
Griendencollege - Sliedrecht
vacature teamleiders onderbouw en bovenbouw
(0,8-1,0 fte)



De school



Het Griendencollege

Het Griendencollege is een vmbo-school in Sliedrecht. De school biedt onderwijs aan circa 350 leerlingen uit 

Sliedrecht. Alle leerwegen van het vmbo worden aangeboden: de basisberoepsgerichte leerweg, 

kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg en theoretische leerweg. In alle leerwegen volgen 

leerlingen in de onderbouw de juniorvakken Media, Techniek en Zorg, waarna ze een van de examenprofielen 

kiezen voor de bovenbouw. Het profiel van de Nieuwe Leerweg wordt op dit moment verder uitgewerkt. In het 

profiel staan technologie, science, internationalisering en extra Engels centraal. Daarnaast hebben we de 

ambitie om leerroutes aan te bieden die nog beter aansluiten bij diverse mbo-opleidingen en -niveaus. We 

blijven continu ontwikkelen om onze leerlingen het best mogelijke onderwijs te bieden.

De kleinschaligheid van het Griendencollege gaat gepaard met een hoge betrokkenheid van docenten en 

ondersteuners. Op het Griendencollege wordt de leerling echt gezien en is er goede begeleiding voor 

leerlingen die iets extra’s nodig hebben. De school staat op alle niveaus open voor leerlingen met een 

ondersteuningsbehoefte. Hiertoe hebben we in de onderbouw zogenaamde vmbo-plus-trajecten 

vormgegeven en is er een doorstroomprogramma van Pro naar vmbo. 



Het Griendencollege

Aan het Griendencollege zijn zo’n 80 medewerkers verbonden: docenten, loopbaanbegeleiders, 

onderwijsassistenten, een zorgcoördinator, conciërges, een administratief medewerker, teamleiders en een 

directeur. De dagelijkse aansturing van de school ligt bij het managementteam (MT), dat vanaf schooljaar 

2022-2023 wordt gevormd door de directeur en twee teamleiders. Ons team gaat uit van een persoonlijke 

aanpak, stimuleert samenwerken en gaat voor het beste resultaat. De relatie tussen team en leerlingen is op 

onze school uitstekend te noemen. 

De school participeert in meerdere netwerken, zoals het samenwerkingsverband Noordelijke Drechtsteden, 

het regionale netwerk Sterk Techniek Onderwijs, het samenwerkingsverband van opleidingsscholen in de regio 

Rijnmond en het Global Citizen Network.

De school behoort tot de Stichting Specialisten in Passend Onderwijs (SPON). Meer informatie over Het 

Griendencollege en SPON is te vinden op: www.griendencollege.nl en www.spon.nl. 

http://www.griendencollege.nl/
http://www.spon.nl/


Visie & 
ontwikkelingen



Op onze school werken we vanuit de visie dat naar school gaan leerzaam én leuk is. We zetten ons ervoor in 
dat onze leerlingen zich op hun plek voelen, kun ontdekken waar hun interesses liggen en waar ze goed in zijn. 
Dat betekent niet vrijheid blijheid. Het betekent dat we met leerlingen voortbouwen op wat er al is en waar 
mogelijk de lat verder leggen. 

Wij bieden hiertoe een prettig en veilig leerklimaat. Onze leerlingen kunnen rekenen op uitstekende 
begeleiding en maatwerk. Zo bieden we persoonlijke leerroutes en een maatwerktraject in samenwerking met 
het Praktijkonderwijs. 

Om onze leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst, is leiderschap nodig op alle niveaus: bestuur, 
directie, docenten, medewerkers, leerlingen en hun ouders. We leren samen, ieder vanuit zijn eigen rol en 
verantwoordelijkheid. In de pedagogische driehoek, kind, ouder en school, maakt ieder kind op het 
Griendencollege een loopbaanplan. Samen maken we onze school.

Visie



Balans bewaken
Het onderwijs heeft door Covid-19 geen gemakkelijke jaren achter de rug. Het is daarom des te belangrijker 
dat we rekening houden met de draagkracht van zowel onze leerlingen als medewerkers. Dat doen we met 
zorg; de menselijke maat is in onze school een groot goed. Tegelijkertijd willen we ons verder ontwikkelen. 

De basis op orde
De basiskwaliteit moet op orde zijn en daar ligt voor het komende jaar een grote ambitie: excelleren op het 
gebied van pedagogisch-didactisch klimaat, het professionaliseren van het mentoraat en het kunnen duiden 
van data en leerlingkenmerken om op maat mooi onderwijs te bieden.

Onderwijskundige vernieuwingen
De school is volop in beweging. We werken aan de verrijking en vernieuwing van het onderwijsaanbod, in 
samenwerking met het bedrijfsleven en andere partners. Het team wil contextrijk en betekenisvol onderwijs 
bieden, zodat leerlingen uitstromen met een diploma, maar ook met waardevolle ervaringen in én buiten de 
school die bijdragen aan hun algehele ontwikkeling en met een goed beeld van het werkveld en de
loopbaanmogelijkheden. Net als andere vmbo-scholen staan ook wij voor de opdracht om invulling te geven 
aan de Nieuwe Leerweg. Dat doen we in onderwijskundig én organisatorisch opzicht en we zorgen er ook voor 
dat we ons als team professionaliseren en elkaar inspireren. 

Ontwikkelingen



Opleidingsschool
Sinds 2022 is het Griendencollege een opleidingsschool. We leiden nieuwe docenten op én werken 
tegelijkertijd ook aan onze eigen ontwikkeling. Als opleidingsschool versterken we een cultuur van coaching, 
intervisie en samen leren. 

Continu verbeteren
Het ontwikkelen en implementeren van nieuwe concepten of activiteiten vraagt óók om goede borging en 
standaardisering. We willen gerealiseerde doelen borgen in heldere standaarden en nieuwe ambities concreet 
maken, zodat successen zichtbaar worden. Dit alles draagt bij aan de cultuur van continu verbeteren die we 
nastreven. Op het Griendencollege is niet alleen het MT daar verantwoordelijk voor, maar het hele team. 
Eigenaarschap en betrokkenheid zijn bij ons belangrijke waarden. We werken sinds schooljaar 2020-2021 met 
Expertgroepen, die in het schooljaar 2022-2023 de focus hebben op het verder bestendigen van de 
basiskwaliteit zonder daarbij nieuwe ontwikkelingen uit het oog te verliezen. Continu verbeteren is in de 
huidige maatschappij ook eigenlijk continu veranderen. We weten dat je dat het best kunt doen als je 
wendbaar bent, in scenario’s kunt denken en het onverwachte verwacht. Die competenties en mind-set willen 
we nog meer verankeren in de school, zodat we ons goed kunnen aanpassen aan veranderende 
omstandigheden en ongeacht wat er op ons afkomt, betekenisvol en goed onderwijs kunnen blijven bieden.

Ontwikkelingen



Vacatures



De afgelopen jaren werd het MT op het Griendencollege gevormd door vier leerjaarcoördinatoren en de 
directeur. De leerjaarcoördinatoren waren docenten met een ondersteunende en coördinerende rol én een 
flinke lesgevende taak. We hebben de afgelopen twee jaar steeds sterker gemerkt dat het noodzakelijk is dat 
het MT zich volledig kan richten op teamontwikkeling en onderwijsontwikkeling. Dit vraagt om een andere rol 
en andere competenties en vaardigheden van MT-leden. 

Vanwege natuurlijk verloop is er een logisch moment ontstaan om een structuurwijziging aan te brengen die 
past bij de ontwikkeling die de school wil doormaken en het leiderschap dat daar ondersteunend aan is. Met 
ingang van schooljaar 2022-2023 wordt ons MT gevormd door twee teamleiders en een directeur. Met deze 
structuurwijziging zijn er twee vacatures ontstaan: teamleider onderbouw en teamleider bovenbouw. De 
functie van teamleider is binnen SPON ‘in voorbereiding’ in het functiehuis omdat hier op verschillende 
scholen behoefte aan is.

Een nieuwe organisatiestructuur



De functie van 
teamleider



De nieuwe teamleiders die wij zoeken, dragen bij aan de ontwikkelingen die we hiervoor genoemd hebben. Dat 
betekent dat je je kunt vinden in onze visie en dat je net als wij belang hecht aan de thema's waar we op 
inzetten. Je komt niet op de winkel passen, maar bouwt en zorgt voor beweging. Je zet daartoe lijnen uit, 
brengt mensen bij elkaar, zorgt voor een zorgvuldig proces en bewaakt samenhang en voortgang. In de school 
ben je zichtbaar en toegankelijk, voor leerlingen, medewerkers en ouders. Je staat voor de school en 
vertegenwoordigt deze met trots en flair. Je brengt de buitenwereld naar binnen en onderhoudt goede 
samenwerkingsrelaties met externe stakeholders. Je bent een echte verbinder.

Voor collega's ben je een goede sparringpartner. Je laat veel ruimte voor autonomie, maar zorgt ook voor 
borging en verankering. Je toont je betrokken bij het volledige team en bevordert een veilig,
professioneel werkklimaat, zodat teamleden optimaal samenwerken en zich blijven ontwikkelen.
Je bent transparant in de keuzes die je maakt. Je kunt deze goed onderbouwen en zorgvuldig verantwoorden. 
Je hebt en neemt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitszorg; je stuurt op de indicatoren van de 
basiskwaliteit, zorgt voor eigenaarschap in het team en legt verantwoordelijkheid af aan de directie. Je hebt 
affiniteit met onze leerlingen en wilt eraan bijdragen dat zij een goede en fijne schooltijd hebben. Je stijl en 
persoonlijkheid sluiten aan bij de cultuur van de school.

In het MT zet je je in voor een goede onderlinge samenwerking, ben je positief-kritisch, en draag je bij aan een 
constructieve werksfeer. 

Twee nieuwe teamleiders



Als teamleider onderbouw ben je samen met de directeur en je collega-teamleider integraal verantwoordelijk 
voor het beleid en de aansturing van de school als geheel. De leden van het MT willen uitdrukkelijk als team 
opereren en gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen. Binnen het MT worden een aantal portefeuilles 
onderscheiden. Deze worden opnieuw bekeken met de nieuwe teamleiders, om tot een verdeling te komen die 
past bij ieders verantwoordelijkheden, kwaliteiten en affiniteiten.

Als teamleider heb je specifiek de volgende taken en verantwoordelijkheden.

− Je geeft leiding aan het onderbouw- of bovenbouwteam (circa 20 collega’s), voert de gesprekkencyclus uit, 
doet lesobservaties en draagt zorg voor teamontwikkeling en bevordert een goede sfeer. 

− Je bent verantwoordelijk voor onderwijskwaliteit en onderwijsopbrengsten in je afdeling. Daarbij heb je o.a.
aandacht voor het curriculum, pedagogisch-didactisch handelen en leerlingbegeleiding. Je analyseert en
observeert en op basis daarvan stuur je bij, kom je met ideeën, coach en motiveer je.

− Je ontwikkelt nieuw beleid; soms samen met je collega-MT-leden, soms zelfstandig. Door goed te schakelen
tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau, ben je zowel voor leerlingen, ouders, collega’s en MT een
waardevolle gesprekspartner. Alle kennis en signalen die je zo krijgt, benut je om initiatieven te nemen en
voorstellen te doen in lijn met de doelen  van de school.

Taken en verantwoordelijkheden



Teamleider onderbouw

− Je bent verantwoordelijk voor de werving en PR. Voor het PO ben je hét gezicht van de school. Je zorgt voor 
duurzame samenwerkingsrelaties, een eerlijk én aansprekend verhaal over onze school en een goede 
instroom van nieuwe leerlingen.

− Je bent verantwoordelijk voor een goede instroom van nieuwe leerlingen, zowel qua leerlingbegeleiding als 
instroomproces. Je onderhoudt goede contacten met het PO en zorgt voor uitstekende communicatie met 
onze nieuwe leerlingen en hun ouders. 

Teamleider bovenbouw

− Je bent verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het examensecretariaat. Dankzij jou verlopen de 
examens op onze school uiteraard conform alle wet- en regelgeving en in een goede sfeer.

− Je bent verantwoordelijk voor een goede doorstroom van onze leerlingen naar het mbo. Je zorgt ervoor dat 
alle voorbereidingen daartoe op school goed verlopen, er helder gecommuniceerd wordt met ouders en 
leerlingen en uiteraard onderhoud je je netwerk in het mbo om ervoor te zorgen dat ons onderwijs goed 
aansluit op het vervolgonderwijs.

Portefeuilles





− Hbo+/wo werk- en denkniveau

− Ruime leidinggevende ervaring en bij voorkeur in het bezit van 

bijvoorbeeld een NSO-CNA schoolleiderscertificaat

− Kennis van eigentijdse didactiek en pedagogiek

− Ervaring met ontwerpprocessen en het leidinggeven aan een (project)team

− Ervaring met werving en PR (teamleider onderbouw)

− Kennis van examinering (teamleider bovenbouw)

− Kennis van kwaliteitszorg in het VO

Kennis en ervaring



De teamleider die wij zoeken, beschikt over:

• energie en enthousiasme

• verbindende kwaliteiten

• onderwijskundig leiderschap

• ondernemerschap

• sterk ontwikkelde communicatieve vaardigheden

• organisatiesensitiviteit

• analytisch vermogen

Ten slotte ben je:

• een positief-kritische sparringpartner

• toegankelijk en benaderbaar

• een professional die het goede voorbeeld geeft

• een boegbeeld die de school met trots vertegenwoordigt.

Competenties en eigenschappen



− Een aanstelling van 0,8 tot 1,0 fte per 1 augustus 2022.

− Een tijdelijke aanstelling van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband, 

in schaal LD van de cao vo.

− Een werkomgeving waar de basis goed op orde is en er dus alle gelegenheid is om te bouwen.

− Een team van betrokken medewerkers die hart hebben voor de school.

− Volop ruimte en mogelijkheden om het onderwijs én jezelf te blijven ontwikkelen.

Wat bieden wij?



Procedurebeschrijving & 
solliciteren



Publicatie van de vacature en informatie over de school
Alle informatie over de vacature en de procedure staan op de website van Pesant. 
Meer informatie over de school is uiteraard online te vinden. 
Website: www.griendencollege.nl
Instagram: https://www.instagram.com/griendencollege/
Facebook: https://www.facebook.com/griendencollege.sliedrecht
Twitter: https://twitter.com/GRIENDENCOLLEGE
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC2VmwwSTMR59jzSPwKB5fEA
Website SPON: www.spon.nl

Meer informatie over de vacature en de functie
Voor eventuele aanvullende vragen kun je contact opnemen met Joanne Klumpers van Pesant.
Telefoon: 06-55 28 69 28; mail: secretariaat@pesant.nl

Sollicitatie
Wil je solliciteren, richt je brief dan aan de directeur, de heer N. van Bennekom en stuur deze met je cv per 
e-mail naar Joanne Klumpers, secretariaat@pesant.nl. De sluitingsdatum is 27 juni 2022.

http://www.griendencollege.nl/
https://www.instagram.com/griendencollege/
https://www.facebook.com/griendencollege.sliedrecht
https://twitter.com/GRIENDENCOLLEGE
https://www.youtube.com/channel/UC2VmwwSTMR59jzSPwKB5fEA
http://www.spon.nl/
mailto:secretariaat@pesant.nl
mailto:secretariaat@pesant.nl


Benoemingsadviescommissie (BAC)
De benoemingsadviescommissie bestaat uit 5 leden: directeur, twee teamleden, één personeelslid en één 
ouder namens de MR.

Voorselectie
De BAC besluit op 1 juli 2022 welke kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste selectiegesprek. 
Pesant informeert kandidaten hierover.

Selectiegesprekken
De eerste gespreksronde vindt plaats op 4 juli 2022; de tweede gespreksronde op 8 juli 2022.
De adviseur van Pesant treedt in deze gesprekken op als onafhankelijk gespreksleider.

Een Fitch-persoonlijkheidstest kan deel uitmaken van de procedure (www.fitch.nl).

Benoeming
De BAC komt tot een voordracht van een kandidaat aan de directeur-bestuurder op of zo snel mogelijk na 8 juli 
2022. In de week van 11 juli 2022 wordt een arbeidsvoorwaardengesprek gepland.
Het streven is daarmee om de procedure voor 1 augustus 2022 af te ronden.

http://www.fitch.nl



