
Wij zoeken per schooljaar 2022-2023 een 

TEAMLEIDER SO
0,8 FTE  

Op De Wingerd in Damwậld bieden we onderwijs op maat. We benaderen iedere leerling vanuit eigen 
mogelijkheden. Bij ons kun je terecht voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). 
Maar ‘speciaal’ betekent bij ons ook iets anders. Dit verwoorden we in ons motto: “Jouw weg, jouw toekomst”. 
Wie je ook bent, op De Wingerd bereiden we je voor op een zo zelfstandig mogelijke en passende plek in de 
maatschappij. We geven je individuele ruimte en aandacht. En evengoed stellen we individuele eisen: zowel 
schoolse als praktische vaardigheden vinden we belangrijk, want zo kunnen we met elkaar werken aan 
je persoonlijke ontwikkeling. Zo vind jij op De Wingerd jouw weg naar jouw toekomst.

De Wingerd SO, VSO en VD heeft ca. 250 leerlingen en groeit nog steeds. De afdeling VSO zit op een 
andere locatie in Damwâld. Er zijn ca. 120 medewerkers direct verbonden aan de school.

De Wingerd is onderdeel van SO  
Fryslân. Het onderwijs op de scholen van 

SO Fryslân is er op gericht om leerlingen met 
een speciale ondersteuningsvraag voor te  

bereiden op een zo zelfstandig mogelijke 
en passende plek in de maatschappij. We 

bieden leerlingen onderwijs op maat door  
iedere leerling te benaderen vanuit eigen  

mogelijkheden, in een veilige en stimulerende  
omgeving. De bundeling van kennis en profes- 

sionaliteit die binnen de stichting aanwezig  
is, maakt van SO Fryslân een  regionaal kennis- 
centrum op het gebied van speciaal  onderwijs. Deze  

wordt actief gedeeld met haar maatschappelijke  
omgeving. Zo is SO Fryslân Spil in speciaal onderwijs.Jouw weg, jouw toekomst

Jouw profiel
Je hebt echt gevoel voor leerlingen met een verstandelijke beperking. Je bent bekend met Speciaal 
Onderwijs. Je hebt humor, bent creatief, communicatief en een teamspeler. Dan heb je al veel kwaliteiten 
om als teamleider aan de slag te gaan op De Wingerd. Als je ook nog goed kunt stimuleren, begeleiden 
en zichtbaar durft te zijn, maak je een goede kans op deze prachtige baan. Daarnaast heb je relevante 
opleidingen of ben je bereid deze te volgen. Ervaring als leidinggevende in het (speciaal) onderwijs en 
kennis van recente onderwijsontwikkelingen is een pré.

De Wingerd biedt
Een bloeiende school met twee locaties, 3 afdelingen, betrokken teamleden, en een uitgebreid netwerk in 
de regio. Een leidinggevende functie waarin je samen met de directeur en twee collega teamleiders in een 
breed speelveld al je talenten kwijt kunt en waarin menselijke sturing en verbinding belangrijke pijlers zijn. 
Een school voor een speciale groep leerlingen waarvoor jij echt het verschil kunt maken. Een benoeming 
van 0,8 fte en salarisschaal A12, cao PO.

Herken jij jezelf?
Mail je motivatiebrief en cv dan voor 8 juni a.s. naar loesslomp@so-fryslan.nl o.v.v. 
‘Teamleider De Wingerd’. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op donderdag 23 juni a.s. op De Wingerd. 
Voor informatie kun je contact opnemen met Jelle Nutma, directeur, tel: 0511-421330. 

Zie ook: www.so-fryslan.nl en www.dewingerd-damwald.nl. 
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. 
Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld .De uitdaging
Op een coachende, inspirerende en coördinerende wijze geef je leiding aan het SO Team van De Wingerd. 
Het SO team bestaat uit ongeveer 40 medewerkers die gevoel hebben voor onze leerlingen, in de leeftijd van 
4 jaar tot 12 jaar. Samen met dit team bouw je verder aan een afdeling waarbij de brede ontwikkeling van 
leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften tot haar recht komt en de leeropbrengsten 
op optimaal niveau blijven. Samen met de teamleider VD (Verbrede Doelgroep) en de teamleider VSO zorg je 
voor verbinding tussen de verschillende afdelingen. Als lid van het managementteam denk je actief mee in 
onderwijsinhoudelijke vormgeving van de school in combinatie met strategische beleidsvoering, waarbij je 
anticipeert op nieuwe ontwikkelingen binnen het (speciaal) onderwijs.


