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Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (CVO-AV) zoekt voor locatie Schans in 

Sleeuwijk een daadkrachtige en verbindende 

 
teamleider 

0,8 - 1,0 fte 

 

 

Wie zijn wij? 
Schans is een vmbo-school met een basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, een gemengde en theoretische 

leerweg. Binnen alle leerwegen kan gekozen worden tussen de profielen Dienstverlening & Producten en Zorg & 

Welzijn. 

 

Schans is een kleine school met een christelijke identiteit. Op onze school werken momenteel 38 medewerkers en de 

school telt ongeveer 290 leerlingen en groeit! 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen elkaar kent. Er heerst een hartelijke sfeer en het contact met de ouders en de 

leerlingen is laagdrempelig en betrokken. Het team van Schans kenmerkt zich door de goede onderlinge 

samenwerking en de gezamenlijke betrokkenheid bij de leerling. Klik hier voor meer informatie over Schans. 

 

 

Wat ga je doen? 

Wij zoeken een teamleider die ons weet te motiveren en te stimuleren. Je geeft leiding aan het team van docenten. 

Momenteel werkt het team van Schans aan het herijken van de missie en visie en worden onderwijskundige 

vernieuwingen voor de nabije toekomst uitgewerkt; hierbij wordt er een koppeling gemaakt met het Koersplan 

2021-2025 van stichting CVO-AV en het daarbij behorende identiteitsbewijs. Als nieuwe teamleider geef je op 

enthousiaste en betrokken wijze leiding. Je weet de docenten en onderwijsassistenten te motiveren en stimuleren 

om vorm en inhoud te geven aan goed onderwijs en uit te dagen om de onderwijskundige vernieuwingen te 

realiseren. Ons team heeft behoefte aan een inspirerende leider die structuur biedt en ons meeneemt in innovatieve 

ontwikkelingen en verdieping. Je geeft vertrouwen, professionele ruimte en steun.  Je stelt je nieuwsgierig op, je wilt 

ons echt leren kennen en je hebt oog voor talent binnen je team. Meer informatie over ons koersplan vind je bij ons 

informatiepakket. 

 

Tevens heb je kennis van en ben je eindverantwoordelijk voor het goed laten verlopen van de examens. Daarnaast 

richt je je op samenwerking met de andere vmbo-scholen binnen de stichting. Je houdt je bezig met de 

onderwijskundige ontwikkelingen binnen Schans en met het aansturen en verder ontwikkelen van het team van 

docenten. 

 

Onze visie op leren die wij gebruiken als uitgangspunten bij toekomstige ontwikkelingen zijn: 

- leren gaat het beste wanneer je dit samen doet 

- leren is het leukst wanneer je iets te kiezen hebt 

- leren is belangrijk wanneer de leerstof er echt toe doet 

 

Onze ambitie? Leerlingen met plezier laten leren doordat theorie de praktijk volgt en er veel wordt samengewerkt 

op onze school. Op deze manier ontdekken leerlingen hun talenten, wie zij zijn (persoonlijkheidsontwikkeling) en het 

belang van het behalen van een diploma (kwalificatie). 

 

 

Wat bieden we? 
Wanneer je als teamleider bij ons start, staat er een bevlogen en professioneel team klaar. Wij willen graag van 

elkaar leren en als teamleider speel je een belangrijke rol het team nog meer met elkaar te verbinden.  Er zijn diverse 

ontwikkelgroepen waarbij diverse thema’s worden besproken, uitgediept en waaruit voorstellen komen voor 

https://schans.cvo-av.nl/
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actualisatie of vernieuwing. Wij zijn een team waar veel kennis en ervaring aanwezig is en hebben, binnen de 

gestelde kaders, ruimte nodig om ons werk goed uit te voeren. We zijn trots op onze school, omdat iedere leerling 

wordt gezien. Ouders en leerlingen kiezen ook bewust voor onze kleinschalige school. 

 

Je maakt deel uit van het locatiemanagementteam. Dit team bestaat uit een directeur en teamleider en is 

verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op locatie Schans. 

 

Het betreft een functie voor 0,8 of 1,0 fte, in schaal LD volgens cao-vo. 

 
 

Wat vragen we van jou? 

We gaan ervan uit dat je een tweedegraads bevoegdheid hebt, want naast de functie van teamleider geef je ook een 

aantal lessen. Je kunt als voortrekker de christelijke identiteit van de school mee vorm en inhoud geven. Je voelt je 

verbonden met de missie en visie van onze stichting en onze school.  Daarnaast breng je inhoudelijke 

onderwijskundige kennis mee en je hebt aantoonbare affiniteit met het vmbo-onderwijs. Je hebt academisch werk- 

en denkniveau en ervaring met leiding geven binnen het (vmbo) onderwijs. Verder beschik je over organisatorische 

vaardigheden, ben je communicatief vaardig en resultaatgericht. En niet onbelangrijk: je hebt humor en je kunt 

zowel reflecteren als relativeren. 

 

 

Over de stichting 
Schans is onderdeel van Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Alblasserwaard (CVO-AV) en verzorgt christelijk 

voortgezet onderwijs voor vmbo, havo, atheneum, tweetalig atheneum, gymnasium en tweetalig gymnasium in de 

regio Gorinchem. 

 

De Stichting wordt bestuurd door een eenhoofdig college van bestuur (CvB) en raad van toezicht houdt toezicht op 

het bestuurlijk handelen. Elke school staat onder leiding van een directeur die een of meerder teamleiders 

aanstuurt. Meer weten over onze stichting? Klik dan hier. 

 
 

Praktische informatie en procedure 
Als deze vacature je aanspreekt en je jezelf in dit profiel herkent, horen wij graag van je. 

 

Belangrijke data om rekening mee te houden: 

 de eerste selectieronde vindt plaats op 11 mei (middag of avond); 

 de tweede gespreksronde vindt plaats op 16 mei (middag of avond). 

 

Mocht je worden uitgenodigd voor een eerste selectieronde en daarna doorgaan naar de tweede selectieronde, dan 

ontvang je tussen deze twee gesprekken een digitale vragenlijst: de Management Drives vragenlijst die inzicht geeft 

in je drijfveren. Een assessment maakt ook onderdeel uit van de procedure na de tweede selectieronde. 

 

Je brief en curriculum vitae kun je tot en met 5 mei 2022 sturen via het sollicitatieformulier op vbent.org, ter 

attentie van Carmen Piscopo, onder vermelding van vacaturenummer 20220148.001. 

 

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Monique Branderhorst, directeur Schans: 06-22483096. 

Meer informatie over de procedure via vbent.org of telefonisch: 088-2051607, Carmen Piscopo.  

 

https://www.cvo-av.nl/
https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/teamleider-locatie-schans/
https://www.vbent.org/wie-we-zijn/carmen-piscopo/
https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/teamleider-locatie-schans/
https://www.vbent.org/over-bt/team/carmen-piscopo/

