
 

 

 

Het Amadeus Lyceum in Vleuten biedt ruim 2000 leerlingen innovatief en 

eigentijds onderwijs vanuit de kernwaarden nieuwsgierigheid, creativiteit, 

zelfsturing en dialoog & respect. Het op persoonlijke ontwikkeling gerichte 

onderwijs is volop in beweging de vier thema’s: eigenaarschap, kansen, 

betekenisvol leren en verbinding stevig zijn verankerd.  

  

De teamgerichte organisatie in meerdere domeinen en het aanbod van kunst 

en cultuur versterken verregaande samenwerking tussen medewerkers 

onderling en tussen leerlingen en medewerkers. De gedreven onderwijsteams 

zijn gericht op coaching en kiezen voor een positieve, gelijkwaardige aanpak 

om de leerlingen verder te brengen in hun ontwikkeling: leerlingen worden 

gestimuleerd om actief aan de slag te gaan.  

  

Een onderwijsteam begeleidt zo’n 90-120 leerlingen en bestaat uit 6 tot 9 

experts en een domeinbeheerder. Het zelfverantwoordelijk leren door de 

leerling en de autonomie van de onderwijsteams worden ondersteund door 

goede randvoorwaarden en een rijke en veilige leeromgeving. De school bruist 

door de vele voorstellingen en andere activiteiten die met het onderwijs 

verweven zijn. Het kleurrijke en open gebouw weerspiegelt de open en 

creatieve cultuur.  

  

Het Amadeus Lyceum heeft met ingang van het nieuwe schooljaar een 

vacature voor een  

         

inspirerende teamleider bovenbouw  

       

Functieomvang: 0,8 à 1,0 fte 

Salarisindicatie: schaal 12; cao VO  

  

De organisatie  

Als onderdeel van het team bestaande uit zeven teamleiders, twee 
conrectoren en de rector geef je leiding aan drie à vier onderwijsteams. 
De teamleider legt verantwoording af aan de rector van het Amadeus 
Lyceum.   
  

Het Amadeus Lyceum is onderdeel van de PCOU Willibrord stichting. Deze 

stichting staat onder leiding van een tweekoppig College van Bestuur.  

   

De opdracht  

Samen met je collega teamleiders stimuleer je de zelfverantwoordelijkheid van 

de onderwijsteams en maak je de sturing door jouw onderwijsteams op het 

primaire proces mogelijk (didactiek, pedagogiek, onderwijskundige inrichting, 

taakverdeling, werkwijze team).  

 

Je ondersteunt jouw onderwijsteams door hen te faciliteren en inhoudelijke 

ondersteuning te bieden (inspireren, ideeën aandragen, meehelpen 

oplossingen te bedenken, vragen stellen). Het eigenaarschap laat je bij de 



 

 

onderwijsteams. Je hebt inzicht in de bedoeling van de teamgecentreerde 

arbeidsomgeving. Je moedigt je onderwijsteams aan om bij andere teams te 

gaan kijken en deelt ontwikkelingen.   

   

Profiel  

Word jij de nieuwe teamleider bovenbouw van het Amadeus Lyceum?  

Dan blijkt uit je sollicitatieformulier en je cv dat je:  

  

• gedreven bent om ons onderwijs beter te maken  

• ervaring hebt met leidinggeven aan onderwijsprofessionals  

• ervaring hebt met teamgericht werken  

• een creatief denker bent met het lef om ontwikkelingen te realiseren  

  

In gesprekken met jou wordt duidelijk dat je past bij de creatieve, open en 

nieuwsgierige cultuur van het Amadeus Lyceum en dat je hoog scoort op de 

volgende criteria: 

• Je werkt vanuit de bedoeling en de kernwaarden van het Amadeus 
Lyceum. 
 

• Je laat jouw onderwijsteams floreren. Jouw visie op onderwijs inspireert 
teams om de leerlingen het beste uit zichzelf en de ander te laten halen. Je 
relativeert daar waar nodig en hebt humor. In een innovatieve school houd 
je overzicht en herken en omarm je het onderwijskundig profiel. Je levert 
een bijdrage aan het versterken van de onderwijsvernieuwing. 
 

• Je beweegt je in en tussen je onderwijsteams: je verrijkt de teamprocessen 

zonder het over te nemen. Je stimuleert samenwerking, verbinding en 

betrokkenheid binnen jouw onderwijsteams. Je kunt een ‘machtsvrije 

ruimte’ creëren om een professionele dialoog te voeren met je 

onderwijsteams. Je stimuleert dat de ander groeit in het werk, je stimuleert 

een cultuur van leren van elkaar. Je stimuleert, organiseert en ontwerpt 

samenwerking, zorgt voor zelfverantwoordelijkheid in de onderwijsteams. 

  

• Je beschikt over denk- en daadkracht, een flexibele geest, en zet jouw 

creativiteit in om de ambities van het Amadeus Lyceum en die van de 

ontwikkeling van leerlingen te bereiken.  

 

• Je weet draagvlak te creëren voor verandering en weet weerstanden weg 

te nemen. Je hebt humor, bent communicatief sterk, inspirerend, nabij en 

maakt duidelijke afspraken met je onderwijsteams. Je creëert een open 

cultuur van elkaar stimuleren en aanspreken om samen steeds beter te 

worden. Je bent aanspreekbaar op afgesproken resultaten. Het is voor jou 

vanzelfsprekend dat je reflecteert op je handelen.  

  

Overweeg je om te solliciteren?  

Kijk op www.amadeuslyceum.nl. Neem contact op met Anita Swenneker, 

rector Amadeus Lyceum via a.swenneker@amadeuslyceum.nl 

http://www.amadeuslyceum.nl/


 

 

  

Je kunt tot uiterlijk 3 juli 2022 je sollicitatie met cv indienen. 

  

Belangrijk voor je agenda:  

  

De eerste gespreksronde is gepland op vrijdag 8 juli 2022. 

De tweede gespreksronde is gepland op dinsdag 12 juli 2022.  

  

  

  

  

  


