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RSG Pantarijn 
Teamleider MHV 
Totaal 0,8 
 
Schaal LD CAO-VO 
Aanstelling: met ingang van 1 augustus 2021; 1e jaar tijdelijke dienst met uitzicht op vast. 
 
 
Sollicitatieprocedure 
 
Informatie: 
Voor informatie kun je tijdens werkdagen tussen 12-13 uur contact opnemen met San van 
Donselaar, locatiedirecteur MHV, tel. 06 - 51684417. 
 
Sollicitatie: 
We nodigen je uit om een uitgebreid cv met korte motivatiebrief zo spoedig mogelijk en 
uiterlijk 12 mei 2021 a.s. te sturen naar werkenbij@pantarijn.nl 
 
Belangrijke data: 
12 mei  Sluiting sollicitatieperiode 
20 en 21 mei Eerste gespreksronde 
27 mei  Tweede gespreksronde 
Begin juni Mogelijkheid voor een assessment 
 
Informatiepakket: 
Je kunt een informatiepakket downloaden via www.pantarijn.nl, dat bestaat uit de volgende 
documenten: 
- Strategisch Beleidsplan Pantarijn  
- Jaarplan Pantarijn-MHV, 2021 
- Competentieprofiel Teamleider 
 
Daarnaast biedt onze website informatie over onze school. 
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De opdracht: 
 

• Jouw opdracht zal zijn om in onze locatie een belangrijke bijdrage te leveren aan het 
vormgeven aan en implementeren van onze onderwijsontwikkeling ‘MHV in 
beweging’ met een stevigere rol voor de secties en kleinere werkeenheden binnen de 
teams. 

• Tevens wordt van je verwacht de school mede verder te ontwikkelen tot een 
organisatie waarvan de onderwijslogistiek rust genereert. 

• Jouw kennis van onderwijs en leidinggevende vaardigheden zorgen ervoor dat je 
samen met de mensen waaraan je leiding geeft, onze procedures en structuren borgt 
zonder het menselijke aspect uit het oog te verliezen. Daarbij heb je aandacht voor 
het behoud van het enthousiasme en de gedrevenheid van waaruit wij werken. 

• Je zult concrete doelen verwezenlijken en structuur aanbrengen waarbij het 
kloppend hart van Pantarijn-locatie MHV haar ruimte blijft houden. Centraal hierbij 
staat het belang van de ontwikkeling van leerlingen en medewerkers.  

• De manier waarop de onderwijskundige lijn en de portefeuilles van de 
bedrijfsvoering mede door jou uitgevoerd worden hanteer je daarbij graag als 
vangnet en minder als keurslijf.  

• Je levert een herkenbare bijdrage aan de vorming van een hecht locatiemanagement 
ten behoeve van het verder implementeren van een gezamenlijke visie 

• Je geeft sturing aan de beleidsuitvoering van één of twee team-overstijgende 
portefeuilles als ICT, kwaliteitszorg, roosters, formatie en facilitair, enz.  

• Jouw optreden is zelfstandig en kenmerkt zich door eigen initiatief. 
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Profielschets t.b.v. de W&S-procedure Teamleider MHV   
 
 
1. Situatieschets RSG Pantarijn 
 
1.1 Kenmerken van RSG Pantarijn 
 
Regionale Scholengemeenschap Pantarijn is een brede openbare scholengemeenschap met 
vijf locaties, die ieder een eigen sfeer, cultuur en karakteristiek hebben.  
In Wageningen zijn de VMBO/PRO-locatie, de ISK-locatie en de MHV-locatie gevestigd. 
Daarnaast zijn er locaties in Rhenen en Kesteren met elk een specifiek onderwijsaanbod. 
De scholengemeenschap biedt praktijkonderwijs, vmbo basis- en kaderberoepsgerichte 
leerweg, vmbo theoretische leerweg (mavo), havo, vwo en gymnasium. Daarbij kent 
Pantarijn Wageningen het 10-14 onderwijs ‘PantAgora’ met haar eigen plek in de gebouwen 
van de VMBO-locatie. Docenten geven over het algemeen onderwijs op één van de locaties.  
Pantarijn biedt onderdak aan ruim 2.750 leerlingen en is van regionale betekenis. De school 
heeft circa 300 medewerkers.  
 
Kenmerkend voor Pantarijn is dat er ruimte is voor pluriformiteit, met op elke locatie een 
eigen cultuur, waarbij de scholengemeenschap als geheel de gezamenlijke doelstelling vorm 
geeft. 
Binnen RSG Pantarijn staat een actieve opstelling in de ontmoeting van mensen met diverse 
(levensbeschouwelijke) opvattingen centraal. Het onderwijs is doordrongen van respect en 
verdraagzaamheid ten opzichte van de verschillende overtuigingen. 
 
RSG Pantarijn is meer dan een scholengemeenschap waar leerlingen hun diploma kunnen 
behalen. Het is een ontmoetingsplaats met veel mogelijkheden voor initiatieven van 
leerlingen, ouders, docenten en onderwijsondersteunende medewerkers.  
De verschillen tussen kinderen zijn het uitgangspunt, wat vraagt om een grote inzet van het 
team en een actieve betrokkenheid van ouders en leerlingen. 
RSG Pantarijn is een scholengemeenschap waar zowel leerlingen als medewerkers hun 
talenten kunnen ontdekken en ontplooien: Iedereen is Welkom 
 
RSG Pantarijn is een goed georganiseerde en warme scholengemeenschap. Voor alle 
leerjaren en stromen geldt dat de scholengemeenschap uitdagend onderwijs, zorg en 
begeleiding, een rijk aanbod aan extra vakken en activiteiten buiten de lessen biedt. Er is 
zowel aandacht voor leerlingen die een extra uitdaging aankunnen als voor hen die extra 
steun nodig hebben. Leerlingen en docenten gaan op een respectvolle manier met elkaar 
om. Er is veel aandacht voor persoonlijke begeleiding. De school kent een goede 
zorgstructuur met mentoren, decanaat, leerlingbegeleiders, interne zorgteams, een 
zorgadviesteam, zorgcoördinatoren, orthopedagogen, schoolmaatschappelijk werkers en 
vertrouwenspersonen. De leerlingenzorg is zowel gericht op studiebegeleiding als op de 
sociaal-emotionele begeleiding.  
 
De locaties van RSG Pantarijn hebben zoals gezegd ieder hun eigen kleur met een aantal 
specifieke, bij hen passende kenmerken. 
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1.2 Bestuur, organisatie en medezeggenschap 
 
Elke locatie wordt aangestuurd door een locatiedirecteur; Rhenen en Kesteren zijn in één 
hand en dat geldt ook voor de locaties VMBO/PRO en de ISK. Verantwoordelijkheden zijn 
laag in de organisatie belegd, waardoor de eigenheid van de locaties wordt gewaarborgd. Er 
is een grote mate van vrijheid van handelen en een daarbij passend mandaat voor de 
directeuren. 
 
De organisatie wordt ondersteund door een Ondersteunende Dienst, bestaande uit 
ongeveer 20 personen. De dienst is onderverdeeld in een afdeling financiën & HR en een 
afdeling facilitair beheer (waaronder ICT).  
De Directeur-Bestuurder is belast met het integraal management van de brede 
scholengemeenschap, draagt zorg voor en initieert de ontwikkeling van het strategisch 
beleid, profileert de scholengemeenschap en geeft leiding aan het managementteam. Het 
managementteam van RSG Pantarijn bestaat uit de Directeur-Bestuurder, de managers 
facilitair/ICT en personeel/financiën en de drie locatiedirecteuren. De verdeling van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen Raad van Toezicht, Bestuur en 
locatiedirecteuren is statutair vastgelegd.1  
 
RSG Pantarijn hecht veel waarde aan een goed functionerende MR en aan de verdere 
(informele) contacten tussen alle geledingen binnen de school. De MR is een belangrijk 
inspraakorgaan in de school en bestaat uit 16 personen die worden gekozen vanuit 
personeel, ouders en leerlingen. Op de locaties zijn er deelraden. De informele contacten 
lopen via de ouderraden per vestiging en de leerlingenraden. 
 

 
 

 
1 Voor een volledige beschrijving verwijzen wij je naar het managementstatuut. 
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2. Schoolbreed Pantarijn beleid komende periode 
 
Pantarijn gaat voor uitdagend onderwijs voor elke leerling waarbij naast het verwerven van 
kennis,  persoonsvorming en persoonlijke ontwikkelvragen centraal staan in het 
onderwijsaanbod.   
 
2.1 De locatie Pantarijn-MHV 
 
Pantarijn-MHV is een school voor mavo, havo en vwo met doorlopend goede opbrengsten. 
We bieden onderwijs dat geïnspireerd is op het gedachtegoed van Maria Montessori, 
waarbij het goede leerklimaat en het prettige sociale klimaat nauw met elkaar 
samenhangen, niet gehinderd door de omvang van ruim 1400 leerlingen en 150 
medewerkers. Dat komt vooral door de manier waarop er wordt gewerkt met elkaar in en 
om de lessen. De leerlingen onderling komen elkaar niet alleen tegen in de klas, in de 
kantine en de overblijfruimtes, maar ook tijdens de PQ-uren (keuzewerktijd) en de tutoring 
waar ze samenwerken met schoolgenoten. Leerlingen die elkaar helpen bij het werk is op 
Pantarijn de normaalste zaak van de wereld. Maar vóór alles is het hier prettig om te zijn, 
doordat we in eerste instantie uitgaan van vertrouwen en vaker praten mét de leerlingen 
dan tegen de leerlingen. 
 
Via het onderwijs op Pantarijn-MHV zullen leerlingen kunnen groeien tot een eigen 
persoonlijkheid met cognitieve en sociale kwaliteiten die hen vormen tot ‘de bouwer van 
onze toekomstige samenleving’. Sinds 3 jaar gebeurt dat via onze 4 herkenbare bewegingen, 
geïnspireerd op het VO-montessorionderwijs: • Leren past bij mij • Leren doe ik zelf • Leren 
helpt mij creëren • Leren verbindt mij met anderen. 
 
Op dit moment verschuift de verdere uitwerking van deze 4 bewegingen van de teams naar 
de secties die een steeds krachtiger factor zijn geworden. De school kent een werkstructuur 
die congruent is met onze visie op onderwijs met ‘gedeeld leiderschap’ als basis van de 
bestaande vrij platte organisatie.  
Daarbij zijn twee kerndoelen nog belangrijk: 

- Ruimte voor leerlingen: de doorontwikkeling van onze gezamenlijke didactiek en de 
bijbehorende focus op persoonsvorming en socialisatie met voor dat laatste onze 
montessori-insteek als basis. 

- Systeem en gedrag (structuur en cultuur) versterken elkaar: medewerkers zijn zelf 
eigenaar van hun gedrag, groei en kwaliteit binnen een professionele organisatie 

 
Dit is de tijd voor consolidatie van de 4 onderwijsbewegingen waarbij de ondersteuning van 
onze medewerkers om wens en werkelijkheid bij elkaar te brengen van doorslaggevend 
belang zal zijn.  
 
2.2 Organisatie 
 
Aan Pantarijn-MHV is een groot aantal gedreven, enthousiaste medewerkers verbonden 
wier onderwijsvisie kan bogen op een lange en waardevolle geschiedenis van twee scholen 
die in het verleden een vruchtbare samenwerking zijn aangegaan. Haar huidige praktijk is 
geworteld in de oorspronkelijke scholen waarbij die erfenis zich heeft vertaald in de enorme 
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betrokkenheid bij leerlingen en een rijke traditie van onderwijsvernieuwing en 
buitenschoolse activiteiten met zich mee heeft gebracht. 
 
De school is langs twee onderwijskundige lijnen georganiseerd: de didactische lijn die loopt 
via de sectievoorzitters en de pedagogische lijn die loopt via de teams/mentoren en de 
ondersteuningsstructuur. De school kent 5 teamleiders die ieder een team van docenten en 
leerlingen onder zijn/haar hoede heeft plus een cluster van secties richting geeft. De 
teamleiders zijn daarnaast uiteraard direct leidinggevende van en eindverantwoordelijk voor 
20 tot 25 van onze collega’s. Tot de taken van de teamleiders behoort tevens het 
coördineren van de dagelijkse schoolpraktijk van een aangewezen groep leerlingen binnen 
de school.  
Samen met locatiedirecteur vormen de 5 teamleiders de schoolleiding: het LMT 
De eindverantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering ligt bij de locatiedirecteur die daarin 
ondersteund wordt door de teamleiders aan de hand van onze zogenoemde ‘portefeuilles’ 
(ICT, kwaliteitszorg, roosters, formatie, facilitair). In samenwerking initieert, ontwikkelt, 
implementeert en consolideert de teamleider het locatiebeleid. Ook de stevigere rol die van 
teamleiders verwacht wordt bij de ondersteuning van de locatiedirecteur is van meer 
recente datum. Met dit pakket passen de werkzaamheden en verantwoordelijkheden 
naadloos in de actuele opvatting over de rol van teamleiders van de VO-raad en het 
schoolleidersregister vo. 
 
 
3. Het profiel van de teamleider MHV1 
 
Wij zijn op zoek naar een teamleider die ‘ziel en zakelijkheid’ in een juiste verhouding kan 
laten samenwerken. 
 
Jouw leiderschapspraktijken en vooral jouw persoonlijke kwaliteiten dragen bij aan de 
(slag)kracht van onze organisatie.  
 
Het volgende is op dit moment in de organisatie van belang; beschreven vanuit de 4 
kernwaarden van RSG Pantarijn: 

 
• Je kunt omgaan met de paradox van sturen op de zelfsturing. 

Onze kernwaarden ‘eigenaarschap’ maakt dat je geen verantwoordelijkheden overneemt 
daar waar die lager in de organisatie al zijn of kunnen worden opgepakt. Je ondersteunt 
en stuurt medewerkers en leerlingen bij het waarmaken van de geaccepteerde 
verantwoordelijkheden en het ontwikkelen van zelfdiscipline. Het coachend leidinggeven 
ligt jou goed en wanneer nodig durf je knopen door te hakken. 
 

• Je werkt vanuit een positief mensbeeld. 
Onze kernwaarde ‘vertrouwen’ maakt dat jij liever 5 % van de medewerkers en 
leerlingen te veel ruimte geeft dan 95% te weinig. Je bent in staat uit te gaan van de 
kracht van mensen en tegelijkertijd door jouw manier van organiseren een vangnet te 
bieden voor de valkuilen van zeer gedreven en mondige, hoog opgeleide docenten. 

 
 

1 Zie voor een volledige beschrijving het Competentieformulier Teamleiders 
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• Je brengt gezamenlijkheid. 
Onze kernwaarde ‘professionele ruimte’ maakt dat je gericht bent op een heldere 
structuur en gezamenlijke doelen in de organisatie van de leer- en werkomgeving en de 
bedrijfsvoering. Je kunt vanuit helicopterview leiden waarbij richtlijnen, geformuleerd 
vanuit gezamenlijke waarden de voorkeur krijgen boven strikt vastgelegde regels. Met 
andere woorden: jouw eigen ‘klassenmanagement’ is perfect in orde. 
 

• Je werkt zelfverantwoordelijk én taakgericht. 
Onze waarde ‘verantwoorden’ maakt dat je eigen initiatief van medewerkers en 
leerlingen toejuicht en stimuleert zonder de gezamenlijke doelen los te laten. Jij kunt en 
wilt zelf over grenzen heen kijken zonder de verbinding met onze basiswaarden los te 
laten. 

 
Jouw leiderschapspraktijken en vooral jouw persoonlijke kwaliteiten onderstrepen 
bovenstaande.  

 
 

3.1 Functie-eisen en karaktereigenschappen 
 
Je beschikt over: 
 

- HBO-plus werk– en denkniveau; 
- een relevante lesbevoegdheid en leservaring;  
- leidinggevende ervaring (is een pré); aantoonbaar bereikte resultaten met 

vernieuwing, verandering (is een voorwaarde); 
- brede kennis en vaardigheden op het gebied van de (montessori-) pedagogiek en 

didactiek; 
- brede kennis en vaardigheden en ervaring op het gebied van onderwijskundig 

leiderschap en bedrijfsvoering; 
- affiniteit en (ervarings-) deskundigheid op minstens één team-overstijgende 

portefeuilles als ICT, kwaliteitszorg, roosters, PR & communicatie, formatie en 
facilitair; enz. 

- het vermogen relaties aan te gaan met vertegenwoordigers van het primair en 
voortgezet onderwijs, het HBO en WO en het bedrijfsleven.  

 
 

4. Assessment 
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.  
 


