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Profielschets 

Teamleider onderbouw Wolfert Lansing (1,0 fte) 

 
 

Wolfert Lansing zoekt een nieuwe teamleider voor haar onderbouw. Voor meer informatie over onze 

school verwijzen wij naar onze website. Wolfert Lansing is onderdeel van de Wolfert van Borselen 

Scholengroep en het openbaar onderwijs van Rotterdam (BOOR). Deze profielschets bevat 

achtergrondinformatie en beschrijft de kern van het profiel van de teamleider.  

 

De context van Wolfert Lansing 

Wolfert Lansing biedt vmbo en mavo/havo aan onder een dak in Lansingerland. De school telt op dit 

moment ruim 300 leerlingen en biedt een rijk programma in de diverse leerwegen aan. Het team van 

Wolfert Lansing beschikt over een diversiteit aan expertise om leerlingen de kans te bieden het beste 

uit zichzelf te halen. Ambitie-, talent-, huiswerkklassen en mentorbegeleiding zijn de vaste pijlers in 

alle leerjaren. De school biedt bovendien tweetalig onderwijs in mavo en mavo/havo. Zo onderscheidt 

Wolfert Lansing zich van andere scholen in de groeigemeente Lansingerland. 

 

Op Wolfert Lansing leggen we de basis voor de ontwikkeling van eigen initiatief en stimuleren we de 

nieuwsgierigheid van leerlingen. Wij willen een school zijn waar leerlingen en medewerkers zichzelf 

mogen zijn en hun talenten kunnen ontplooien. We streven ernaar om een omgeving te creëren 

waarin structuur en regelmaat vrijheid geven aan eenieder om zijn of haar vleugels uit te slaan.  

Veel van de ruimtes in ons (nieuwe) schoolgebouw bieden mogelijkheden om meer gedifferentieerd 

en bovendien praktijkgericht ons onderwijs vorm te geven.  

 

Optimale kansen creëren voor leerlingen in de regio doen we allereerst aan de basis met het doel, dat 

de leerlingen die vanuit het PO instromen op Wolfert Lansing, terecht komen op de plek die recht 

doet aan hun talenten. Samen met de basisscholen hebben we aandacht voor een zo soepel mogelijke 

overgang. Daarnaast werken we met onze collega’s van Wolfert Lyceum en Wolfert Dalton aan een 

krachtig en kansrijk aanbod van openbaar onderwijs. Door het versterken van de doorlopende leerlijn 

mavo/havo en de tweejarige brugklassen bieden we leerlingen ook het perspectief op een overstap 

naar de derde klas havo.  

 

Wolfert Lansing is bovendien een school die waarde hecht aan partnerschap in de regio. Voor de 

invulling van ons onderwijs hebben wij instellingen en bedrijven in onze omgeving nodig. Zij helpen 

ons om het leren en ontwikkelen van leerlingen te plaatsen in de context van de dagelijkse praktijk.  

De integratie van onderwijs en bedrijfsleven krijgt bijvoorbeeld vorm in uiteenlopende projecten in de 

onderbouw, en in het profiel van D&P in de bovenbouw. Onze leerlingen maken op deze manier al 

vanaf de brugklas kennis met de mogelijkheden op de arbeidsmarkt die hun directe omgeving hen 

biedt. Het onderwijs brengt hen in contact met alledaagse thema’s, vragen en ontwikkelingen.  

 

 

  

https://www.wolfert.nl/lansing/
https://www.wolfert.nl/
https://www.wolfert.nl/
http://www.stichtingboor.nl/
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Wat wij verwachten  

Elke dag maken wij ons sterk voor inspirerend en uitdagend onderwijs. We hebben een sterke drive en 

een gezonde ambitie en die willen we heel graag de komende jaren verder invullen en uitdragen. Als 

teamleider heb je een belangrijke rol om collega’s in deze ontwikkeling te inspireren en te coachen.  

Het versterken van een activerende en een gedifferentieerde didactiek is cruciaal in de ontwikkeling 

van ons onderwijs. Dat is onlosmakelijk verbonden met adequate leerlingbegeleiding. In het bijzonder 

verwachten we van jou als teamleider dat je de mogelijkheden ziet en benut om nog beter te 

beantwoorden aan de uiteenlopende (ondersteunings-)behoeften van onze leerlingen.  

 

Jouw toegevoegde waarde in de ontwikkeling van ons onderwijs en van het team is jouw vermogen 

om het team te faciliteren in een cyclische aanpak. Je duidelijkheid helpt collega’s om koersvast te zijn 

en maakt het mogelijk om goed bij te sturen waar dat nodig is. Als verantwoordelijke voor de 

onderbouw ben jij je bewust van de noodzakelijke kwaliteit van de doorlopende leerlijnen onderbouw 

– bovenbouw. Je hebt op dat vraagstuk expertise die voor ons van toegevoegde waarde is. 

 

Als teamleider heb je 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 sta 

je open en ben je 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 zonder omhaal 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, hetgeen 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, en het stellen van je eigen prioriteiten, of 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 een team van 

betrokken medewerkers, en samen met onze leerlingen, ouders en externe partners. 

 

Wat breng je mee? 

− Ervaring in het (voortgezet) onderwijs; 

− Kennis van eigentijdse didactiek en pedagogiek; 

− Expertise in de ondersteuningsbehoeften van kinderen en jongeren in hun ontwikkeling  

− Leidinggevende of coördinerende ervaring; 

− Ervaring in het vormgeven en aansturen van veranderingen of ontwikkelingen; 

− Een stevige persoonlijkheid, gericht op verbinding en samenwerking. 
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En verder … 

− Kun je uitstekend plannen en organiseren; 

− Ben je eenvoudig benaderbaar voor collega’s, leerlingen en ouders; 

− Leg je gemakkelijk contacten met het basisonderwijs en andere externe partners; 

− Ben je ambitieus en wil je jezelf verder ontwikkelen; 

− Werk je resultaatgericht; 

− Bevorder je een professionele cultuur in de school. 

 


