russell college? 
 

Het Bertrand Russell college in Krommenie is een openbare school voor havo en atheneum met 1.150 leerlingen en 

100 medewerkers. Als afdelingsleider atheneum 3 t/m 6 geef je leiding aan de afdeling, ben je daar integraal 

verantwoordelijk voor en lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van het beleid van de school en het bestuur. 

 

Het Bertrand Russell college biedt jou de kans om: 

 met betrokken collega’s in een fijne sfeer te werken;  

 het atheneumonderwijs door te ontwikkelen; 

 de verbinding en het eigenaarschap binnen de atheneumafdeling te vergroten ; 

 vorm te geven aan een inspirerende leeromgeving en werkplek; 

 jezelf verder te ontwikkelen als leidinggevende in het onderwijs.  

 

Van jou vragen we een onderzoekende houding, nieuwsgierigheid en interesse naar wat er bij je collega’s leeft. We 

verwachten dat je een achtergrond hebt als docent, met lesgevende ervaring in (bij voorkeur) het eerstegraads 

gebied en kunt putten uit eigen ervaring met onderzoek. Dit om zo de praktische en theoretische kant mee te 

kunnen nemen in planvorming over het onderwijs.  

 

 

Het onderwijs op het Bertrand Russell college 
Het Bertrand Russell college is een fijne school met twee gebouwen in dezelfde straat. Betrokkenheid en prettige 

omgang met elkaar zijn kenmerkend voor het Bertrand Russell college. De medewerkers zetten zich in om de 

leerlingen een geweldige schooltijd te bezorgen en het maximale uit iedere leerling te halen.  

 

In de slag naar modern onderwijs krijgen leerlingen meer ruimte om keuzes te maken die passen bij persoonlijke 

interesses en talenten. Deze flexibilisering is gestart met flexuren in het rooster. Bij de onderwijsontwikkelingen 

wordt gekeken naar de aansluiting op het vervolgonderwijs en verschillende leerbehoeftes voor havo- en 

atheneumleerlingen. Zo is het Bertrand Russell college bijvoorbeeld WON-school en aangesloten bij Havisten 

Competent. Ook biedt het Bertrand Russell college tweetalig onderwijs (in opbouw vanuit de onderbouw van het 

atheneum). Meer over het onderwijs op het Bertrand Russell college is te lezen in het schoolplan.  

 

 

Afdelingsleider op het Bertrand Russell college 
Per schooljaar 2021-2022 volgt een aanpassing in de managementstructuur, waarbij het aantal afdelingen van vier 

naar drie gaat en de afdelingsleiders ondersteuning krijgen van leerjaarcoördinatoren. De leerjaarcoördinatoren 

richten zich op de begeleiding van leerlingen en het organiseren van activiteiten binnen het team, waarmee de 

afdelingsleider meer ruimte krijgt om extra aandacht te geven aan het personeelsbeleid binnen de eigen afdeling. 

 

De drie afdelingsleiders (leerjaar 1 en 2, havo 3 t/m 5 en atheneum 3 t/m 6) zijn integraal verantwoordelijk voor de 

eigen afdeling. Binnen de schoolleiding (op het Bertrand Russell college zijn dat de rector, de conrector en de 

afdelingsleiders) worden schoolbrede beleidsterreinen (portefeuilles) verdeeld. Ook wordt van een afdelingsleider 

verwacht dat er meegedacht wordt met vraagstukken binnen stichting OVO Zaanstad.  

 

Integraal leiderschap betekent de verantwoording voor de onderwijskwaliteit (voorbereiding en uitvoering van het 

beleid, organiseren, vernieuwen en borgen), het leidinggeven aan medewerkers (nieuwe collega’s aannemen, het 

functioneren en professionaliseren, de formatie, cultuur en alle personele aangelegenheden) en deels 

budgetverantwoordelijkheid binnen de eigen afdeling.  

 

 

 

https://www.bertrand.nl/wp-content/uploads/2020/12/Schoolplan-Bertrand-Russell-college-2020-2024-def.pdf
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Jouw opdracht 
In recente gesprekken met medewerkers over de opdracht van de afdelingen voor de komende vijf schooljaren (tot 

verwachte nieuwbouw) is opgehaald dat er drie schoolbrede aandachtspunten zijn: communicatie (over 

organisatorische zaken en tussen de teams), het verfijnen van de onderwijskundige visie en meer aandacht voor de 

medewerkers. Binnen de schoolleiding en in jouw afdeling draag je hieraan bij.  

 

Voor jou als afdelingsleider van atheneum leerjaar 3 t/m 6 is het de opdracht om naast deze schoolbrede 

aandachtspunten onderstaande thema’s binnen de afdeling op te pakken: 

 

 Ontwikkelen van (visie op) atheneumonderwijs. Onderzoeken wat het atheneum op het Bertrand Russell college 

is naast WON, TTO en filosofie, kijken naar de begeleiding van leerlingen en het mentoraat, aandacht voor 

verschillen tussen leerlingen, versterken van de executieve functies en het (door)ontwikkelen van TTO.  

 Integreren van de leerlijn wetenschapsoriëntatie (in samenwerking met afdeling leerjaar 1 en 2) om te komen tot 

een doorlopende leerlijn onderzoeksvaardigheden en verbinding tussen de vakken en het versterken van 

onderlinge samenwerking.  

 Vergroten van verbinding en eigenaarschap binnen de afdeling en het benutten van de aanwezige expertise. Je 

benut enthousiasme en kritisch meedenken, geeft ruimte voor het uitwerken van ideeën (binnen kaders en met 

opdracht) en hebt aandacht voor de expertise van alle collega’s.  

We verwachten verder dat je communicatief sterk bent en op inspirerende en coachende wijze leiding geeft aan het 

team. In de bijlagen vind je de functieomschrijving van een afdelingsleider binnen OVO Zaanstad en de opdracht-

formulering voor de afdelingsleider atheneum 3, 4, 5, 6.  

 

OVO Zaanstad  
Het Bertrand Russell college valt onder OVO Zaanstad (Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad). In totaal heeft 

OVO Zaanstad zeven scholen voor openbaar voortgezet onderwijs in de gemeente Zaanstad, van praktijkonderwijs 

tot gymnasium. De 800 medewerkers zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs aan 6.000 leerlingen. OVO 

Zaanstad staat voor kansen voor iedereen: buitengewoon goed onderwijs voor leerlingen, en medewerkers die 

zichzelf blijven ontwikkelen. Altijd op zoek naar hoe het anders en beter kan. ‘Ruimte voor leren’ is niet voor niets 

het motto. Het koersplan geeft richting aan het onderwijs voor de komende jaren en verbindt de scholen met elkaar.  

 

 

Hoe kom je met ons in contact?  
Als deze vacature je aanspreekt en je herkent je in dit profiel, horen wij graag van je. We gaan ervan uit dat je over 

lesgevende ervaring in het eerstegraads gebied beschikt. Het betreft een functie van 0,9 fte in schaal 12 conform de 

cao voor het voortgezet onderwijs met een toelage.  

  

De (digitale) voorselectiegesprekken vinden plaats op dinsdag 22 juni. De eerste gespreksronde met de 

benoemingsadviescommissie is gepland op donderdag 24 juni in de ochtend en middag en de tweede ronde op 

maandagmiddag 28 juni.  

  

Je brief en curriculum vitae kun je versturen via www.vbent.org, ter attentie van Angela Giezen en onder vermelding 

van vacaturenummer 20210247. Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen via 06 38070665.  

 

We zien je reactie graag uiterlijk 20 juni tegemoet. 

 

 

https://www.ovo-zaanstad.nl/wp-content/uploads/2021/03/OVO_Koers_2020-2024_V2.pdf
http://www.vbent.org,/
https://www.vbent.org/wie-we-zijn/angela-giezen/

