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Het Calvijn College zoekt op korte termijn een inspirerende en resultaatgerichte  

 

Teammanager vmbo 3 en 4 
 

die samen met ons wil werken aan kwalitatief en vernieuwend onderwijs en affiniteit heeft met leerlingen en 

onderwijs in vmbo-mbo.  

 

Wie zijn wij? 
‘Calvijn is de school waar je wilt zijn!’ Dit is ons motto en deze is nog altijd actueel. Het Calvijn College is een school 

voor vmbo en mbo in upcoming Amsterdam Nieuw-West. Het Calvijn is een school met een eigen gezicht en biedt 

kwalitatief goed onderwijs waarbinnen ruimte is voor diversiteit. Het is een school waar leerlingen, ouders en 

docenten zich thuis voelen en hun motivatie en talent het uitgangspunt vormt voor onze leerroutes. Wie ben ik? Wat 

kan ik? Wat wil ik? Het Calvijn wil graag de voorwaarden scheppen waarin leerlingen deze vraag optimaal kunnen 

beantwoorden en zo een goede keuze kunnen maken voor hun richting in de toekomst. Dat zie je terug in ons 

onderwijs: van leerklimaat tot LOB, van de keuze voor Topsport tot het coachproject. Ook maken leerlingen vroeg 

kennis met de praktijk. Het Calvijn haalt graag de buitenwereld naar binnen en zoekt actief de samenwerking op met 

externe partners. De school heeft ten dienste van leerlingen en docenten een breed professioneel netwerk 

opgebouwd, bestaande uit professionals uit het onderwijs en bedrijfsleven.  

 

De huidige focus van het Calvijn ligt op het verder professionaliseren van het onderwijs en het benutten van 

kwaliteiten en kansen in de samenleving. Om effectief te zijn wordt een optimale balans nagestreefd tussen coachen 

en sturen en tussen structuur en bewegingsruimte. De elementen samenwerken, verbinden en vertrouwen staan 

hierbij centraal.  

 

Wie zoeken wij? 
We zijn op zoek naar een teammanager met een aantal kernkwaliteiten:  

 

Positief, inspirerend en verbindend  

Als teammanager geef je vanuit een positieve instelling en met humor op een professionele wijze vorm aan je werk 

en kan je medewerkers bewegen om met plezier vorm te geven aan de organisatiedoelen. Je inspireert je teamleden 

en daagt hen uit in hun werk. Hierin neem je een voorbeeldfunctie aan. Je houdt rekening met de diversiteit binnen 

het team en kan inspelen op verschillende ondersteuningsbehoeften van zowel leerlingen als docenten. Je bent 

communicatief sterk en je kan goed samenwerken. Ook zie of creëer je mogelijkheden om te verbinden, zowel intern 

als met externe partners.  

Je bent toegankelijk en kan goed luisteren.  

 

Ondernemend en resultaatgericht  

Je bent ondernemend en in staat onderwijsvernieuwing te organiseren, structureren en implementeren, in het 

bijzonder met betrekking tot de opleiding vmbo-t. Je kan goed plannen en organiseren en spant je actief in om 

concrete resultaten te behalen. Je leeft de visie en missie van de school en richt je taken hierop in. Het welzijn en de 

ontwikkelingen van leerlingen is hierbij altijd jouw uitgangspunt. Je hebt een proactieve en oplossingsgerichte 

houding en bent in staat om te reflecteren op je eigen handelen. Daarbij straal je rust en evenwicht uit. Je biedt 

duidelijkheid en structuur. 

 

Relevante kennis en ervaring  

Je hebt een academisch denkniveau, en ervaring in het onderwijs. Daarnaast heb je een afgeronde 

managementopleiding op hbo-niveau of bent studerende hiervoor. Je hebt affiniteit met- en kennis van de 

bedrijfsvoering van vmbo-onderwijs. Je bent bekend met het werken in een matrixstructuur en voelt je hierin thuis. 

Ervaring met teamontwikkeling, kennis en ervaring met de doelgroep, en kan docenten coachen op dit vlak. Je weet 

starters snel op weg te helpen. 

 



 

3 van 3     |     20220377NO01-AF 

Jouw rol binnen het Calvijn College  
Samen met de twee andere teammanagers en de directeur maak je deel uit van het managementteam van het Calvijn 

College en ben je verantwoordelijk voor onderwijs en leerlingbegeleiding. Je profileert het team in het MT overleg. 

Naast een onderwijsteam, heb je een eigen portefeuille. Je geeft leiding aan een aantal secties en aan een team van 

experts die naast hun docenttaken vorm geven aan het beleid vanuit de portefeuilles in een matrix organisatie. 

 

Met het managementteam vertaal je overheidsbeleid en onderwijsontwikkeling naar beleid op het Calvijn College. 

Hierbij worden de taken op grond van affiniteit, ervaring en kwaliteit onderling verdeeld. Als verantwoordelijke voor 

een portefeuille stuur en coach je de medewerkers op een wijze die resulteert in een effectieve en efficiënte 

vertaling van de organisatiedoelen. Je geeft leiding aan de teams en voert met de medewerkers van jouw teams 

gesprekken volgens de gesprekcyclus (in ieder geval drie per jaar). Daarbij stuur en coach je met behulp van 

instrumenten die behoren tot het competentiemanagementmodel.  

 

Je bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en alle werkprocessen met behulp van (resultaatgericht) sturen en 

coachen. Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van onderwijsontwikkeling, waaronder 

‘Vernieuwend vmbo en vmbo-t’. Daarbij werk je samen met de leerjaar coördinator en begeleidingsexpert uit de 

teams en de externe partners. Ook ben je verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de 

schoolexamens en het centraal examen en werk je samen met het examenbureau. Bovendien ben je 

verantwoordelijk voor het stagebeleid en werk je samen met de stage coördinator.  

 

Meer over ons  
Onze school heeft circa 550 leerlingen en behoort tot de scholengroep ZAAM met nog 23 andere scholen in 

Amsterdam, Zaandam en Monnickendam.  

Ongeveer de helft van de leerlingen van onze school volgt vanaf leerjaar 3 de kaderberoepsgerichte- , GL of 

theoretische leerweg, in de richting van Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen. De andere helft volgt de 

Vakmanschapsroute en haalt het mbo2 diploma. Op dit niveau bieden wij de richtingen Zorg & Welzijn, Sport & 

Recreatie, Facilitaire Dienstverlening en Junior kapper aan. Daarnaast is bijzonder aan onze school dat we veel met 

sport doen en er topsporters bij ons op school zitten.  

 

Op onze school leren we niet alleen uit boeken maar ook door te ervaren. Leerlingen leren zelfstandig te werken en 

de regie te voeren over hun eigen studieloopbaan. Leren van elkaar, kennis maken met de beroepspraktijk, 

ervaringen opdoen binnen en buiten de school, dat staat bij ons centraal. Het doel van ons onderwijs is dat de 

leerling zichzelf beter leert kennen en dat competenties tot hun recht komen. 

 
Zie www.calvijncollege.amsterdam voor meer informatie over onze school.  
 

Praktische informatie en procedure 
Als jij de teammanager bent die past bij het Calvijn College, dan horen we graag van je! We gaan ervan uit dat je als 

kandidaat over de competenties beschikt die voor deze functie met dit profiel passend zijn.  

 

De benoeming geschiedt op een zo kort mogelijk termijn en betreft een aanstelling van 0,8 tot 1,0 fte als 

teammanager in schaal 12 CAO-VO. 

 

Je brief en curriculum vitae kun je via www.vbent.org versturen, ter attentie van Alice Fischer, onder vermelding van 

vacaturenummer 20220377. 
 

Voor meer informatie kun je terecht op onze website www.vbent.org.  Je kunt ook telefonisch contact opnemen met 

de directeur van het Calvijn College, Hassan el Hachhouchi via 06-25 53 41 23. 

 

We zien jouw reactie graag uiterlijk 11 september tegemoet. 
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