
 

 
 

TEAMLEIDER SO/VSO 
 
 
Functie-informatie 
 
Functienaam: Teamleider SO/VSO 
Salarisschaal: A12 
Werkterrein: Management → overig management 
Activiteiten: Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren 

Coördinatie van activiteiten en processen 
 
Functiebeschrijving 
 
Context 
De teamleider levert een bijdrage aan de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het onderwijs- 
en personeelsbeleid, geeft leiding aan het team, coördineert de uitvoering van het onderwijs en zorg 
door het team, levert een bijdrage aan de uitvoering van het onderwijs en zorgt voor de eigen  
professionalisering. 
 
Werkzaamheden 
1. Levert een bijdrage aan de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het onderwijs- en 
personeelsbeleid door: 

• het bewaken van de uitvoering en evaluatie van het onderwijs en personeelsbeleid binnen 
het team; 

• het bijdragen aan de meningsvorming binnen de school als lid van het managementteam; 

• het adviseren van de directeur over vernieuwing van het onderwijsbeleid; 

• het aandragen van ideeën en beleidsvoorstellen over de ontwikkeling en vernieuwing van 
één of meerdere gebieden; 

• het ontwikkelen van beleid voor (delen van) het SO of VSO; 

• het informeren en adviseren van de directie over het te voeren beleid en het deelnemen in 
de meningsvorming; 

• het analyseren en aanleveren van de teamgegevens ten behoeve van de kwaliteitszorg; 

• het leveren van team overstijgende overlegvormen, gericht op afstemming en aansluiting 
van de onderwijsprocessen in de gehele school. 

 
2. Geeft leiding aan het team door: 

• het bewaken van de taakverdeling binnen het team; 

• het uitvoeren van het beleid t.a.v. ziekteverzuim en verzuimpreventie; 

• het vertalen van het onderwijsbeleid naar de dagelijkse uitvoering en de controle daarop; 

• het leveren van een bijdrage aan de werving en selectie van teamleden; 

• het bevorderen van teamvorming door te inspireren, te coachen en het bewaken van 
afspraken; 

• het coachen van individuele teamleden; 

• het mede ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het scholingsbeleid; 

• het begeleiden van nieuwe teamleden; 

• het voeren van functionerings-, voortgangs, loopbaan- en beoordelingsgesprekken; 

• het agenderen, samenroepen en leiden van het teamoverleg; 

• het bewaken van kwaliteitszorg m.b.v. kwaliteitszorginstrumenten waaronder intervisie. 
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3. Coördineert de uitvoering van het onderwijs en zorg door het team door: 

• het (doen) geven van onderwijskundige steun/begeleiding aan de teamleden; 

• het (doen) bevorderen van het pedagogisch-didactische klimaat in het team; 

• het (doen) initiëren van nieuwe ontwikkelingen; 

• het zich op de hoogte te houden van onderwijskundige ontwikkelingen; 

• het opstellen en bewaken van het jaarplan. 
 
4. Levert een bijdrage aan de uitvoering van het onderwijs door: 

• het zelf lesgeven en alles wat daarbij hoort of anderszins direct betrokken te zijn bij het 
primaire proces; 

• het adviseren van de directeur en het hoofd ondersteunende dienst voor wat betreft de 
inrichting van het onderwijs binnen de school; 

• het mede zorgen voor de informatieverstrekking en voorlichting aan de medewerkers en de 
ouders. 

 
5. Professionalisering: 

• houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit; 

• bestudeert relevante vakliteratuur. 
 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 

• Beslist bij/over: het bewaken van de uitvoering en evaluatie van het onderwijs- en 
personeelsbeleid binnen het team, het bewaken van de taakverdeling binnen het team, het 
(doen) geven van onderwijskundige steun/begeleiding aan de teamleden, het zelf lesgeven 
en alles wat daarbij hoort of anderszins direct betrokken te zijn bij het primaire proces en het 
op peil houden van de voor het beroep vereiste bekwaamheden. 

• Kader: de onderwijs wet- en regelgeving en beleidslijnen van de school. 

• Verantwoording: aan de directeur over de effectiviteit van de bijdrage aan de voorbereiding, 
uitvoering en evaluatie van het onderwijs- en personeelsbeleid, het geven van leiding aan het 
team, het coördineren van de uitvoering van het onderwijs en zorg door het team, het 
leveren van een bijdrage aan de uitvoering van het onderwijs en de professionalisering. 

 
Kennis en vaardigheden 

• brede theoretische kennis en praktijkkennis op het gebied van het onderwijs aan de 
doelgroep leerlingen en van de algemene onderwijskundige ontwikkelingen; 

• kennis van didactische methoden en technieken en gebleken vaardigheid in de toepassing 
ervan; 

• kennis van nieuwe technologieën; 

• kennis van het arbo-beleidsplan en ontruimingsplan; 

• vaardigheid in het beoordelen en coachen van personeelsleden; 

• vaardigheid in het inspelen op veranderende onderwijs- en hulpvragen; 

• vaardigheid in het ontwikkelen en aansturen van onderwijskundige vernieuwingen; 

• vaardigheid in het beleidsmatig denken en handelen; 

• vaardigheid in het afdelingsoverstijgend denken; 

• vaardigheid in het lesgeven; 

• vaardigheid in het geven van leiding; 

• beschikt over goede communicatieve en contactuele vaardigheden. 
 
 



 

 
 

3 
 

Contacten 

• met de directeur en het personeel over inzet en functioneren van het personeel om af te 
stemmen; 

• met ouders/verzorgers in instellingen over wensen/eisen ten aanzien van onderwijs en 
leerlingenbegeleiding om te adviseren, af te stemmen en afspraken te maken; 

• met leidinggevenden en collega’s binnen en buiten de school en in (landelijke) project- en/of 
werkgroepen over onderwijsprogramma’s, onderwijsvernieuwing, onderlinge afstemming, 
professionaliteit van leraren om ervaringen en (beleids) informatie uit te wisselen. 

 
Instelling, houding en visie: 

• heeft een visie op onderwijs in het algemeen en op inhoudsgebied van het speciaal onderwijs 
aan de doelgroep leerlingen in het bijzonder; 

• onderschrijft of respecteert de grondslag van de instelling en de visie van de school; 

• is doortastend, slagvaardig, flexibel en standvastig; 

• staat open voor veranderingsprocessen. 


