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Profielschets teamleider vmbo-kader/mavo Het Stormink  
 
Etty Hillesum Lyceum, locatie Het Stormink staat onder leiding van de locatiedirecteur, die 
integraal verantwoordelijk is voor de locatie. De locatie kent vier onderwijskundige teams:  

• basis en isk (inclusief leerjaar 1 basis/kader);  
• kader/mavo (inclusief leerjaar 1 kader/mavo en leerjaar 2 kader);  
• havo (inclusief leerjaar 1 mavo/havo);  
• atheneum (inclusief leerjaar 1 havo/vwo)  

Iedere afdeling kent een vast team van ongeveer 20 fte’s, onder leiding van een teamleider. Iedere 
teamleider wordt onder andere op het gebied van leerlingenzorg ondersteund door een 
coördinator. 
 
 
1. Jouw team vmbo-kader/mavo  

De vacature betreft de functie teamleider onderwijs B voor het team vmbo-kader/mavo voor  
0,8 - 1,0 fte.  
 
De medewerkers van het team vinden het belangrijk om de kwaliteiten van iedere leerling te 
stimuleren. Het onderwijs is er sterk op gericht om het beste uit leerlingen te halen. Daarom ligt er 
een nadrukkelijk accent op persoonlijke aandacht en begeleiding van iedere leerling.  
  
Het team vervult een spilfunctie in de persoonsvorming van leerlingen. In de loop van de 
onderbouw maken deze leerlingen hun keuze voor hun programma in de bovenbouw. In het kader 
van oriëntatie op de beroepenwereld (OBW) nemen alle leerlingen deel aan een aantal projecten 
binnen en buiten de school. Het team legt zich toe op het aanbieden van een goed fundament voor 
het vervolg in de bovenbouw. 
  
 
2. Jouw opdracht  

Je bent lid van de schoolleiding en draagt als zodanig bij aan de ontwikkeling van de locatie. Je 
bent verantwoordelijk voor onderwijsontwikkeling in de afdeling, personeelszorg en 
leerlingbegeleiding. Je legt verantwoording af aan de locatiedirecteur. Je draagt de 
verantwoordelijkheid voor optimale resultaten met betrekking tot het primaire proces van de 
afdeling. Uiteraard vraagt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de teamleiders een grote 
mate van collegiale samenwerking.  
  
Hierbij zijn in de eerstkomende periode de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:  

• De onderwijskundige positie van het team verder ontwikkelen en versterken;  
• Bijdragen aan de versterking van doorlopende leerlijnen; 
• Het optimaliseren van het keuzeproces van leerlingen; 
• Het stimuleren van de teamgeest; 
• Het verder borgen en versterken van de ingezette ontwikkelingen rondom Persoonlijk Leren 

en Talentontwikkeling;  
• Uitvoeren van het personeelsbeleid binnen de afdeling; 
• Vanuit een brede betrokkenheid (mede) vorm geven aan de uitkomsten van de 

heroriëntatie op het onderwijsaanbod. 
  
 
3. Gevraagde opleiding en ervaring  

Uit brief en cv blijkt het volgende:  
• Aantoonbare affiniteit met de doelgroep leerlingen;  
• Minimaal een HBO werk- en denkniveau;  
• Ervaring met het leidinggeven aan onderwijsontwikkelingen, zowel vanuit onderwijskundig 

als managementperspectief;  
• Theoretische scholing op het gebied van leidinggeven en onderwijsmanagement op het 

niveau van een professionele master (of je bent bereid deze te volgen);  
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• Relevante onderwijservaring en onderwijsbevoegdheid, waaronder zo mogelijk ervaring met 
examinering in het VMBO;  

• Zicht op onderwijsontwikkelingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en de 
bovenbouw van het VMBO. 
 
  

4. Persoonseigenschappen  
Wij zoeken een teamleider die:  
• aantoonbaar veel affiniteit heeft met de doelgroep leerlingen (jonge pubers) en ouders;  
• medewerkers aanstuurt in de professionele- en persoonlijke ontwikkeling;  
• medewerkers uitdaagt en deskundigheid van anderen weet te benutten, delegeert en de 

voortgang bewaakt; 
• behoeften en gevoelens bij anderen herkent en daarop interventies baseert; 
• een open persoonlijkheid heeft;  
• plezier heeft in samenwerken; 
• humor heeft en weet te relativeren.  
• een authentieke persoon is, die empathie weet te combineren met standvastigheid;  
• kan reflecteren op zijn eigen competenties en effectiviteit van zijn/haar handelen;  
• in staat is goede feedback te geven en te ontvangen en daarvan te leren; 
• uitstekende communicatieve eigenschappen heeft, zowel mondeling als schriftelijk;  

 
 
5. Competenties 

De ideale kandidaat beschikt over de volgende competenties:  
• Teamgericht leiderschap:  

Je kunt leiding geven aan een groep om een beoogd doel te bereiken. Daarbij voel je 
gevoelens en sfeer in de groep goed aan en reageer je adequaat.  
  

• Individueel gericht (coachend) leiderschap:  
Je kunt op een persoonlijke en stimulerende manier leiding geven aan medewerkers. 
Daarbij ligt het accent op het coachen van medewerkers én het stimuleren van 
samenwerking. 
 

• Resultaatgericht leiderschap: 
Je kunt een vertaalslag maken van doelen naar resultaten en weet het gewenste resultaat 
te realiseren. Drie onderdelen zijn hierbij van belang: 
- Plannen en organiseren:  

Je bent in staat op effectieve wijze doelen en prioriteiten te bepalen. Daarbij geef je de 
benodigde acties, tijd en middelen aan om de doelen te bereiken; 

- Probleemanalyse:  
Je bent goed in staat om problemen te signaleren. Daarbij wordt de belangrijke 
informatie herkend, worden de juiste verbanden gelegd en een adequate oplossing 
gekozen. 

- Organisatiesensitiviteit:  
Je toont je bewust van de invloed en de gevolgen van beslissingen en gedragingen van 
mensen in een organisatie. 
 

• Onderwijskundig leiderschap: 
Je kunt richting en sturing geven aan de onderwijskundige processen vanuit een 
samenhangende visie op onderwijs.  

- Staat open voor de ideeën van het team over onderwijskundige ontwikkeling en kan 
die vertalen in een gedeelde onderwijsvisie.  

- Kan de gedeelde onderwijsvisie vertalen naar de praktijk binnen een passend 
pedagogisch klimaat  

- Stimuleert teamleden tot het leveren van bijdragen aan gemeenschappelijke doelen.  
- Enthousiasmeert medewerkers hun rol op te pakken in de ontwikkelingen die zich 

voordoen. 
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