
 

 

 

Teamleider onderbouw v/m (1,0 fte) 
 
Wat ga jij doen? 
Bij alle werkzaamheden die je uitvoert als teamleider zorg je ervoor dat zowel medewerkers als leerlingen zich thuis 
voelen op de school en in verbinding staan met elkaar en met de school. Als teamleider leg je verantwoording af aan 
de vestigingsdirecteur en je vormt samen met de collega teamleiders het middenkader van de locatie. 
Wanneer je start als teamleider onderbouw zal je een bijdrage gaan leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van het 
centrale beleid van het ONC Clauslaan. Je zult het managementteam adviseren met betrekking tot het uitvoeren van 
beleid en zorg dragen voor het uitwerken van de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs. Andere 
werkzaamheden die jij als teamleider gaat uitvoeren zijn: 

 Zorgdragen voor de ontwikkeling en afstemming van de onderwijsprogramma’s; 

 Het analyseren van de onderwijsresultaten; 

 Het coördineren van de ontwikkeling van leermiddelen; 

 Het initiëren en organiseren van vakoverstijgende activiteiten; 

 Het organiseren en uitvoeren van de leerlingenbegeleiding in het team; 

 Het beslissen over doorstroming en tussentijdse toelating van leerlingen; 

 Het verzorgen van een beperkt aantal lessen; 

 Geeft leiding aan het team. 
 

Wanneer jij als teamleider aan de slag gaat coördineer je de werkzaamheden van je medewerkers en stuur je hen aan. 
Daarnaast voer je R&O gesprekken en kun je adviseren over eventuele rechtspositionele consequenties. Tot slot 
vallen de volgende taken ook onder de functie als teamleider: 

 Je stimuleert en coacht het team; 

 Je stelt jaarlijks een ontwikkelingsplan op voor het team; 

 Je beheert het scholingsbudget van het team; 

 Je verzorgt opleidingen, trainingen, stages en werkervaring; 

 Je ziet toe op de naleving van de regels die gelden voor het team en grijpt in bij overtredingen; 

 Je handelt klachten af van betreffende het team; 

 Je bent voorzitter van de vergaderingen van het team, 

 Je bent de contactpersoon voor de zieke werknemer(s) van het team; en biedt mogelijkheden 
tot re-integratie bij arbeidsongeschiktheid. 

 
Wat wij je bieden wanneer je start als Teamleider: 

 De mogelijkheid om je talenten verder te ontwikkelen middels de Unicoz Academie; 

 Vernieuwend, kwalitatief hoogwaardig onderwijs en een professioneel team; 

 Veel ruimte voor eigen ideeën en initiatieven; 

 Collega’s die voor elkaar klaar staan; 

 Een fijne werksfeer waar leerlingen en medewerkers zich veilig voelen; 

 Salaris conform CAO schaal LD, met een maximum van € 5430,- op fulltime basis en afhankelijk 
van ervaring; 

 60 vakantiedagen op basis van een fulltime werkweek; 

 Eindejaarsuitkering 7,4%; 

 Reiskostenvergoeding v.a. 8 km. Enkele reis. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Over Unicoz 
De Unicoz onderwijsgroep staat voor een unieke kijk op christelijk, katholiek en interconfessioneel onderwijs. Vanuit 
de visie dat ieder kind uniek is, is er aandacht voor de talenten van de leerlingen. Momenteel bestaat het primair 
onderwijs uit 23 basisscholen en bestaat het voortgezet onderwijs uit het Oranje Nassau College locatie: Clauslaan en 
Parkdreef. Op het ONC Parkdreef worden de opleidingen mavo, havo, atheneum en gymnasium aangeboden. Op het 
ONC Clauslaan zijn de opleidingen basis, kader, mavo gevestigd. 
De scholen laten zich in de dagelijkse omgang met leerlingen inspireren door hun levensbeschouwelijke identiteit. Ook 
zijn zij gefocust op vernieuwend, kwalitatief hoogwaardig onderwijs en gericht op de optimale ontwikkeling van ieder 
kind. Elke school draagt zijn eigen identiteit uit met de onderwijsvormen die hierbij passen. 
De Kernwaarden die centraal staan bij Unicoz zijn: Uniciteit, Inspiratie, Openheid en solidariteit. 
 
Over ONC Clauslaan 
Het ONC is een open, christelijke school met ruimte en respect voor ieders overtuigingen. Met als uitgangspunt de 
Bijbelse normen en waarden, krijgt de identiteit van het ONC vooral vorm door hoe men met elkaar omgaat. Zij staan 
voor respect voor elkaar en de omgeving zodat elk individu zich veilig kan ontwikkelen en dat zowel leerling als 
medewerker zich prettig en thuis voelt. Ook krijgen onze leerlingen de ruimte om hun specifieke talenten te 
ontplooien. 
Het gaat het ONC niet om het leren alleen. Onderwijs moet leerlingen ook vormen en toerusten zodat zij zelfstandig 
als mens in de samenleving kunnen functioneren. De missie die het ONC uitdraagt is dan ook: Het bieden van 
kwalitatief goed en inspirerend onderwijs in een veilig en prettig leefklimaat om de leerling zo goed mogelijk voor te 
bereiden op de maatschappij van nu en morgen. De leerlingen staan centraal en het is aan ons de taak de leerlingen 
de motiveren en uit te dagen. Het ONC is een school waar iedere leerling zich gekend voelt. Dit komt door de gekozen 
begeleiding en de aandacht die er voor de leerlingen is. Op onze school staat het leren 'door doen' centraal, dat wil 
zeggen dat leerlingen actief leren door veel te doen. In de lessen wordt zo veel mogelijk onderwijs op maat geboden 
middels onder meer het zogenaamde VUT-lesmodel. 
 
Onze leerlingen en medewerkers ervaren de sfeer op de school als prettig en voelen zich veilig op school. De school 
telt ruim 1200 vmbo-leerlingen en ongeveer 160 medewerkers. 
 
Wat vragen wij van jou? 
Wanneer jij aan de slag gaat als teamleider bij ONC Clauslaan vragen wij dat je beschikt over de volgende kwaliteiten 
en competenties: 

 Je bent duidelijk, betrokken en zichtbaar in de school; 

 Je draagt zorg voor een professionele cultuur, waarin mensen elkaar aanspreken op afspraken 
en gedrag; 

 Je bent instaat taken en verantwoordelijkheden te delegeren; 

 Je hebt een duidelijk visie en deze sluit aan bij de eigentijdse onderwijskundige richting van de 
school; 

 Je bent kwaliteits- en resultaatgericht en hebt kennis van wet- en regelgeving; 

 Je bent een bruggenbouwer en investeert graag in de relaties met o.a. het PO; 

 Je hebt een sterk organisatorisch vermogen, wat inhoudt dat je op processen kan sturen, 
prioriteiten kunt stellen, koers kan houden en ervoor kan zorgen dat iedereen zijn bijdrage 
levert; 

 Je bent een goede sparringpartner binnen het managementteam, toegankelijk en zichtbaar 
voor collega’s, leerlingen en ouders en communiceert open en duidelijk; 

 Tot slot ben je in staat om medewerkers en leerlingen te inspireren, weet jij hun talenten te 
herkennen en help jij hen met deze verder te ontwikkelen en te ontplooien. 

 Aantoonbare ervaring & affiniteit hebt met het vmbo en haar leerlingen, 



 

 

 

 Je bent iemand die samenwerkt vanuit verbinding. 
 
Sollicitatie informatie 
Je kunt je sollicitatiebrief en CV richten aan de heer Zentveld, Hoofd HR&F, vacatures@unicoz.nl.  
Na ontvangst van jouw sollicitatie krijgt je per mail een ontvangstbevestiging en wordt jouw  
sollicitatie doorgezonden naar de directeur van de school. 
 
Je sollicitatie brief en C.V. dient uiterlijk vrijdag 1 november 2019 in ons bezit te zijn. Aan de hand  
van de binnengekomen reacties zal een aantal reflectanten worden uitgenodigd voor een gesprek  
met de benoemingsadviescommissie. Indien nodig vindt er een tweede ronde gesprekken plaats.  
De directeur van de school is de voorzitter van de benoemingsadviescommissie en zal een benoembare kandidaat 
voordragen aan het College van Bestuur van de Unicoz Onderwijsgroep, die een besluit  
neemt over de voordracht.  
 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.  
 
Voor nu is de vacature alleen opengezet voor interne kandidaten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

De Unicoz onderwijsgroep staat voor uniek en 
vernieuwend kwaliteitsonderwijs in alle wijken 
van Zoetermeer.  
De onderwijsgroep is verantwoordelijk voor 23 
basisscholen, een school voor special 
basisonderwijs en het Oranje Nassau College, 
een brede scholengemeenschap voor 
voortgezet onderwijs. 

Bredewater 4 
 2715 CA  
Zoetermeer 
 T   (079) 320 88 30 
 E   info@unicoz.nl 

 I    www.unicoz.nl 

Op onze scholen is ruimte voor ieders talent 
en identiteit gericht op de optimale 
ontwikkeling van ieder kind. 
 
Met een unieke visie op christelijk, katholiek 
en interconfessioneel onderwijs 
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