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Profielschets teamleider onderbouw havo/vwo 

(1 fte; S.12+) 

 
Wolfert College zoekt per direct (zo snel mogelijk) een nieuwe Teamleider onderbouw havo/vwo. Deze 

profielschets beschrijft de kern van de functie. Uiteraard is er meer informatie over Wolfert College 

beschikbaar op www.wolfert.nl/college. 
 

Wolfert College 

Wolfert College is een echt Rotterdamse school. In een uitstekende sfeer gaan leerlingen uit vele 

culturen op een respectvolle en goede manier met elkaar en hun omgeving om. Duidelijkheid en 

structuur gaan hand in hand met veel persoonlijke aandacht, uitstekende begeleiding en uitdagend 

onderwijs. Wolfert College speelt in op de verschillen tussen leerlingen. Van iedereen wordt een 

actieve en nieuwsgierige houding verwacht. Leerlingen worden uitgedaagd het maximale uit zichzelf 

te halen. Zij leren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Hierin worden ze 

ondersteund door hun docenten, het curriculum en alle faciliteiten die de school biedt. De school 

bevat bijvoorbeeld een open leercentrum en een mediatheek die uitnodigen om op verschillende 

manieren en momenten aan het werk te gaan. Ook heeft Wolfert College een prachtig vakoverstijgend 

programma ontwikkeld, genaamd Xpo. Hierin worden leerlingen in leerjaar 1 en 2 geprikkeld om hun 

talenten verder te ontwikkelen en werken ze aan vaardigheden zoals problemen oplossen en kritisch 

denken. Wolfert College is een openbare school voor vwo, havo, mavo en ISK. Leerlingen volgen de 

bovenbouw van de havo en het vwo op Wolfert Tweetalig of Wolfert Dalton. Er wordt dan ook nauw 

met deze locaties samengewerkt. 

 

De functie van teamleider onderbouw havo/vwo 

Als teamleider op Wolfert College geef je leiding en begeleiding aan een team van circa 20 docenten 

en mentoren. Tevens ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de zorg voor 

leerlingen in de afdeling. Voor collega's, leerlingen en ouders ben je aanspreekbaar en zichtbaar. Het is 

mogelijk dat je een beperkte lesgevende taak hebt (max 0,3 fte). Dit is onderwerp van gesprek tijdens 

de sollicitatieprocedure. 

Naast de werkzaamheden die je hebt met en voor je eigen afdeling, lever je een actieve bijdrage aan 

de totstandkoming en uitvoering van schools beleid. Daarbij kun je het belang van de eigen afdeling 

overstijgen. Het is dan ook van belang dat je niet alleen weet wat er in je eigen afdeling speelt, maar 

ook in de rest van de school. Er wordt binnen het MT collegiaal samengewerkt; aan teamontwikkeling 

en aan de professionele dialoog wordt veel belang gehecht. De schoolleiding is op zoek naar iemand 

die collegiale feedback kan geven en ontvangen, die meedenkt, deelt, spart en het belang van de 

school als geheel vooropstelt. 

Samen met de teamleider onderbouw mavo/havo draag je zorg voor de PR en werving en leidt je het 

instroomproces in goede banen. Omdat de havo/vwo-leerlingen de bovenbouw volgen op Wolfert 

Dalton of Wolfert Tweetalig, onderhoudt je nauw contact met de teamleiders van deze locaties en 

dragen jullie samen zorg voor goede doorlopende leerlijnen.  

 

 

 

http://www.wolfert.nl/college
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De opdracht 

De onderwijskwaliteit op Wolfert College is goed. Als teamleider ben je erop gericht – en is het jouw 

verantwoordelijkheid – deze te behouden en te blijven ontwikkelen. Daartoe help je het team om RTTI 

verder te ontwikkelen en nóg kenmerkender havo/vwo-onderwijs neer te zetten, dat zich duidelijk 

onderscheidt van de mavo/havo-didactiek en -pedagogiek. Ook werk je met het team én met je 

collega-teamleiders van Wolfert Tweetalig en Wolfert Dalton aan doorlopende leerlijnen en een goede 

doorstroom van de onderbouw naar de bovenbouw. Het vakoverstijgende Xpo-programma is uniek 

voor Wolfert College. Docenten zijn sterk in de ontwikkeling en coördinatie daarvan. Als teamleider 

faciliteer en inspireer je ze en bewaak je de kaders en doelstellingen. Ten slotte heb je ook veel 

aandacht voor de positionering en profilering van havo/vwo binnen Wolfert College; je bent het 

gezicht naar buiten, draagt bij aan de werving ‘op afstand’ van nieuwe leerlingen. Daar heb je ideeën 

over, verzamelt ze buiten en binnen en vertaalt ze naar wat past bij Wolfert College. Mede dankzij jou 

heeft de havo/vwo-afdeling van Wolfert College over 3 jaar een nóg steviger profiel en een team dat 

zoals ook nu met plezier onderwijs geeft én ontwikkelt. 

 

Voor deze opdracht is het noodzakelijk dat je onderwijskundig stevig onderlegd bent én een ervaren 

leidinggevende. Je voert een duidelijke koers die in nauwe samenspraak met collega’s wordt bepaald 

en je stimuleert de professionele dialoog in de school. Bij het doorvoeren van veranderingen heb je 

enerzijds gevoel voor urgentie en doorzettingskracht. Anderzijds heb je oog voor de draaglast van 

collega’s en weet je je teamleden op een inspirerende en motiverende manier mee te nemen. Het 

team is gewend aan het krijgen én benutten van professionele ruimte. Jij biedt die ruimte. 

Tegelijkertijd weet je waar je moet bijsturen, ondersteunen of faciliteren. Met jouw coachende 

leiderschapsstijl zorg je ervoor dat collega’s kennis uitwisselen en ontwikkelen, dat ze het beste uit 

zichzelf halen en doen wat nodig is om goed onderwijs in een veilige en prettige werk- en 

leeromgeving te verzorgen.  

 

Wat wij bieden 

Teamleider zijn op Wolfert College betekent werken in een cultuur waarin ontwikkeling en 

zelfontplooiing centraal staan. We hechten aan een professioneel en plezierig werkklimaat. Je krijgt de 

ruimte om jezelf te zijn en je als leidinggevende te blijven ontwikkelen en we verwachten dat je daar 

ook goed gebruik van maakt. Je maakt deel uit van een managementteam dat bestaat uit een 

directeur en vier teamleiders. Wij bieden je de functie van teamleider in schaal 12+ van de cao 

voortgezet onderwijs voor de omvang van 1,0 fte. We hebben naast primaire ook goede secundaire 

arbeidsvoorwaarden. De ingangsdatum voor je dienstverband: zo spoedig mogelijk. Je krijgt een 

aanstelling voor de duur van een jaar met uitzicht op een overeenkomst voor onbepaalde tijd. 
 

Wie wij zoeken 

De teamleider die wij zoeken, beschikt over de volgende kenmerken: 

• visie op actuele ontwikkelingen in het onderwijs; 

• ruime kennis van onder- en bovenbouw havo/vwo; 

• academisch werk- en denkniveau; 

• relevante onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs; 

• inzicht in de consequenties van grootstedelijke problematiek voor de ontwikkeling en 

bedrijfsvoering van de organisatie; 

• ervaring met het coördineren van onderwijskundige projecten; 

• professionele reflectie op het eigen functioneren en dat van anderen. 
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Verder herken je je in de volgende persoonlijke eigenschappen: 

• je bent een teamspeler en weet anderen te inspireren; 

• je hebt een open houding, je bent transparant en integer; 

• je bent sterk in je communicatie en gericht op verbinding maken; 

• je bent representatief en neemt met plezier de ambassadeursrol op je; 

• je bent een stevige persoonlijkheid, onafhankelijk en besluitvaardig; 

• je bent een natuurlijk en coachend leider;  

• je bent gericht op het behouden en uitbreiden van kwaliteit. 

 

Je beschikt bovendien over de volgende competenties: 

 

Onderwijskundig leiderschap  

Je hebt een duidelijke visie op de laatste organisatorische en onderwijskundige ontwikkelingen in de 

middelbare schoolomgeving en specifiek voor havo en vwo. Je vertaalt relevante trends en 

ontwikkelingen naar het onderwijs op Wolfert College en inspireert je team met je kennis en inzichten. 

 

Organisatiesensitiviteit  

Je bent toegankelijk, benaderbaar en zichtbaar in de school. Je weet wat leerlingen en collega’s 

bezighoudt en je herkent de impact en consequenties van jouw eigen handelen. Je bent in staat om 

met respect en gevoel voor verhoudingen lastige situaties om te gaan.  

 

Coachend leidinggeven  

Als teamleider herken je de ontwikkelbehoeften van anderen en je kunt ze een spiegel voorhouden, 

waarbij je de ander aanspreekt op de eigen verantwoordelijkheid. Je bent in staat om mee te bewegen 

en stuurt je medewerkers op stimulerende wijze om de gestelde doelen te bereiken. Je inspireert hen 

om zich binnen kaders te ontwikkelen en na te denken over de versterking van de eigen 

professionaliteit. Je bent gericht op de ontwikkeling van talenten en weet mensen te motiveren. 

Daarbij weet je individuele kwaliteiten te herkennen en zodanig binnen het team te verbinden dat 

medewerkers zowel op teamniveau als op individueel niveau in hun kracht gezet worden. 

 

Helicopterview  
Je weet in complexe situaties het overzicht te bewaren en vraagstukken op een meta-niveau 
strategisch te benaderen. Het vermogen om op een meer abstract niveau en in grote lijnen te kunnen 
denken, maakt dat je met een zekere distantie de situatie kunt beschouwen. Je kunt overzicht 
bewaren wanneer er sprake is van een grote diversiteit aan taken, ontwikkelingen of processen.  Je 
begrijpt hoe processen elkaar beïnvloeden en aan welke knoppen je wanneer moet draaien. 
 
Zelfbewustzijn  
Je bent een daadkrachtige leider, niet bang om je stem te laten horen en je neemt positie in als de 
situatie dat vereist. Dit betekent dat ‘je doet wat je zegt, en zegt wat je doet’. Je maakt doordachte 
keuzes en stelt prioriteiten voor jouw team, en kunt een breed draagvlak voor plannen creëren.  


