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Het Drachtster Lyceum zoekt ter completering van het directieteam 

 

een teamleider 2-3 havo en een teamleider 4-5 havo 
 

met visie op de ontwikkeling van havo-onderwijs en hart voor de leerlingen. 

 

 

Wie ben jij? 
 

Als professional 

Jij bent een coachende, pedagogisch georiënteerde en onderwijskundig sterke leider, die de kaders kan bewaken en 

zich gemakkelijk kan aanpassen aan veranderende omstandigheden. Je hebt een duidelijke visie op onderwijs die je 

ook durft uit te dragen. Je hebt bij voorkeur ervaring met het gestructureerd en gedragen vormgeven van 

veranderprocessen. Je hebt ideeën over hoe je het beste uit je team en de leerlingen kunt halen. Je weet hoe je 

vanuit je rol als teamleider kunt bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de schoolcultuur. 

 

Als collega en leidinggevende 

Je maakt deel uit van een zich ontwikkelend en enthousiast directieteam, dat bestaat uit vier teamleiders en de 

rector. Je bent een toegankelijke en open collega. Je bent organisatorisch sterk, je communiceert open en bent recht 

door zee. Je creëert de voorwaarden waaronder alle betrokkenen met plezier en resultaatgericht hun werk kunnen 

doen en waardoor collega’s, leerlingen en ouders zich thuis voelen op school. Je bent samenwerkingsgericht, zowel 

binnen de school als met externe belanghebbenden. Je staat stevig in je schoenen en durft knopen door te hakken. 

Je kunt goed luisteren en waardeert de kennis en expertise van je collega’s. 

 

Als persoon 

Je bent betrokken en je herkent jezelf in de missie en visie van de school. Je bent in staat om geleidelijk 

veranderingen door te voeren, waarbij je in verbinding blijft met en zichtbaar bent voor collega’s, leerlingen en 

ouders. Je straalt rust uit, beschikt over sociale flexibiliteit en bent stressbestendig. Je bent een goede netwerker 

met kennis van zaken en hart voor onderwijs en leerlingen. 

 

 

Wat ga je doen? 
Je bent als teamleider verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van jouw onderwijsafdeling. Dat betekent dat je 

verantwoordelijk bent voor de onderwijskundige processen, de kwaliteit van het onderwijs in je onderwijsafdeling 

en ook voor de duurzame inzet van medewerkers en middelen. Je maakt deel uit van het directieteam en werkt 

binnen dit team zowel aan schoolbeleid als aan Singelland-breed beleid, zoals het betaalbaar houden van onderwijs 

en doorlopende leerlijnen. 

 

De komende jaren zal er veel aandacht zijn voor een professionele cultuur en de organisatiestructuur. Dit gaat niet 

alleen over de pedagogische en didactische vaardigheden van docenten, maar ook over de omgangscultuur en 

interactie (het gedrag) tussen school, ouders en leerlingen en de inrichting van de organisatie. Als teamleider speel je 

hierin een belangrijke rol. Je (h)erkent de kwaliteiten van je medewerkers en hebt aandacht voor hun persoonlijke 

ontwikkeling en werkplezier. Je gaat het gesprek aan met collega’s over eigenaarschap en geeft duidelijkheid over 

verwachtingen en verantwoordelijkheden. 
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Wat vragen wij? 
 Een academisch denk- en werkniveau. 

 Een lesbevoegdheid: voor havo 4-5 eerstegraads, voor havo 2-3 behoort een tweedegraads bevoegdheid ook tot 

de mogelijkheden. 

 Ervaring in een leidinggevende/coördinerende functie in het onderwijs. 

 Visie op actuele maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen. 

 Kennis van en ervaring met bedrijfsvoering is een pré. 

 
 

Wat bieden wij? 
Wij zijn een leuke school met een rijke geschiedenis en wij bieden aardige, veelzijdige en kundige collega’s die staan 

voor kwalitatief goed onderwijs én die staan voor elkaar. De betrokkenheid is groot: er wordt omgekeken naar de 

leerlingen en naar elkaar. We bieden meer dan alleen leren: er is een passende en uitdagende plek voor iedereen. 

Leerlingen en medewerkers kunnen zijn wie ze zijn en hun talenten ontwikkelen. Kortom, een persoonlijke school 

met hart voor leerlingen en oog voor ieders kwaliteiten. 

 

 

Wie zijn wij? 
Het Drachtster Lyceum is al honderd jaar een goede school met onderscheidend kwaliteitsonderwijs. Vanuit een 

stevig fundament werken we continu aan de kwaliteit van het onderwijs in een veilige, heldere en inclusieve 

schoolcultuur. Klassikaal onderwijs met ruimte voor individuele leerwensen en aandacht voor werken en leren met 

plezier. De school heeft de beschikking over een prachtig beeldbepalend gebouw, dat de medewerkers en ongeveer 

1.200 leerlingen alle mogelijkheden biedt om het maximale uit zichzelf te halen. 

Verdere informatie: www.singelland.nl. 

 

 

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

Het betreft functies van 0,7 fte in de schaal 11/12 conform de cao VO. Met een lesgevende taak is je aanstelling te 

vergroten naar een 1,0 functie. 

 

Je motivatie en curriculum vitae kun je via www.vbent.org versturen, ter attentie van Marja de Kruif, onder 

vermelding van vacaturenummer 20220423 en je eventuele voorkeur voor één van de twee vacatures. 

 

Op donderdag 13 oktober 2022 zijn de voorselectiegesprekken. De eerste gespreksronde is op maandag  

24 oktober en de tweede gespreksronde is op donderdag 27 oktober. Alle gesprekken vinden plaats in de regio. Een 

assessment kan deel uitmaken van de procedure. 

 

Voor meer informatie kun je terecht op www.vbent.org of je kunt telefonisch contact opnemen via 

088-20 51 600. 

 

We zien je reactie graag uiterlijk maandag 10 oktober 2022 tegemoet. 

http://www.singelland.nl/
https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/teamleider-havo-drachtster-lyceum-singelland/
https://www.vbent.org/over-bt/team/marja-de-kruif/
https://www.vbent.org/
https://www.vbent.org/

