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Profielschets 
Teamleider Ostrea Lyceum 

een leider met kloppend hart voor de mavo en gevoel voor het collectief 
(1,0 fte; S 13) 

 
Het Ostrea Lyceum zoekt een teamleider mavo, die bovendien in zijn of haar rol meegroeit met de 
ontwikkeling van onze school. Ingangsdatum 1 januari 2022, of zoveel eerder als mogelijk.  
Deze profielschets beschrijft de kern van het profiel van de teamleider en de school. Meer informatie 
over het Ostrea Lyceum vind je op onze website.  
 
Onze school 
Het Ostrea Lyceum te Goes is een eigentijdse brede scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo 
met een open christelijk karakter. Iedereen die deze cultuur respecteert en zich erin thuis voelt, is 
welkom op onze school. Met een team van ongeveer 240 medewerkers begeleiden we ruim 1700 
leerlingen in de veelzijdige ontwikkeling van hun talenten en hun groeiproces naar volwassenheid. 
We beschouwen het als onze opdracht om jonge mensen te stimuleren in hun ontwikkeling tot 
burgers die een waardevolle en verantwoordelijke bijdrage leveren aan onze samenleving.  
 
Wij streven naar een context waarin leerlingen en medewerkers zich gezien en gekend voelen. Naar 
een schoolomgeving waarin structuur en regelmaat ondersteunend zijn aan ieders autonomie. En 
naar een sfeer waarin je ervaart dat je jezelf mag zijn en je talenten mag ontplooien. De manier 
waarop we nu kleinschalig zijn georganiseerd op drie onderwijslocaties draagt daar zeker aan bij. Dat 
geldt in het bijzonder voor onze mavo. Het mavo-team staat echter voor de opgave om samen met 
collega’s het onderwijs van mavo, havo en vwo samen te brengen op één locatie. Aan deze transitie 
in de school liggen onderwijskundige keuzes ten grondslag en de wens dat de leeromgeving in de 
nabije toekomst nog beter beantwoordt aan het pedagogisch en didactisch klimaat dat we 
voorstaan.  
Na een aantal opeenvolgende wisselingen is het team van de mavo toe aan een bindende kracht die 
het leiderschap neemt, rust brengt en onze collega’s faciliteert, coacht en inspireert.  
 
Onze ambities 
De basiskwaliteit op het Ostrea Lyceum is goed op orde en dat geeft ons ruimte voor een 
ontwikkelingsgerichte aanpak van onze leerroutes. Onze medewerkers voelen zich eigenaar en 
vertalen de aandacht voor het hele kind en een brede talentontwikkeling actief in hun dagelijkse 
praktijk. Optimale kansen voor leerlingen in de regio realiseren we steeds vaker samen met (externe) 
partners. Dat is bijvoorbeeld essentieel in het ontwerp van ons programma van De Nieuwe Leerweg.  
Gelijkwaardigheid is een belangrijk thema in zowel de in- als externe samenwerking. Op weg naar 
een hernieuwde samenwerking mavo-havo-vwo hebben wij oog voor de behoeften, de belangen en 
kwaliteiten van onze leerlingen en medewerkers. Zo hechten we ook waarde aan het erkennen van 
de identiteit en eigenheid van de mavo. Onder leiding van een nieuwe teamleider die zich 
committeert aan onze mensen en aan de ingeslagen route, willen we verder invulling geven aan de 
ambities die we ook in ons meerjarenbeleidsplan hebben vastgelegd.  
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Jouw functie als teamleider 
Het managementteam van het Ostrea Lyceum bestaat uit een rector-bestuurder, een directielid en vijf 
teamleiders. Ieder van de teamleiders is primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs 
en het leiderschap aan team en leerlingen van een onderwijskundige eenheid. Nu zijn dat de 
eenheden vmbo, mavo, onderbouw havo-vwo en bovenbouw havo-vwo. Samen zijn we uiteraard 
verantwoordelijk voor het geheel.  
In de huidige situatie verbind jij je als teamleider aan onze mavo. Vanuit onze sturingsfilosofie vinden 
we het belangrijk dat je als teamleider breed inzetbaar bent. Het is mogelijk dat de samenstelling van 
het team dat je aanstuurt, de onderwijskundige eenheid en je takenpakket in de loop van de tijd 
veranderen. 
 
Wat wij verwachten van jou als teamleider 
De kern van je verantwoordelijkheid als teamleider is het stimuleren van en leidinggeven aan jouw 
team in de verdieping van ons onderwijskundige concept. Dat doe je in de wetenschap dat we de 
goede (basis)kwaliteit willen behouden. Je bent een betrouwbare partner in de schoolontwikkeling en 
je neemt tegelijk een duidelijke positie in namens de mavo. Je betrekt je teamleden, je ziet en erkent 
hen in hun belangen, hun behoeften en hun talenten. 
  
Ons mavo team is gewend aan een grote professionele ruimte en collega’s hebben in de loop van de 
jaren bewezen die verantwoordelijkheid uitstekend te kunnen dragen. Ondersteunend aan de 
autonomie van onze mensen is leiderschap dat zich kenmerkt door het bouwen aan een wenkend 
perspectief. Je sluit aan bij de kwaliteiten van het team en brengt de kwaliteiten in verbinding met de 
trends en ontwikkelingen die je signaleert in onderwijs en samenleving. Samen met je team maak je 
de vertaalslag naar onze dagelijkse praktijk en zo geven wij het onderwijs – zoals in De Nieuwe 
Leerweg - betekenis. Je voert actief de professionele dialoog, met aandacht voor reflectie en feedback 
op het functioneren van het collectief en het individu. 
 
Van jou als leider vraagt dit alles dat je in staat bent om vooruit te kijken, de creativiteit hebt om 
scenario’s te ontwerpen en de durf om samen te experimenteren met het doel het onderwijs te 
verbeteren. Je stijl is doortastend en je geeft je mensen de kaders waarbinnen zij zelf hun 
professionele verantwoordelijkheid kunnen nemen. Helderheid in verwachtingen, behoudt en 
versterkt een plezierig leer- en werkklimaat in de school. Je ziet het als een uitdaging om de kwaliteit 
van je team als professionele leergemeenschap te versterken en je ziet kansen om de verbinding te 
realiseren met collega’s in havo en vwo. Jouw toegevoegde waarde zit in het vermogen om het team 
het vertrouwen te geven dat er ook in de toekomst ruimte is voor de eigen identiteit van de mavo -
doelgroep in het proces van leren en ontwikkelen.  
 
In de bijdrage die je levert aan het schoolbeleid laat je zien dat je in staat bent om het belang van jouw 
team of onderwijskundige eenheid te overstijgen en dat je een goede sparringpartner bent. Je 
doorziet de samenhang in ontwikkelingen, processen en systemen en je anticipeert op het aanpakken 
van knelpunten. Daarbij kun je omgaan met onzekerheden in een proces waarin we samen werken 
aan een schoolstructuur die ten dienste staat van het onderwijs aan onze leerlingen.  
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Wat wij bieden  
Het Ostrea Lyceum heeft een mooie vacature voor de functie van teamleider in schaal 13 van de cao 
voortgezet onderwijs voor de omvang van 1,0 fte. Ingangsdatum 01/01/2022, of zoveel eerder als 
mogelijk. Je maakt deel uit van een organisatie in ontwikkeling en een team dat goed op elkaar is 
ingespeeld. Als jij je committeert aan onze school, werken we samen ook aan jouw groei in je rol als 
leider. 
 
Persoonlijke kenmerken en kwaliteiten  
De teamleider die wij zoeken is creatief, ondernemend en verbindend. Een leider met een uitstekend 
sensitief vermogen, in staat om rust en vertrouwen in team en organisatie te creëren. Je geeft er blijk 
van dat je onderwijskundige expertise hebt en nieuwe wegen durft te bewandelen. Je vervult je 
voorbeeldfunctie, je hebt het lef om het voortouw te nemen en je bent communicatief sterk. 
 
Wat breng je mee? 
Je beschikt over de volgende kenmerken:  

• Hbo / wo werk- en denkniveau; 
• Een ontwikkelingsgerichte visie op onderwijs die je vertaalt naar de praktijk; 
• Een open houding, toegankelijk en groot inlevingsvermogen; 
• Een attitude gericht op verbinding en samenwerking; 
• Professionele reflectie op het eigen functioneren en dat van anderen; 
• Het vermogen om anderen te laten groeien in hun professionele rol; 
• Analytisch en conceptueel vermogen in combinatie met resultaatgerichtheid; 
• Doortastend;  
• Stressbestendig.  

 
Je hebt bovendien de volgende bagage:  

• Leidinggevende of coördinerende ervaring in het (voortgezet) onderwijs; 
• Ervaring in het implementeren van ontwikkelingen en het faciliteren van een 

veranderingsproces; 
• Ervaring in het ontwerp van (vernieuwende) curricula, zoals De Nieuwe Leerweg. 
 

 
 
 
 


