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Teamleider 
 

Salarisschaal: 12, FUWA-VO 
Activiteiten: Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren. Coördinatie van activiteiten 
en processen. 
 

Functiebeschrijving  

 
Context  
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet onderwijs. 
De werkzaamheden vinden plaats binnen het primaire proces van de schoolorganisatie. De 
functie komt doorgaans voor in onderwijsinstellingen met een meervoudige directie en een 
aantal teamleiders. De teamleider draagt zorg voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van 
het team, levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het centrale beleid van de 
scholengemeenschap en geeft leiding. 

 

Werkzaamheden  
1. Beleidsvoorbereiding, en -uitvoering 

 vertaalt de centrale beleidsplanning naar een meerjaren onderwijsprogrammering voor het 

onderwijs voor het team; 

 draagt zorg voor de totstandkoming van uitvoeringsplannen, waarin de benodigde aanpak, 

werkwijze en werkverdeling (lessentabel) binnen het team beschreven staan; 

 draagt zorg voor de totstandkoming van werkplannen en programma's van toetsing en 

afsluiting (PTA's), de leer- oefenstof, les- en leermethode, te gebruiken leermiddelen en 

materialen en stemt daarbij af op andere sectoren; 

 vertaalt de onderwijsprogrammering naar een organisatorische inrichting van het team; 

 ontwikkelt beleid op het totale beleidsthema leerlingenzorg (met name: mentoraat, 

remediale hulp, decanaat en in-, door- en uitstroom van leerlingen binnen het team), voert 

het beleid uit en evalueert dit; 

 neemt deel aan in- en externe advies- en overlegorganen aangaande het onderwijs in de 

brede scholengemeenschap, school of locatie. 

 

2. Bijdragen aan de ontwikkeling van het centrale beleid van de brede scholengemeenschap, 

school of locatie 

 draagt als lid van het managementteam bij aan de meningsvorming binnen de 

scholengemeenschap, school of locatie; 

 adviseert de directie/rector over vernieuwing van het onderwijsbeleid; 

 draagt ideeën, concepten en beleidsvoorstellen aan over de ontwikkeling en vernieuwing van 

het onderwijs en de onderwijsorganisatie. 

 

3. Leiding geven 

 geeft leiding aan de docenten, voert functionerings- en beoordelingsgesprekken; 

 is verantwoordelijk voor de personele zorg, het personeelsbeheer, de werving en selectie van 

personeel; 
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 bewaakt en bevordert de identiteit/cultuur van de scholengemeenschap of school. 

4. Optioneel: heeft voor circa x% een docerende taak. 

 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden  
Beslist over/bij: het vertalen van de centrale beleidsplanning naar een meerjaren 
onderwijsprogrammering voor het team, het als lid van het managementteam bijdragen aan de 
meningsvorming op het niveau van de scholengemeenschap, school of locatie en het leiding 
geven. 
Kader: het door de directeur of rector geformuleerde beleid. 
Verantwoording: aan de directeur of rector over de beleidsvoorbereiding en -uitvoering, de 
bijdragen aan de ontwikkeling van het centrale beleid van de brede scholengemeenschap, de 
school of locatie en het leiding geven. 

 
Kennis en vaardigheden  
 brede kennis van en inzicht in het onderwijs en van maatschappelijke ontwikkelingen in 

relatie tot het gebied waarop binnen het team onderwijs wordt gegeven; 

 kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen de specifieke onderwijsgebieden van de 

 scholengemeenschap of school; 

 kennis van de organisatie van onderwijskundige processen; 

 inzicht in taak en werkwijze van de schoolorganisatie; 

 vaardigheid in het ontwikkelen van onderwijskundig beleid; 

 vaardigheid in het opstellen van uitvoeringsplannen; 

 managementvaardigheden. 

 
Contacten  
 met de directie en de collega-teamleiders in het managementteam van de brede 

scholengemeenschap, school of locatie om het beleid en de belangen van het team te 

verdedigen en adviezen te verstrekken; 

 met de collega-teamleiders om onderwijskundig beleid te ontwikkelen en binnen de 

verschillende teams beleid op elkaar af te stemmen; 

 met leerlingen en ouders als het zaken betreft, die het niveau van de docenten overstijgen. 


