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Teamleider onderwijs B 

Functie-informatie 
Codering 20160001 
Organisatie Stichting Carmelcollege 
Onderdeel Functiefamilie: teamleider onderwijs 
Salarisschaal 12 
Indelingsniveau V.c
Werkterrein Management -> Overig management
Activiteiten Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren

Coördinatie van activiteiten en processen
Kenmerkscores 44443 44434 43 43
Somscore 52
Datum 31-03-2016
FUWASYS-versie 01-02-2010 versie 1.62

Functiebeschrijving 
Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een sector of locatie van Stichting Carmelcollege. De 
sector/locatie kan onderdeel zijn van een smalle of brede scholengemeenschap. 

Een instelling bestaat uit één of meerdere locaties. Een sector/locatie bestaat uit één of meerdere teams. De 
sector/locatieleiding bestaat uit de directeur en/of de schoolleider en één of meer teamleiders. Een team 
draagt de verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en de uitvoering van het primaire 
proces, namelijk het onderwijs, de realisatie van de onderwijsdoelen en de onderwijs-programmering.  

De teamleider heeft uitvoerende taken en bevoegdheden gemandateerd gekregen van de schoolleider welke 
zijn vastgelegd in een directiestatuut.  

De teamleider onderwijs B geeft leiding aan het organisatorische en personele beheer van een onderwijs-
team, vertegenwoordigt de werkeenheid,  voert overleg en draagt zorg voor uitvoering van en levert een 
bijdrage aan het onderwijsbeleid van de sector / locatie. De teamleider valt onder de verantwoordelijkheid 
van de directeur of de schoolleider. 

Werkzaamheden 
Geeft leiding aan het organisatorische en personele beheer van een onderwijsteam, vertegenwoordigt de 
werkeenheid, voert overleg en draagt zorg voor uitvoering van en levert een bijdrage aan het onderwijsbeleid 
van de sector / locatie. 

1. Geeft leiding aan het organisatorische en personele beheer van een onderwijsteam door:
• planning en coördinatie van programma’s, projecten en activiteiten;
• het doen van voorstellen met betrekking tot het (meerjaren)formatieplan;
• uitvoering van het personeelsbeleid (selectiegesprekken, benoemingsvoorstellen, gesprekkencyclus,

scholing, verzuimbeleid, etc.) ;
• het doen van voorstellen bij de voorbereiding van de locatiebegroting en het afleggen van verantwoording

over behaalde resultaten.

2. Vertegenwoordigt de werkeenheid en voert overleg door:
• afstemming binnen de locatie over activiteiten, voorzieningen, ruimtes, ICT etc.;
• het promoten van de school bij instellingen voor basisonderwijs;
• het initiëren, vormgeven en realiseren van de communicatie met en voorlichting aan ouders.

3. Draagt zorg voor uitvoering van en bijdrage aan het onderwijsbeleid van de locatie / sector door:
• het opstellen van een teamplan;
• het doorvoeren van afgesproken onderwijsveranderingen;
• het inzichtelijk maken van en rapporteren over onderwijsresultaten;
• het inbrengen van ideeën en voornemens vanuit het team in locatie- en instellingsoverleg;
• het zorgdragen voor een adequaat systeem van leerlingbegeleiding;
• het zorgdragen voor toepassing van het kwaliteitszorgsysteem;
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Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
- de teamleider onderwijs B neemt beslissingen op tactisch niveau bij het voeren van de functionerings- 

en beoordelingsgesprekken van docenten, het promoten van de school en het opstellen van het 
teamplan waarbij de gevolgen in beperkte mate voorspelbaar en pas op middellange termijn (langer dan 
een jaar) in te schatten zijn; 

- de teamleider onderwijs B verricht werkzaamheden binnen de wet- en regelgeving (onderwijswet), 
binnen specifiek geformuleerde beleidslijnen en binnen gemaakte resultaatafspraken; 

- de teamleider onderwijs B legt verantwoording af aan de directeur/schoolleider over de bruikbaarheid 
van de adviezen, de kwaliteit van de uitvoering van het onderwijs in het team, van de docenten en van 
het doceren, zoals aangegeven en vastgelegd in het curriculum. 

 
Kennis en vaardigheden 
De teamleider onderwijs B heeft: 
- brede theoretische kennis van het voortgezet onderwijs; 
- kennis van de organisatie van onderwijskundige processen; 
- kennis van onderwijskundig leiderschap verkregen door een professionele master; 
- inzicht in de organisatie van het voortgezet onderwijs; 
- vaardigheid in het om kunnen gaan met verschillende belangen; 
- vaardigheid in het aansturen van professionals; 
- vaardigheid in het verantwoorden van resultaten. 
 
Contacten 
- met docenten over hun functioneren en resultaten om tot bijsturing te komen; 
- met collega-teamleiders over de uitvoering van het onderwijs om tot afstemming te komen over 

teamoverstijgende aangelegenheden; 
- met vertegenwoordigers van scholen over het onderwijsaanbod om zorg te dragen dat leerlingen op de 

goede plaats instromen; 
- met vertegenwoordigers van het vervolgonderwijs om afspraken te maken over de 

doorstroommogelijkheden; 
- met ouders en leerlingen om met hen te overleggen en af te stemmen over te kiezen oplossings-

richtingen waarbij sprake kan zijn van belangentegenstellingen en om hen te informeren over de 
kwaliteit en invulling van het onderwijs. 
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