
  Update oktober 2020 
 

Functiebeschrijving 
 
Functienaam: 
Hoofd Lessen en Cursussen 
 
Plaats in de organisatie: 
Het hoofd Lessen en Cursussen maakt deel uit van het mt en legt verantwoording af aan de raad van 
bestuur van BplusC. Hij/zij geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling en wordt gevraagd en 
ongevraagd geadviseerd door de (staf)afdelingen HR, Financiën en ICT. 
 
Verantwoordelijkheden: 

• Bijdragen aan de strategische positionering van BplusC als organisatie 

• Bijdragen aan het (door)ontwikkelen en uitdragen van de missie, de visie en het beleid van 
BplusC 

• Formuleren en realiseren van de strategische, financiële en personele doelstellingen van de 
afdeling 

• Waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening van de afdeling 

• Plannen, organiseren, evalueren en bijsturen van de afdelingsactiviteiten 

• Leidinggeven aan de medewerkers van de afdeling 
 
Taken: 

• Bijdragen aan de strategische positionering van BplusC als organisatie 
- Is ambassadeur voor de organisatie 
- Bepaalt mede welke maatschappelijke waarde BplusC levert voor klanten en stakeholders 
- Bepaalt mede de lange termijn doelstellingen voor BplusC 

 

• Bijdragen aan het (door)ontwikkelen en uitdragen van de missie, de visie en het beleid van BplusC 
- Levert vanuit vakinhoudelijke kennis een bijdrage aan de (door)ontwikkeling van de missie, 

visie en het beleid van BplusC 
- Draagt de missie, visie en het beleid van BplusC uit naar zowel medewerkers als klanten en 

stakeholders  
- Levert managementinformatie t.b.v. beleidsbeslissingen 
- Adviseert, gevraagd en ongevraagd, de bestuurder en collega hoofden in reguliere 

overleggen en projectgroepen 
 

• Formuleren en realiseren van de strategische, financiële en personele doelstellingen van de 
afdeling 
- Draagt zorg voor het ontwikkelen en formuleren van afdelingsbeleid  
- Maakt strategische en tactische keuzes  
- Definieert de gewenste afdelingsresultaten en vertaalt deze naar concrete activiteiten 
- Stelt het jaarplan en begrotingsvoorstellen voor de afdeling op (budget, kwaliteit, inzet 

teamleden) ter vaststelling door de bestuurder 
- Draagt zorg voor het opstellen en waarborgen van PDCA cycli (Plan-Do-Check-Act) 

gebaseerd op het jaarplan 
- Rapporteert over de voortgang van de afdelingsactiviteiten en de realisatie van de 

afdelingsdoelstellingen  
- Analyseert de behaalde resultaten 

 

• Waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening van de afdeling 
- Ontwikkelt visie en beleid op vakgebied 
- Volgt interne en externe ontwikkelingen en trends op vakgebied en toetst deze op relevantie 

voor het beleid 
- Identificeert en evalueert kansen 
- Draagt zorg voor de benodigde (vakinhoudelijke) kennis en vaardigheden op de afdeling 
- Monitort de geleverde kwaliteit van dienstverlening  
- Draagt zorg voor een continue proces van verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening 

(zowel in procedures als uitvoering) 
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• Plannen, organiseren, evalueren en bijsturen van de afdelingsactiviteiten 
- Draagt zorg voor een optimale personele bezetting van de afdeling 
- Structureert, plant en evalueert de afdelingsactiviteiten en stuurt deze, indien nodig, bij 

conform de PDCA cyclus 
 

• Leidinggeven aan de medewerkers van de afdeling  
- Draagt zorg voor een verantwoorde instroom, doorstroom en uitstroom op de afdeling 
- Communiceert over beleidsbeslissingen en (afdelings)doelstellingen 
- Bevordert goede communicatie en samenwerking binnen de afdeling en met andere 

afdelingen 
- Betrekt van de medewerkers bij de ontwikkeling van afdelingsbeleid en jaarplan 
- Motiveert de medewerkers 
- Delegeert verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
- Zit werkoverleg voor en voert bilateraal overleg 
- Voert functionerings- en beoordelingsgesprekken en zorgt voor de vastlegging 
- Voert ontwikkelgesprekken (introductie, inwerken, coaching, opleiding, corrigeren ed.) m.b.t. 

vakkennis, vaardigheden en gedrag 
- Draagt zorg voor verzuimpreventie en -beheersing 

 
Bevoegdheden: 
Het hoofd afdeling is bevoegd tot: 

• het zelfstandig nemen van beslissingen binnen het door de bestuurder vastgestelde mandaat 
m.b.t.:  
- afsluiten van contracten met externe partijen 
- de personele bezetting van de afdeling 
- besteding van het afdelingsbudget 

• inzage in management- en bedrijfsinformatie van de organisatie 

• het geven van instructie en aanwijzingen aan teamleden met betrekking tot de uitvoering van de 
werkzaamheden en het beleid van de afdeling  
 

Interne contacten: 

• Bestuurder 

• Afdelingshoofden  

• Medewerkers afdeling  

• Leden projectgroepen 
 
Externe contacten: 
Stakeholders, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Klanten 

• Contractpartners 

• Samenwerkingspartners 

• Toeleveranciers 

• Opdrachtgevers 

• Subsidieverstrekkers 
 
Benodigd opleidingsniveau en ervaring: 
WO werk- en denkniveau 
Relevante opleiding in relatie tot de kerntaken van de afdeling Lessen en Cursussen 
Beschikt over aantoonbare ervaring in de sector Kunst, Cultuur en Kennis  
Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare leidinggevende functie  
Aantoonbare ervaring in het sturen op managementdoelstellingen m.b.t. omzet, budget, formatie 
Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling) 
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Competenties en vaardigheden: 
Resultaatgerichtheid 
Klantgerichtheid 
Ondernemerschap 
Analytisch vermogen 
Relativeringsvermogen 
Leiderschapskwaliteiten 
Plannen en organiseren 
Motiveren 
Verbinden 
Stressbestendigheid 
Prioriteiten stellen 
Hoofd- en bijzaken onderscheiden 
Humor 

 
Omvang dienstverband: 
0,8 fte 
 
Inschaling: 
Schaal 12 cao Openbare Bibliotheken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

     

 
 


