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Profielschets 
Teamleider bovenbouw Wolfert Lansing (1,0 fte) 

 
 
De Wolfert van Borselen scholengroep zoekt een nieuwe teamleider bovenbouw voor Wolfert Lansing. 
De scholengroep maakt deel uit van het openbaar onderwijs Rotterdam (BOOR). Deze profielschets 
bevat achtergrondinformatie en beschrijft de kern van het profiel en de school. Uiteraard is er meer 
gedetailleerde informatie over de locatie en de scholengroep beschikbaar. Hiervoor verwijzen wij naar 
de website van Wolfert Lansing  https://www.wolfert.nl/lansing/. Meer informatie over het openbaar 
onderwijs van Rotterdam kun je vinden op de website van BOOR (www.stichtingboor.nl). 
 
De context van Wolfert Lansing 
Wolfert Lansing biedt vmbo en mavo/havo aan onder een dak in Lansingerland. De school telt op dit 
moment ongeveer 300 leerlingen en timmert met verrijking van het onderwijsprogramma en 
nieuwbouw verder aan de weg. Met het programma in de verschillende leerwegen zetten we in op 
het realiseren van maatwerk voor leerlingen. Zo krijgen leerlingen kansen om het beste uit zichzelf te 
halen onder begeleiding van een divers team van professionals. Ambitie-, talent-, huiswerkklassen en 
mentorbegeleiding zijn de vaste pijlers in alle leerjaren. Zo onderscheidt Wolfert Lansing zich in deze 
groeigemeente van andere scholen. 
 
Op Wolfert Lansing leggen we in ons onderwijs de basis voor ontwikkeling van eigen initiatief en 
stimuleren we de nieuwsgierigheid van leerlingen. Met de faciliteiten in het nieuwe schoolgebouw 
(oplevering december 2020) willen we een fysieke ruimte realiseren die goed aansluit bij wat het 
onderwijs in de huidige tijd vraagt. Daarbij houden we rekening met goede praktijkruimtes en meer 
mogelijkheden voor gedifferentieerd onderwijs. Belangrijk voor ons is het streven naar een leer- en 
werkklimaat waarin rust, tijd en ruimte is om samen te werken. Een school waar je jezelf mag zijn en je 
talenten kunt ontplooien. Een plaats waar structuur en regelmaat vrijheid geven aan zowel leerlingen 
als medewerkers om hun vleugels uit te slaan.   
 
Optimale kansen creëren voor leerlingen in de regio doen we op Wolfert Lansing samen met de 
overige locaties van de Wolfert van Borselen scholengroep. Met Wolfert Lyceum en Wolfert Dalton 
werken we aan een krachtig aanbod van openbaar onderwijs in Lansingerland. Door het versterken 
van de doorlopende leerlijn mavo/havo en de tweejarige brugklas geven we kansen aan leerlingen 
voor een overstap naar de derde klas havo.  
 
Ook zoeken we de samenwerking met bedrijven en instellingen in de regio Lansingerland. De 
integratie van onderwijs en praktijk krijgt in het profiel D&P geleidelijk verder vorm. Dat biedt 
mogelijkheden aan de praktijkgeoriënteerde leerling die zijn leerloopbaan vervolgt in het mbo en voor 
wie de oriëntatie op de regionale arbeidsmarkt essentieel is.  
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Wat wij verwachten  
Voor inspirerend en uitdagend onderwijs is het belangrijk dat team en management van Wolfert 
Lansing voortborduren op de reeds ingeslagen weg. Als teamleider heb je een belangrijke rol in het 
stimuleren van en leidinggeven aan de gewenste onderwijsontwikkeling. In die ontwikkeling nemen 
activeren van leerlingen en differentiëren in aanpak een cruciale plaats in. Jouw toegevoegde waarde 
in deze is je vermogen om het team te faciliteren in het cyclisch ontwikkelen en verbeteren van het 
onderwijs. Op die manier houd je vast aan de koers en kun je bijsturen. Je hebt aandacht voor de 
versterking van de kwaliteit en herkenbaarheid van de doorlopende leerlijn onderbouw – bovenbouw.  
 
Je hebt een voorbeeldfunctie en je bent communicatief sterk. Met je doortastende en duidelijke stijl 
bevorder je een veilig werk- en leerklimaat. Voor medewerkers, leerlingen en ouders ben je open en 
toegankelijk. Daarbij geldt dat de communicatielijn docent-mentor-teamleider in acht wordt genomen 
zodat iedereen in de school zijn/haar eigen rol goed kan vervullen.  
Wij verwachten dat je als teamleider helder communiceert over de onderwijskundige keuzes die je 
maakt en over de plannen die je met je team wilt uitvoeren. Je staat open voor initiatieven uit het 
team en je erkent en waardeert de inbreng van collega’s. Je houding is open en uitnodigend, wat 
anderen vertrouwen geeft in het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd heb je oog voor 
de draagkracht van het team. Je biedt ondersteuning en je neemt een coachende rol aan. Het is 
belangrijk dat je in de uitvoering van je werk een goede balans weet aan te brengen tussen de waan 
van de dag, in het stellen van je eigen prioriteiten en het flexibel meebewegen als de situatie daarom 
vraagt.  
 
Wat wij bieden  
Wolfert Lansing biedt functie van teamleider in schaal 12 van de cao voortgezet onderwijs voor de 
omvang van 1,0 fte. Ingangsdatum; zo spoedig mogelijk. Je krijgt een aanstelling voor de duur van een 
jaar met uitzicht op een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Je gaat werken in en met een team van 
betrokken medewerkers. Samen met leerlingen, ouders en andere partners zetten we onze schouders 
onder de koers die we zijn ingeslagen. Vanaf januari 2021 heeft de school een mooi nieuw gebouw 
waarin de keuzes die we maken bij de invulling van ons onderwijs nog beter tot hun recht zullen 
komen.  
 
Wat breng je mee? 
- Ervaring in het (voortgezet) onderwijs; 
- Kennis van eigentijdse didactiek en pedagogiek; 
- Leidinggevende of coördinerende ervaring; 
- Ervaring in het vormgeven en aansturen van veranderingen of ontwikkelingen; 
- Een stevige persoonlijkheid, gericht op verbinding en samenwerking. 

 
En verder … 
- Kun je uitstekend plannen en organiseren; 
- Sta je open en ben je toegankelijk voor collega’s, leerlingen en ouders; 
- Leg je gemakkelijk contacten met het bedrijfsleven; 
- Ben je ambitieus en wil je jezelf verder ontwikkelen; 
- Werk je resultaatgericht; 
- Bevorder je een professionele cultuur in de school. 
 


