
 

  
 

Voor Samenwerkingsstichting Kans & Kleur zoeken wij per 1 januari 2020 een 

gekwalificeerde en enthousiaste   

 

Teamleider Sport, Cultuur, Muziek en Techniek 
(0,6 WTF, AB-schaal) 

 

Deze vacature is een gevolg van een wijziging in de structuur van onder andere de 

aansturing van combinatiefunctionarissen en vakdocenten van de voornoemde 

disciplines. De uitdaging voor de teamleider is om van de verschillende disciplines een 

team te maken, waarbij meer vanuit een gezamenlijke visie en eenduidige, op elkaar 

aansluitende werkwijze wordt gewerkt. 

 

Teamleider Sport, Cultuur, Muziek en Techniek 

Het werken als teamleider vraagt om een flexibele en professionele houding. Je beschikt 

over goede communicatieve vaardigheden, hebt overtuigingskracht en bent in staat 

verantwoordelijkheid te nemen. Je bent breed inzetbaar en een echte teamspeler.  

 

Als teamleider werk je drie dagen per week op het cultuurknooppunt Wijchen. Van 

daaruit wordt het team aangestuurd om binnen Kans & Kleur op alle scholen een bijdrage 

te leveren. Je geeft leiding aan ongeveer 15 medewerkers.   

 

In deze functie als teamleider  

• Geef je samen met het team vorm aan de nieuwe organisatiestructuur; 

• Draag je zorg voor afstemming en goede communicatie met externe partijen;  

• Draag je bij aan de formulering van leer- en ontwikkelingsdoelen van het team 

Cultuur, Muziek, Sport en Techniek, in onderlinge samenhang en voor één of 

meerdere leerjaren;  

• Heb je affiniteit met sport, muziek, cultuur en techniek; 

• Geef je vorm aan inhoudelijke ontwikkelingen binnen de verschillende scholen van 

Kans & Kleur; 



• Signaleer en analyseer je behoeften tot vernieuwing van het onderwijs. Je levert 

een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe onderwijsprogramma’s binnen het 

team en adviseert de directeur hierover; 

• Plan je vergaderingen voor het team en/of de werkgroepen, je bereidt ze voor en 

treedt op als voorzitter;  

• Begeleid je (startende) vakdocenten, combinatiefunctionarissen en collega’s bij 

onderwijs, scholing en ontwikkeling;  

• Geef je vorm aan de gesprekkencyclus van Kans & Kleur; 

• Houd je de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breid je deze zo 

nodig uit;  

• Neem je deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale 

consultatie, blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied en 

bestudeer je vakliteratuur. 

 

Als teamleider herken je jezelf in de volgende competenties:  

• Samenwerken  

• Leidinggeven  

• Flexibel opstellen  

• Mondeling communiceren  

• Schriftelijk communiceren  

• Reflecteren en ontwikkelen 

 

Wij zoeken iemand die daarnaast:  

• De visie, missie en kernwaarden van Samenwerkingsstichting Kans & Kleur 

onderschrijft;  

• Budget kan beheren; 

• Vanuit betrokkenheid het welbevinden van de kinderen voorop zet, met een brede 

interesse voor cultuur, muziek, sport en techniek; 

• Vaardig is in:  

o het leiding geven aan professionals; 

o procesmatig werken (PDCA-cyclus) vanuit de jaardoelen, meerjarenplannen; 

o organiseren en begeleiden van werkprocessen;  

o het vervullen van een initiërende rol in het teamleren;  

o het onderhouden van contacten;  

 

 

 



Je beschikt over 

• Ervaring als teamleider/bouwcoördinator of ervaring in een soortgelijke 

functie/rol; 

• Een afgeronde opleiding als midden manager/ schoolleider of je bent bereid deze 

te gaan volgen /af te ronden; 

• Een HBO+ werk- en denkniveau. 

 

Wij bieden jou:  

• Een enthousiast, professioneel team van combinatiefunctionarissen en 

vakleerkrachten;   

• Ruimte voor eigen ontwikkeling en inbreng; 

• Een goede begeleiding en ondersteuning;  

• De mogelijkheid tot groeien in deze functie;  

• Opleidings- en ontwikkelmogelijkheden;  

• Een contract voor 24 uur met een ambulante inzet van 3 dagen in de week;  

• Een beloning in AB-schaal conform CAO PO, inschaling is afhankelijk van 

opleiding en ervaring.  

 

Interesse? 

Hoewel bovengenoemde criteria van belang zijn, hechten wij veel waarde aan jouw 

motivatie en jouw bereidheid tot investeren. We zien deze dan ook graag tegemoet! 

Je kunt je sollicitatiebrief met CV vóór 2 december 2019 mailen naar 

carlina.vanden.heuvel@kansenkleur.nl of naar lieke.vande.ven@kansenkleur.nl  

 

De gesprekken vinden plaats in de week van 9 december 2019. Een assessment kan 

onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.  

 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Lieke van de Ven, 

directeur van de Paschalisschool, op telefoonnummer 024-3661209. Of met Carlina van 

den Heuvel, directeur KBS De Viersprong, op telefoonnummer 024-6450901.  

 

Deze vacature staat open voor interne kandidaten (bij Kans & Kleur). 
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