
Taakomschrijving decaan / loopbaanbegeleider    

Vacature decaan (OOP-functie) 

Het Mendelcollege ambieert, conform zijn visie op het decanaat en LOB, een dynamisch en ruim 

beschikbaar en toegankelijk decanaat. We zoeken voor komend schooljaar ter versterking van het 

decanaat en als aanvulling op de huidige docent-decaan een decaan in een OOP-functie. In deze 

combinatie zien wij een meerwaarde. De decaan heeft een basisopleiding op minimaal HBO-niveau 

met relevante afstudeervakken of een specialisatie met betrekking tot loopbaanbegeleiding of daaraan 

gelijkwaardige scholing. Hij/zij beschikt over uitstekende gespreksvaardigheden en ruime 

organisatorische, administratieve en ICT-vaardigheden. Affiniteit met jongeren van 13 tot 18 jaar is 

een belangrijke voorwaarde. Werkzaamheden worden in overleg met de huidige docent-decaan 

afgestemd. 

Vanaf 1 augustus 2018 is de omvang van deze functie 0.6 Fte. De decaan is bij voorkeur op 4 dagen 

aanwezig. Afhankelijk van de jaarplanning kunnen deze uren in overleg zo nodig flexibel ingezet 

worden.  

De functie wordt gewaardeerd volgens OOP-schaal 10 (CAO-VO; maximaal € 3978,- bij een volledige 

betrekking). 

Algemeen 

LOB (LoopbaanOriëntatie en –Begeleiding) is een leerproces van leerlingen om een optimale 

loopbaankeuze te kunnen maken. De leerling krijgt zicht op eigen talenten, opleidingen en op 

beroepen. 

De verantwoordelijkheid voor LOB ligt primair bij de leerling en diens ouders. Het decanaat is een 2e-

lijns ondersteunende voorziening binnen onze school. Het decanaat is een laagdrempelige, 

gemakkelijk toegankelijke voorziening die in voldoende mate beschikbaar is voor leerlingen en ouders. 

Het decanaat informeert leerlingen en ouders, organiseert activiteiten in het kader van LOB in overleg 

met de afdelingsleider en biedt ondersteuning aan mentoren. De mentor heeft globale kennis van het 

keuzetraject LOB en kan de leerling zo nodig doorverwijzen naar het decanaat.  

De decaan voert gesprekken met die leerlingen die meer nodig hebben dan het 1e-lijnsgesprek met de 

mentor. Dit betreft een beperkt deel van de leerlingen. Het decanaat ondersteunt de afdelingsleiding 

ook wat betreft pakketkeuzeinvoer, instroom nieuwe leerlingen en overstapprogramma’s (4m-4h en 

5h-5v). Het decanaat is pro-actief en doet voorstellen voor beleid aan de afdelingsleiding/directie. 

Rol, taken en verantwoordelijkheden 

1. Opzetten, coördineren en bewaken van LOB, in samenwerking met collega-decaan 

 implementeren, actualiseren, bewaken en evalueren van LOB in een doorlopende leerlijn 

 bevorderen van het keuzeproces door gebruikmaking van het loopbaandossier 

(dedecaan.net) van leerlingen en de begeleiding daarop 

 het actief betrekken van mentoren en vakdocenten bij het keuzeproces 

 het invoeren van de keuzegegevens in PKP 

 het opstellen van de jaarplanning van decanaat en LOB  

 verzamelen, rubriceren en actualiseren van info over studies, beroepen en financiering 

 bijhouden en actualiseren van de decanenpagina op de website 

 beschikbaar stellen van informatie voor betrokkenen (ouders, leerlingen, docenten, mentoren, 

MT) 

 onderhouden van een extern netwerk (MBO, HBO en WO) 

 het organiseren van uitwisselingen en activiteiten met hogescholen en universiteiten en het 

opstellen van programma’s hiervoor 

 is verantwoordelijk voor de uitvoering van de PR van het decanaat 



 open staan voor en initiëren van vernieuwingen op LOB-gebied 

2. Verzorgt in samenspraak met de afdelingsleider(s) 

 begeleiding van leerlingen bij specifieke problemen of vragen t.a.v. de profielkeuze of de 

loopbaankeuze 

 advisering over instroom en doorstroming en uitstroom naar ander (vervolg)onderwijs of de 

arbeidsmarkt en bemiddeling hierbij 

3.  Geeft voorlichting (ook op avonden) aan mentoren, leerlingen en ouders door het verzorgen 

van voorlichtingsbijeenkomsten aangaande toelatingseisen, procedures, toekomstperspectief 

etc. 

4. Levert een bijdrage aan het beleid, monitoring en evaluatie door 

 het adviseren van het management over het loopbaanoriëntatie‐ en begeleidingsbeleid 

 het monitoren van de schoolloopbaan van (groepen) leerlingen en het bijhouden van 

informatie over leerlingen die uitstromen naar MBO, HBO en WO 

 het registreren van de studiekeuze van examenleerlingen 

 het initiëren en onderzoeken van mogelijkheden die bijdragen aan het laten excelleren van  

leerlingen en het uitvoeren van de hierbij behorende activiteiten 

5. Woont regionale en landelijke decanenbijeenkomsten bij. 

Kennis, vaardigheden en competenties 

 kennis van opleidingsmogelijkheden in het MBO, HBO en WO 

 kennis van instroomeisen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt 

 inzicht in bestaande onderwijsprogramma's, ‐profielen en ‐systemen binnen de school 

 vaardigheid in het beoordelen van de relevantie van nieuw verschenen materiaal en in het 

aandragen van op de behoeften afgestemde informatie 

 uitstekende gespreksvaardigheden 

 goede organisatorische en planningsvaardigheden 

 goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden 

 goede beheersing van het Engels, mondeling en schriftelijk, is een pré (TTO-school). 

 representatief en goede presentatievaardigheden 

 goede gesprekspartner voor leerlingen op mavo-, havo- en vwo-niveau en ouders 

 ruime ICT-vaardigheden 

 accuraat en flexibel  

 pro-actieve houding 

 kennis van de mogelijkheden die testbureaus kunnen bieden 

 

Sollicitatieprocedure: 

Belangstellenden wordt verzocht de sollicitatiebrief en CV uiterlijk op maandag 2 april per mail te 

richten aan de heer H.L.N. Bloem, conrector, via sollicitaties@mendelcollege.nl. Voor vragen en 

nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met H.L.N. Bloem, conrector, via 0235258421. 

De sollicitatiegesprekken vinden in de week van 9 april plaats. 
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