
Inleiding vacature  

Bij de opleiding Toegepaste Psychologie (TP) van Hogeschool Saxion doen studenten kennis op over 
gezondheidspsychologie, gedrag- en technologie en arbeids- en organisatiepsychologie en leren ze hoe 
ze deze kennis kunnen toepassen in de praktijk. De kwaliteit van het onderwijs is hoog, de gedrevenheid 
van de medewerkers groot. De opleiding is de afgelopen jaren dan ook sterk in populariteit – en 
daarmee ook in studentenaantallen – gestegen. De opleiding Toegepaste Psychologie telt momenteel 
meer dan 1500 studenten. Er werken ongeveer 90 medewerkers. De komende tijd zal voor het 
management een belangrijke opgave liggen in het organisatorisch inbedden van deze groei.   

De opleiding TP maakt onderdeel uit van de Academie Mens en Arbeid (de AMA) van Saxion. De AMA 
houdt zich bezig met de mens, arbeid en organisatie. Naast TP wordt hier ook de opleiding 
(internationaal) HRM aangeboden en wordt toegepast onderzoek gedaan. De AMA is in transitie. 
Afgelopen periode is er een geheel nieuw MT geworven, dat deze transitie vormgeeft, samen met de 
teamleiders. Twee van de teamleiders TP zijn eveneens sinds kort gestart, er is nog één teamleider 
positie vacant. Kom jij het team TP versterken?   

Teamleider Toegepaste Psychologie, eerste leerjaar 

verbindt – vernieuwt – organiseert 

Als teamleider TP:  

 geef je leiding aan leerjaar 1 van TP in Deventer, waarin docenten en docentonderzoekers 
zitten;  

 krijg je te maken met veel organisatorische uitdagingen, bijvoorbeeld een grote instroom van 
nieuwe studenten en veel bijbehorend regelwerk (denk aan introductie, klasse-indelingen, 
studieadviesprocedures, uitval);   

 geef je leiding aan een veelzijdig team van ongeveer 25 TP-docenten en docentonderzoekers, 
dat streeft naar professionalisering en goed kwalitatief onderwijs. En, dat waarde hecht aan 
collegialiteit en duidelijkheid in verantwoordelijkheden en werkprocessen;  

 ontwikkel je, samen met het team en je medeteamleiders, de opleiding verder door. Je doet dit 
vanuit een visie op (onderwijs -) organisatie en bekendheid met de nieuwste trends op het 
vakgebied, zodat de opleiding innovatief en waardevol voor de praktijk blijft; 

 draag je samen met de andere teamleiders, directeur, managers en lectoren bij aan het verder 
versterken van de professionaliteit en kwaliteit van de academie; 

 coördineer je of participeer je in projecten binnen en buiten de academie; 
 zorg je voor de verbinding van het team met de verschillende andere teams, diensten en 

academies, zowel binnen de AMA, Saxion als daarbuiten. 

 

 

 

 



We zoeken een gedreven teamleider die:  

 uitstekend kan organiseren en leidinggeven. Die ook in drukke tijden het hoofd koel houdt, 
eigenaarschap neemt, prioriteiten stelt, daadkrachtig is, zorgt dat de dingen geregeld worden;   

 goed benaderbaar is, luistert, open vragen stelt, coacht en beschikt over een goede inschatting 
van de in te zetten leiderschapsvaardigheden per situatie;  

 een verbindende persoonlijkheid is, die de nadruk legt op samenwerken, teamspirit, vertrouwen 
en inclusiviteit; 

 oog heeft voor kwaliteit, positief kritisch naar zaken kijkt en draagvlak weet te krijgen voor 
verbeteringen;  

 zorgt voor voldoende autonomie voor de eigenzinnige professionals in zijn/ haar team en 
tegelijkertijd het team op koers weet te houden;  

 in staat is om vraagstukken op strategisch of tactisch niveau naar de operatie te vertalen op zo’n 
manier dat het daadwerkelijk wordt uitgevoerd en afgerond.  

En die daarnaast:  

 een afgeronde masteropleiding heeft;  
 bij voorkeur de leidinggevende ervaring in het onderwijs heeft opgedaan. Dit is een pre, geen 

must;  
 affiniteit heeft met, of aantoonbaar enthousiast wordt van het vak toegepaste psychologie; 
 een goede beheersing heeft van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 
 inspirerend, zorgvuldig, flexibel, transparant en resultaatgericht is; 
 een warme, opgewekte persoonlijkheid is, met (zelf-) relativeringsvermogen, energie en drive; 
 gevoel voor humor heeft ;-)  

Hogeschool Saxion biedt:  
Een boeiende functie waarin je zelfstandig te werk gaat in een maatschappelijk relevante en dynamische 
organisatie. Er is volop ruimte voor initiatieven en ontwikkeling. Je krijgt een aanstelling als Teamleider 
1, aanvankelijk voor de duur van één jaar met de optie van verlenging. Je salaris is, afhankelijk van je 
kennis en ervaring, maximaal € 5.831,60 (schaal 12 - cao-hbo) bij een volledige werkweek. Daarnaast 
ontvang je 8% vakantietoeslag, een eindejaarsuitkering van 8,3%, mogelijkheden voor een ruim aantal 
vakantiedagen en uitstekende faciliteiten om thuis te werken. Ook heb je de mogelijkheid om jezelf 
zowel persoonlijk als vakinhoudelijk te blijven ontwikkelen door het volgen van interne en/of externe 
trainingen of opleidingen. Saxion streeft naar diversiteit in de samenstelling van haar 
medewerkersteams.   

Meer informatie over Saxion, klik op:  Over Saxion | Hogeschool Saxion 

Meer informatie over de Academie, klik op:   Academie Mens & Arbeid (AMA) | Hogeschool Saxion 

 

 

 



 

Wordt dit jouw nieuwe baan?  
Solliciteer dan snel! Dit kan tot en met 11 april 2022 door een CV en een motivatiebrief te sturen 
naar TeamleiderTP@interexcellent.nl of kijk op www.interexcellent en upload jouw gegevens hier.  

Na een CV- en briefselectie vinden de eerste oriënterende gesprekken met Sanne Lohman en/of Geert-
Jan Poorthuis via Teams.  Daarna vinden, met een deel van de kandidaten twee gespreksronden met 
medewerkers van Saxion plaats. Exacte data van deze gesprekken worden zo spoedig mogelijk aan 
sollicitanten gecommuniceerd. 

Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern open. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten 
voorrang op externe kandidaten. 

 

Contact over de vacature Teamleider TP : 
De searchopdracht wordt uitgevoerd in een samenwerking van InterExcellent Management te Baarn 
en Lohman Advies te Hengelo (Ov.). Voor vragen over de functie en de procedure kun je contact 
opnemen met Geert-Jan Poorthuis of Sanne Lohman via het nummer: 035 -528 0430 of kijk op 
www.interexcellent.nl.  

 

 

 

We zien met belangstelling uit naar jouw reactie en/of sollicitatie! 
 

 


