VACATURE
ONDERWIJSTEAMLEIDER VAVO RIJNMOND COLLEGE
Havo
(0,8 – 1 fte)

Vanwege het vertrek van een van onze onderwijsteamleiders zijn wij per 1 augustus 2022 op zoek
naar een onderwijsteamleider havo 5.
Het VAVO Rijnmond College
Het VAVO Rijnmond College (VRC) is een samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine. Het VRC biedt
dag- en avondonderwijs voor de eindexamenjaren van mavo (vmbo-tl), havo en vwo. Ruim 1100
leerlingen volgen bij ons onderwijs. Kenmerkend voor het VAVO Rijnmond College is ons brede
aanbod aan onderwijstrajecten waarin leerlingen zowel opleidingen in voltijd (volledig vakkenpakket)
als in deeltijd (één of meerdere vakken) kunnen volgen.
Onze missie is het bieden van uitdagend examenonderwijs. Dit doen we door leerlingen met een
eigen leerroute een realistische kans te geven om een nieuwe stap te zetten in hun
onderwijscarrière, door te helpen om hun zelfvertrouwen te versterken en door een bijdrage te
leveren aan een leven lang ontwikkelen. Daarnaast is het onze ambitie om een vitale en lerende
organisatie te zijn waar dagelijks wordt geleerd van en met elkaar én ons netwerk van
onderwijsinstellingen.
Kenmerken van onze school
- Er heerst een open en prettige sfeer;
- Onze leerlingen voelen zich gezien en gekend;
- We geloven in de kracht van waardering;
- Er is een mooi introductietraject voor zowel startende docenten als andere nieuwe
docenten;
- Er is een prettige leercultuur voor onze medewerkers waarin ruimte is voor eigenaarschap,
ontwikkeling en reflectie.
Wat wordt je opdracht?
•
•
•

•

Je realiseert met je team het best mogelijke onderwijs aan onze leerlingen, conform onze
doelstellingen uit het schoolplan 2023-2026.
Je creëert en behoudt met het team een collectief verantwoordelijkheidsgevoel voor de
ontwikkeling van het welzijn en het effectief studeren van leerlingen.
Je bent medeverantwoordelijk en draagt zorg voor het coördineren van de
onderwijsprocessen in het team en je geeft hiërarchisch leiding aan verschillende typen
docenten van het team.
Tevens ben je er verantwoordelijk voor dat leerlingenzaken goed worden uitgevoerd door
het team en in overleg met de ondersteunende collega’s.

Wat ga je nog meer doen?
•

•
•

•
•

Als teamleider geef je leiding aan het ontwikkelen, concretiseren en communiceren van een
gezamenlijke inspirerende visie op leren en pedagogisch en didactisch handelen. Je
stimuleert een reflectieve, onderzoekende houding en je vervult daarbij zelf een
voorbeeldrol.
Je bevordert een professionele cultuur van collectief kennisdelen en leidt of ondersteunt
verbeterings- en innovatieprocessen. Je bevordert gespreid leiderschap waar mogelijk.
Daarnaast draag je zorg voor de personele en organisatorische inrichting en voor
ondersteuning van het primaire proces. Op basis van systematische en cyclische
informatieverzameling organiseer je ondersteuning en feedback aan docenten.
Je levert je bijdrage aan teamoverstijgende of schoolbrede projecten en werkgroepen.
Je speelt een actieve rol in de aansluiting van ons voortgezet onderwijs naar het hoger
onderwijs.

Uit de gesprekken wordt duidelijk dat:
•
•
•
•
•

je energiek bent en werkt vanuit vertrouwen en verbinding;
je weet te inspireren in het team en in de school;
je oog hebt voor het talent van medewerkers en leerlingen, je uitdaagt en begeleidt;
je kennis hebt van hoe leren werkt en je je daarbij baseert op wat er vanuit
onderwijsonderzoek bekend is;
je in staat bent om gebeurtenissen en vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te
bekijken en verbindingen te leggen over de verschillen heen.

Opleiding en ervaring
• Je hebt een academisch werk- en denkniveau;
• Je hebt een eerstegraads onderwijsbevoegdheid;
• Je hebt ervaring in het vavo of voortgezet onderwijs;
• Je hebt kennis van en inzicht in financieel- en personeelsmanagement;
• Je hebt leidinggevende ervaring.
Wat kun je van ons verwachten?
Het VRC biedt een veelzijdige en uitdagende functie in het hart van de school. Ook zul je werken in
een informele en vitale organisatie waarin ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Salaris
carrièrepatroon LD van de CAO MBO, afhankelijk van je huidige inschaling met uitzicht op LE.
Daarnaast ontvang je acht procent vakantietoeslag en een dertiende maand. Het betreft een
vacature voor een werktijdfactor van ca 0,8 – 1 fte.
Onze locatie
We zijn gehuisvest op Rotterdam-Zuid – aan de Maas en op loopafstand van de Erasmusbrug – in het
prachtige gebouw van InHolland Rotterdam. Met metro- en tramhalte Wilhelminaplein hebben we
bovendien een uitstekende OV-verbinding voor de deur.
Contactinformatie
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Liane van der Helm, rector
VAVO Rijnmond College (06 15379934).

Voldoe je aan alle functie-eisen en spreekt de vacature je aan, dan kun je je motivatiebrief plus
uitgebreid curriculum vitae per mail tot uiterlijk 7 juli 2022 sturen naar Liane van der Helm op het
mailadres: am.vanderhelm@vavorijnmondcollege.nl.
Een ontwikkelassessment maakt deel uit van de selectieprocedure.
Planning
De gesprekken zullen worden gevoerd op 11 en 13 juli vanaf 10.30 uur.
De werving voor deze vacature vindt tegelijkertijd in- en extern plaats.
Een referentiecheck kan gedurende de selectieprocedure plaatsvinden, evenals een onderzoek op
social media. Voor benoeming is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
U kunt reageren tot 7 juli 2022.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

