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Waardering  
Salarisschaal 12 
 
Context 
- Organisatorische eenheid: Onderwijscluster 

 
- Verantwoording: Directeur Onderwijscluster 

 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Scalda. 
De teamleider werkt ten behoeve van een onderwijscluster en voert de werkzaamheden 
uit binnen het door de directie aangegeven strategische (onderwijs)kader. 
 
Resultaatgebieden 
De teamleider verricht in het bijzonder werkzaamheden binnen een aantal 
resultaatgebieden:  
1. Onderwijsbeleidsvoorstellen; 
2. Uitvoering van de opleiding; 
3. Aansturing primair proces; 
4. Leidinggeven. 
5. Participatie in deelnemer gebonden activiteiten 

 
Uitwerking resultaatgebieden 
1. Resultaatgebied 1 
- Doet onderzoek met betrekking tot voorgenomen beleid van de opleidingen, werkt 

(meerjaren) onderwijsbeleidsvoorstellen uit en adviseert de opleiding ter zake.  
- Doet voorstellen en geeft uitvoering aan de pedagogisch/didactische uitwerking 

van onderwijsvisie en onderwijsinhoud door middel van het bewaken van 
bijvoorbeeld consistente en up to date lesplannen, etc. en de verankering daarvan 
in o.a. een elektronische leeromgeving. 

- Coördineert de inbreng van de verschillende (vakgebieden) docenten in 
teamvergaderingen, stelt adviezen en rapportages op waarin ontwikkelingen,  
knelpunten en alternatieven zijn aangegeven.  

- Neemt deel namens het team in projectgroepen gericht op de 
onderwijsontwikkeling van het team of de verschillende opleidingen. 

 
2. Resultaatgebied 2 
- Stelt een beleidsplan op (onderwijsprogramma's), voert het uit en bewaakt de 

uitvoering. Verantwoordt en bewaakt de doelstellingen van de 
onderwijsprogramma's in het team, stemt de curricula binnen het team af en zo 
nodig binnen de opleidingen.  

- Ontwikkelt voorstellen inzake onderwijsontwikkeling. Zorgt voor de uitvoering van 
de contractactiviteiten. 
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3. Resultaatgebied 3 
- Zorgt voor de uitvoering van de organisatie van de intakeprocedure, toetsen en 

examens, lessen studentenbegeleiding, opstelling van lesroosters, en dergelijke  
binnen het team. Geeft zo nodig voorlichting op toeleverende scholen/instellingen.  

- Zet een kwaliteitszorgsysteem op binnen het team.  
- Bewaakt het interne rendement van de opleidingen en neemt zo nodig 

maatregelen ter verbetering. 
- Ontwikkelt nieuwe onderwijsmethodes op de afdeling en voert deze in. 

 
4. Resultaatgebied 4 
- Stuurt de medewerkers van een team aan.  
- Voert de functionerings- loopbaan- en beoordelingsgesprekken.  
- Zorgt voor een optimale personeelsbezetting en draagt zorg voor een adequate 

overlegstructuur. 
 
5. Resultaatgebied 5 
- Participeert in student gebonden activiteiten. Deze activiteiten zijn verwoord onder 

de resultaatgebieden van docent LB en LC. 
 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
- de teamleider legt verantwoording af aan de Directeur Onderwijscluster over de 

bruikbaarheid van de inhoudelijke voorbereiding en besluitvorming, de uitvoering van 
de opleidingen, voor het aansturen van het kernproces, de uitvoering van het 
ontwikkelde beleid, de uitvoering van contractactiviteiten en het leidinggeven aan het 
team.  

- de teamleider neemt beslissingen bij/over het uitwerken van (meerjaren) 
onderwijsbeleids-voorstellen, het opstellen, uitwerken en bewaken van het 
beleidsplan, het opzetten van een systeem voor kwaliteitszorg binnen de afdeling, het 
mede ontwikkelen, vernieuwen en invoeren van diensten en producten; 

- de teamleider werkt binnen het door de directie/Directeur Onderwijscluster 
aangegeven strategische onderwijskader, binnen specifiek geformuleerde 
beleidslijnen, samenhangende richtlijnen, procedures en de vigerende wet- en 
regelgeving. 

 
Kennis en vaardigheden 
- brede kennis van en inzicht in maatschappelijke en arbeidsmarktontwikkelingen in  
  relatie tot gebieden waarin door Scalda onderwijs wordt gegeven of diensten  
  worden verleend; 
- kennis van en inzicht in de ontwikkelingen op de specifieke opleidingsterreinen van  
  het onderwijscluster en Scalda; 
- inzicht in de relatie van het beroepsonderwijs en (volwassenen)educatie tot de  
  markt; 
- vaardigheid in het op basis van uiteenlopende informatie opstellen van  
  beleidsvoorstellen en –plannen; 
- vaardigheid in het aansturen van professionals; 

- vaardigheid in het inspelen op veranderende onderwijsvragen; 
- vaardig in het onderhouden van relevante netwerken; 
- werk- en denkniveau: HBO 
 
Contacten 
- met (potentiële) opdrachtgevers over de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe  
  diensten en producten om tot afstemming te komen; 
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- met collega-teamleiders en collega’s van de ondersteunende diensten over de    
organisatie van activiteiten en over de inzet van medewerkers en middelen om 
afstemming te verkrijgen over beleid- en onderwijsvernieuwing; 

- met projectdeelnemers over onderwijsinhoudelijke zaken om kennis uit te wisselen  
  en af te stemmen; 
- met  kenniscentra en gemeentes, beroepenveld/werkgevers, toeleverend en 

afnemend onderwijs en met overige samenwerkende instellingen en ROC's over het 
afstemmen van opleidingen en programma's; 

- met studenten en hun ouders als het zaken betreft die de regelvrijheid of het 
competentieniveau van de docent of de medewerker overtreffen. 
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