
 

 
 

Het Willem van Oranje College is een protestants-christelijke school voor vmbo, havo en vwo 
(onderbouw) in Wijk en Aalburg. De school telt 631 leerlingen en 91 medewerkers. 
 
Onze leerlingen worden gezien. Hun zelfstandigheid wordt vergroot en we voorzien ze van 
een goed ontwikkeld besef van waarden. Zij zijn gereed voor hun verdere leven.  
 
Onze leerlingen krijgen de mogelijkheid hun talenten te ontwikkelen, waarbij wordt 
uitgegaan dat naar school gaan, meer is dan een diploma halen.  
 
De school wil een maatschappelijke verbinder zijn voor de regio, bedrijven, 
vervolgonderwijs, oud-leerlingen, ouders, basisonderwijs en kerk. Deze relaties worden 
onderhouden om voeling te hebben met wat de maatschappij nu en in de toekomst vergt 
van onze leerlingen.  
 
De locatiedirectie van het Willem van Oranje College Wijk en Aalburg is met ingang van 1 of 
21 augustus 2017 op zoek naar een 

Teamleider  (m/v)  
 

Het onderwijs op het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg is georganiseerd in 3 
verticale teams. Elk team heeft een eigen teamleider. Voor team Theorie zoeken we een 
nieuwe teamleider. U geeft leiding aan 15 docenten en 200 leerlingen die werken en leren in 
leerjaar 1 tot en met 4 van de theoretische leerweg en in de onderbouw van 
havo/atheneum.  
 
Als teamleider: 

 coördineert u de uitvoering van het onderwijs op teamniveau; 

 geeft u leiding aan een team van docenten en mentoren; 

 draagt u zorg voor de afstemming van de onderwijsuitvoering en de ontwikkeling van 
het beleid voor leerlingbegeleiding binnen het team; 

 levert u een bijdrage aan de uitvoering van het onderwijs door het team; 

 bent u op de vrijdag aanspreekpunt bij calamiteiten (schoolleider van dienst). 
 
 
 



U heeft 

 tenminste één 2e graadsbevoegheid; 

 tenminste 5 jaar onderwijs ervaring op het vmbo; 

 een groot probleemoplossend vermogen; 

 leidinggevende kwaliteiten; 
 een positieve levensinstelling en houding; 
 een groot verantwoordelijkheidsgevoel; 
 het vermogen om taken te delegeren; 
 een open en toegankelijke houding; 
 humor en relativeringsvermogen; 
 het vermogen om te reflecteren op eigen kunnen. 
 
U bent 
 tenminste 7 dagdelen beschikbaar; 
 beschikbaar op de maandagochtend, donderdag en op de vrijdag; 
 zelfstandig; 
 communicatief vaardig; 
 enthousiast; 
 flexibel;  
 representatief;  
 initiatiefrijk; 
 loyaal en integer; 
 besluitvaardig; 
 stressbestendig; 
 meelevend lid van één van de protestantse kerken;  
 bereid om vanuit uw positief-christelijke levensovertuiging mede vorm te geven aan 

de identiteit van onze school.  
 
Meer over de functie 
 omvang: minimaal 0,7 fte waarvan ca. 0,45 fte teamleiderstaken en tenminste ca. 
0,25 fte lesgevende taken 
 ingangsdatum: 1 of 21 augustus 2017  
 inschaling in LC cao VO  
 
Voor meer informatie, neem contact op met mevr. A.K. (Lida) Spuijbroek-Maijers, 
locatiedirecteur. Bereikbaar via 0416 691722 – www.het-willem.nl. Op de site vindt u onder het 
kopje vacatures ook deze vacature met daarbij de volledige taakomschrijving. 
 
U kunt uw motivatiebrief èn uw CV sturen aan mevrouw C. de Jong-van Dijk, 
c.dejong@wvoranje.nl, uiterlijk vrijdag 12 mei 2017. 
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