
 

 

Functiebeschrijving Directeur PO 

 

Functie-informatie: 

Functienaam   Directeur 

Salarisschaal   Conform CAO 

Werkterrein   Management -> Overig management 

Activiteiten   Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren 

   Coördinatie van activiteiten en processen 

 

1. Context 

Op Kop verzorgt primair openbaar onderwijs op 19 scholen. De werkzaamheden worden uitgevoerd 

binnen een school voor primair onderwijs binnen stichting Op Kop. De functie kan ook voorkomen 

binnen een cluster van enkele basisscholen onder de benaming van clusterdirecteur.  

Stichting Op Kop kent als unieke kracht dat er in het centrum van de samenleving, kwalitatief goed 

en innovatief onderwijs wordt gegeven. Dit doen we met elkaar, vanuit respect voor ieders unieke 

identiteit. 

Het bestuur vervult een beleidsbepalende rol, ontwikkelt de (strategische) doelstellingen voor de 

stichting en  scholen en stelt de kaders voor het onderwijs- en organisatiebeleid vast. 

De directeur voert het beleid uit en levert een bijdrage aan de meningsvorming en advisering. Dit 

vindt plaats in het GrootKopOverleg, waarin directeuren en de beleidsmedewerkers betrokken 

worden in de beleidsontwikkeling van de stichting. 

De directeur is integraal verantwoordelijk voor de school en/of scholen en geeft leiding en sturing 

aan het onderwijs en de organisatie van de school, ontwikkelt het beleid van de school en draagt 

zorg voor de uitvoering van het onderwijsproces en is belast met het personeelsmanagement.  

Op de school zijn mogelijk een directeur, locatieleider, locatiecoördinator, specialisten, leerkrachten 

en ondersteunende personeelsleden werkzaam. 

Stichtingsbreed wordt ingezet op een intensieve en professionele samenwerking tussen de directeur-

bestuurder, de stafmedewerkers, de directeuren en teams van de scholen. Doelstelling daarbij is het 

verzorgen van kwalitatief goed onderwijs door o.a. het onderling uitwisselen van expertise en de 

onderlinge verbinding (horizontaal en verticaal) te behouden en te verstevigen. 

 



In het managementstatuut zijn de taken en bevoegdheden van de directeur beschreven. 

Uitgangspunt hierbij is dat directeuren resultaat verantwoordelijk zijn voor: 

 De onderwijskwaliteit; 

 De uitvoer van het personeelsbeleid; 

 Een financieel gezonde organisatie; 

 De positionering van de school; 

 Een goede communicatie naar/met ouders en leerlingen. 

De directeuren vallen rechtstreeks onder de directeur-bestuurder van Op Kop en leggen aan hem 

verantwoording over de ontwikkelingen binnen de school af. 

2. Werkzaamheden 

2.1. Organisatie en management (stichting). 

 het deelnemen aan het team van directeuren en een bijdrage leveren aan de 

beleidsontwikkeling op school- en stichtingsniveau; 

 het, op stichtingsniveau, meningsvormend participeren in de vergaderingen van het team 

van directeuren en het overleg met de directeur-bestuurder; 

 het deelnemen (als voorzitter of lid) aan expertisegroepen op het niveau van de stichting; 

 het doen van voorstellen, analyses en op basis daarvan doen van voorstellen aan de 

directeur-bestuurder m.b.t. de beleidsontwikkeling van de stichting; 

 het opbouwen en onderhouden van voor de stichting relevante contacten; 

 het bijdragen aan de positionering van de stichting; 

 

2.2. Leiding en sturing onderwijs en organisatie van de school. 

 het organiseren van het onderwijs en de leerlingenzorg op de school; 

 het initiëren en bewaken van kwaliteitszorg binnen de school, waaronder het periodiek 

opstellen van kwaliteitsrapportages als onderdeel van de planning en control cyclus 

binnen de school; 

 het toetsen van behaalde resultaten aan het vastgestelde beleid en eventueel tot 

bijstelling komen van dat beleid; 

 het bewaken van de doelstelling, identiteit en het gewenste pedagogisch-didactisch 

klimaat van de school; 

 het organiseren van passende oplossingen voor (dreigende) problemen in de 

onderwijsuitvoering; 

 deelnemen aan schooloverstijgende overlegsituaties, gericht op afstemming van 

onderwijs- en werkprocessen; 

 onderhouden van contacten met relevante scholen/instellingen gericht op afstemming 

van onderwijs en leerlingenzorg, o.a. in het samenwerkingsverband; 

 onderhouden van contacten met ouders/verzorgers van leerlingen van de school; 

 het voeren van overleg met de medezeggenschapsraad. 

 

2.3. Beleidsontwikkeling (school). 

 vertaalt ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en de omgeving van de school 

(onderwijs, welzijn, jeugdzorg) naar beleidsvorming en uitvoeringsprogramma's voor de 



school; 

 is verantwoordelijk voor het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van 

het onderwijsbeleid binnen de school; 

 bereidt voor/geeft uitvoering aan multidisciplinaire beleidsprojecten; 

 adviseert en informeert de directeur-bestuurder over de jaarlijkse en meerjarenplannen en 

programma's en legt beleidsvoorstellen voor aan de directeur-bestuurder. 

 

2.4. Uitvoering onderwijsproces. 

 is resultaatverantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit; 

 draagt zorg voor de uitvoering van besluiten van het bestuur; 

 beslist binnen vastgestelde kaders en afspraken over toelating en verwijdering van 

 leerlingen; 

 beslist op advies van specialisten over het doorverwijzen van leerlingen naar 

hulpinstanties en specialisten. 

2.5. Uitvoering financieel beleid. 

 draagt zorg voor de opstelling van de begroting en de meerjareninvesteringsbegroting; 

 is in samenspraak met de stafmedewerker ‘financiën’, resultaatverantwoordelijk voor het 

financieel beleid binnen de school; 

 stelt het jaarverslag van de school op. 

2.6. Personeelsmanagement. 

 stelt het formatieplan op; 

 geeft leiding aan de medewerkers op de school; 

 stimuleert en creëert mogelijkheden voor de ontwikkeling en begeleiding van 

medewerkers; 

 draagt zorg voor een optimale personeelsinzet op school- en clusterniveau; 

 voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers; 

 is verantwoordelijk voor de personele zorg en het personeelsbeheer op de school; 

 is verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel voor de school conform 

het formatiebeleid; 

 adviseert de directeur-bestuurder over personele vraagstukken op de school; 

 levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het personeelsbeleid van de organisatie; 

 is verantwoordelijk voor het maken van resultaatgerichte afspraken met de 

schoolcoördinatoren, onderwijs- en onderwijsondersteunend personeel op basis van het 

strategisch beleid van Op Kop en de vertaling daarvan naar actieplannen op school- of 

clusterniveau; 

 houdt diverse personeelsmanagement gesprekken, waaronder de 

gesprekkencyclus en ziekteverzuimgesprekken met de locatieleiding, onderwijs- en 

onderwijsondersteunend personeel en is verantwoordelijk voor het coachen van deze 

personeelsleden in hun ontwikkeling. 

3. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 

3.1. Bevoegdheden. 

 beslist bij/over: het organiseren van het onderwijs en de leerlingenzorg op de school, het 



vertalen van ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en de omgeving van de school 

(onderwijs, welzijn, jeugdzorg) naar beleidsvorming en uitvoeringsprogramma's voor de 

school; 

 het opstellen van de begroting en het jaarverslag van de school; 

 het leiding geven aan de medewerkers op de school. 

3.2. Kader. 

 de onderwijswet- en regelgeving; 

 het voor de school beschikbare budget; 

 de beleidskaders van het bestuur. 

3.3. Verantwoording. 

 aan de directeur-bestuurder over de leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie 

van de school, financiën, het ontwikkeld beleid van de school, de uitvoering van het 

onderwijsproces en het personeelsmanagement. 

4. Kennis en vaardigheden 

 brede theoretische kennis van (de ontwikkelingen in) het primair onderwijs; 

 kennis van de organisatie van onderwijskundige en bedrijfsvoeringsprocessen; 

 inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende 

besluitvormingscircuits; 

 inzicht in vraagstukken en problemen die zich op andere terreinen in het onderwijs en de 

jeugdzorg afspelen; 

 inzicht in samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde 

werkprocessen; 

 vaardig in het vertalen van beleid naar actieplannen; 

 adviesvaardigheden; 

 gespreksvaardigheden; 

 vaardig in het toepassen van situationeel leiderschap; 

 vaardig in het organiseren en begeleiden van werkprocessen en veranderprocessen; 

 vaardig in plannen, signaleren en controleren op operationeel- en tactisch niveau 

(planning en control); 

 vaardig in het onderhouden van contacten en omgaan met conflictsituaties; 

 vaardig in het leidinggeven aan professionals (het faciliteren en op afstand sturen) in een 

veranderende omgeving. 

5. Contacten 

 met de directeur-bestuurder, met mede directeuren en stafmedewerkers over 

beleidsaangelegenheden om af te stemmen en beleid te bevorderen, nieuwe 

ontwikkelingen te initiëren en adviezen te verstrekken; 

 met ouders en medezeggenschap over te nemen of genomen beslissingen om relevante 

aangelegenheden met hen af te stemmen en/of hierover te onderhandelen; 

 met vertegenwoordigers uit het lokale onderwijsveld (o.a. scholen/(scholings)instellingen) 

over politiek-onderwijskundige ontwikkelingen om af te stemmen en tot positiebepaling 

te komen; 

 met vertegenwoordigers bij gemeenten over lokaal onderwijsbeleid om tot nadere 

afspraken te komen gericht op schoolspecifieke omstandigheden; 



 met hulpinstanties/specialisten over problemen om tot oplossingen of 

oplossingsrichtingen voor leerlingen te komen. 

6. Opleiding 

 Hbo/academisch werk- en denkniveau; 

 Schoolleidersopleiding; 

 Registerdirecteur Onderwijs (RDO). 


