
 

 
 
 
 
Vacature per 01-08-2018: Teamleider Bovenbouw Vwo/ Havo (m/v), 0.8 – 1 fte.  
 
 
Inleiding 
 
Het Hervormd Lyceum West (HLW)  is een bijzondere school, een school met een missie. De school is 
gelegen in het stadsdeel Nieuw West aan de Hemsterhuisstraat in Amsterdam en heeft 950 leerlingen, 
met onderwijs op Atheneum/Gymnasium-, Havo- en Mavoniveau. De school kent ook een TTO-afdeling 
(www.hlw.nl ) 
 
Het HLW maakt deel uit van de Cedergroep, die is samengesteld uit vijf scholen voor VO in de regio 
Amsterdam/Amstelveen/Ronde Venen. 
 
Wij zijn op zoek naar een bevlogen teamleider met een sterke persoonlijkheid en een groot hart voor 
onze leerlingen. Minstens even belangrijk is dat de nieuwe teamleider in staat is op een aansprekende 
manier de teamontwikkeling ter hand te nemen (een echte “teambuilder”). 
 
Functie-eisen: 
 
1 Eerste graads onderwijsbevoegdheid VO (een -kleine- lesgevende taak behoort bij de functie). 
2 In de bijlagen is een uitgewerkt profiel opgenomen. 
3 Ervaring in een leidinggevende functie is gewenst. 
4 Het een uitdaging vindt op een echte Amsterdamse school in Nieuw West te werken. 
 
Arbeidsvoorwaarden: 
 
1 Directieschaal 12 (zie bijlage fuwa) + toelage (afhankelijk van kennis /ervaring) 
2 Arbeidsvoorwaarden Cedergroep  
3 Tijdelijke aanstelling van één jaar, met uitzicht op een vaste benoeming 
 
In de bijlagen is de benoemingsprocedure opgenomen, evenals het tijdpad. Ook is er een concept-
visiestuk toegevoegd over de Hallo Wereld Academy. 
 
Met betrekking tot de sollicitatieprocedure is een BenoemingsAdviesCommissie (BAC) samengesteld. 
Deze commissie bestaat uit de rector, een teamleider en drie teamleden uit de bovenbouw. 
 
Tijdpad benoemingsprocedure: 
 
1 Uw brief (mail) ontvangen wij graag uiterlijk maandag 16 april 12.00 uur. 
2 Uitnodiging voor 1e gespreksronde is uiterlijk 19 april  
3 Maandag 23 april 1e gespreksronde 
4 Woensdag 25 april 2e gespreksronde 
5 Ontwikkelassessment nader te bepalen 
 
Uw sollicitatie of eventuele vragen kunt u richten aan de rector via h.van.dokkum@hlw.nl  
 
Met belangstelling zien we uw reactie tegemoet. 
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Met vriendelijke groet, 
 
Hans van Dokkum 
Rector Hervormd Lyceum West. 

 


