
  Wie zijn wij?
Op de locatie Molenhuispad  van het CLD wordt havo en vwo aangebo-
den. Het vwo heeft een gymnasium en een technasium; ook op de havo 
kunnen de leerlingen de technasium-variant kiezen. De locatie heeft  
ongeveer 1700 leerlingen, er werken ongeveer 150 medewerkers. Er 
wordt de komende jaren lichte groei verwacht.
Het CLD heeft een aparte locatie voor mavo/havo (Hof van Delft) en een 
samenwerkingslocatie voor de beroepsgerichte leerwegen, sc-Delfland. 
Samen met 7 basisscholen maken we deel uit van de Stichting Christelijk 
Onderwijs Delft e.o. met een bestuursbureau dat ondersteunende  
diensten verleent.

  Wat is je missie?
Je hebt een hart voor onderwijs en de school als een pedagogische 
organisatie. Je draagt er samen met je team aan bij dat van elk individu 
op school de capaciteiten de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en 
tot bloei te komen. Je vervult een scharnierfunctie tussen verschillende 
onderdelen van de organisatie. Je maakt deel uit van de leiding van de 
locatie h/v; je delegeert taken aan de facilitair beheerder op locatie. 
Je hebt veel contacten met externe partijen. Je stemt af met andere 
locaties van het CLD. Je werkt nauw samen met het bestuursbureau van 
SCO Delft e.o., waarvan het CLD deel uitmaakt.
  
  Wat zijn je taken en verantwoordelijkheden?
•  Financieel: opstellen en uitwerken deelbegroting locatie in overleg  

met het bestuursbureau, budgetbewaking, boekenfonds
•  Gebouw: Arbo en veiligheid, onderhoudsplanning, schoonmaak,  

catering
•  Organisatie: grote evenementen, bijv. open dag, goede doelen dag
•  Personeel: de leidinggevende van de OOP-ers; je werkt de formatie 

OP uit binnen de kaders
•  Projecten: bijv. ICT, aanpassingen gebouw (in samenwerking met  

het bestuursbureau)

  Wat kun je?
•  Je hebt ervaring met leidinggeven
•  Je hebt inzicht in financiën
•  Je werkt vanuit een visie en planmatig
•  Je leert snel, ook op basis van je ervaringen en feedback
•  Je neemt weloverwogen risico’s
•  Je kunt samenwerken met veel verschillende disciplines
•  Je kunt de juiste mensen op de juiste plaats inzetten
•  Je herkent problemen en je lost ze op
•  Je hanteert tegengestelde belangen op een evenwichtige wijze

 Wat voor persoon ben je?
• Je bent besluitvaardig en kunt knopen doorhakken
• Je bent zichtbaar en toegankelijk
• Je bent flexibel en optimistisch
• Je hebt een luisterend oor en weet wat er leeft onder de collega’s
• Je hebt vertrouwen in collega’s en durft te delegeren
•  Je laat je leiden door de christelijk geïnspireerde waarden van de 

school.

 Planning procedure:
• Brievenselectie in de week van 2 maart
• 1e gesprekken in de week van 9 maart
• 2e gesprek in de week van 16 maart

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

www.chrlyceumdelft.nl

Het Christelijk Lyceum Delft (CLD) biedt opleidingen 

op vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium 

niveau. Ruim 2400 leerlingen bereiden zich voor op hun 

carrière op één van de drie CLD-locaties. De locaties 

hebben een gezamenlijke missie en identiteit, maar 

kenmerken zich door een eigen karakter en sfeer in een 

veilige en vertrouwde schoolomgeving. Met vormend 

en vernieuwend onderwijs gericht op een optimale 

ontwikkeling van onze leerlingen bereiden we ze voor 

op hun toekomst. Een toekomst die we met vertrouwen 

tegemoet zien.
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De huidige functionaris vertrekt in verband met verhuizing. 
Daarom zoekt het CLD per 1 mei een
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