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Resultaatgebieden 

1. Beleidsvoorbereiding en -uitvoering voor de locatie. 

 vertaalt het bestuurs- en instellingsbeleid naar beleid en kaders voor de locatie; 

 vertaalt het bestuurs- en instellingsbeleid naar beleid voor onderwijsprogrammering en 
organisatie op de locatie; 

 initieert en stimuleert vernieuwing van het onderwijsbeleid op de locatie; 

 zorgt voor de totstandkoming van operationele werkplannen voor de locatie. 
 

2. Leiding en sturing locatie 

 geeft leiding aan de leraren en ondersteunend personeel van de locatie; 

 is verantwoordelijk voor de opstelling van een jaarplan en de jaarlijkse begroting; 

 vertegenwoordigt de organisatie in interne en externe overlegsituaties o.a. de MR, 
ketenpartners, vervolgonderwijs, enz. 

 zorgt voor coördinatie en afstemming van de contacten en het opbouwen van 
netwerken. 

 
3. Beleidsadvisering directeur 

 adviseert de directeur, binnen de kaders van de instelling, met betrekking tot integrale 
beleidsuitvoering voor de instelling; 

 levert een bijdrage aan het directiebeleid op basis van verkregen inzicht in de 
onderwijsvraag; 

 draagt ideeën, concepten en beleidsvoorstellen aan over de ontwikkeling en 
vernieuwing van het onderwijs en de onderwijsorganisatie; 

 neemt deel aan  beleidsontwikkeling van instelling; 

 adviseert de directeur over het scheppen van de benodigde randvoorwaarden 
levert managementinformatie aan de directeur; 

 vertegenwoordigt de instelling naar externe keten- en andere overlegpartners; 

 vervangt in voorkomende gevallen de directeur. 
 

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 

 Beslist bij/over: het adviseren van de directeur met betrekking tot integrale locatie 
overstijgende beleidsuitvoering, het vertalen van het directiebeleid naar beleid en kaders 
voor de instelling, het leiding geven aan de leraren en ondersteunend personeel van de 
locatie. 

 Kader: de door de directeur aangegeven beleidskaders. 

 Verantwoording: aan de directeur over de beleidsadvisering aan het bestuur, de 
beleidsvoorbereiding- en uitvoering op de diverse beleidsterreinen van de instelling en in het 
bijzonder voor de locatie, het leiding en sturing geven aan de instelling. 



 
Kennis en vaardigheden 

 brede kennis van (de ontwikkelingen in) het primair onderwijs en met name het  speciaal 
basisonderwijs; 

 brede kennis en inzicht in de maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het speciaal 
basisonderwijs; 

 inzicht in de organisatie en bedrijfsvoering van het primair onderwijs; 

 vaardigheid in het leidinggeven aan professionals; 

 vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen en het uitdragen van het beleid van 
de locatie en de instelling; 

 vaardigheid in het ontwikkelen van (onderwijs)beleid. 
 
Contacten 

 met leraren en ondersteunend personeel over onderwijsbeleid en uitvoering om af te 
stemmen; 

 met de ketenpartners om deel te nemen aan het overleg en daarbij de standpunten van de 
organisatie in te brengen en te verdedigen; 

 met andere onderwijsorganisaties, onderwijsgerichte instellingen en andere relevante 
organisaties om deel te nemen aan het overleg en daarbij de standpunten van de organisatie 
in te brengen en te verdedigen; 

 


