
Functie-informatie 
Functienaam Directeur D12 
Salarisschaal D12 
Indelingsniveau Vc 
Kenmerkscores 44443 44444 43 43 
Somscore 53 
https://www.poraad.nl/files/werkgeverszaken/voorbeeldfunctiereeks_directeuren.pdf 
 
Functiebeschrijving 
 
Context 
Deze voorbeeldfunctie heeft betrekking op directeuren in het primair onderwijs: basisonderwijs, 
speciaal (basis)onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs. Uitgangspunt voor de inhoud van de functie van 
directeur is dat deze integraal leiding geeft aan de school. Het kan ook gaan om een directeur die leiding geeft 
aan meerdere scholen. De directeur/bestuurder valt niet onder deze functie. Ook de directeuren van 
samenwerkingsverbanden, van integrale kindcentra en directeuren van een éénpitter en adjunct-directeuren 
vallen niet onder deze functie. Schoolteams bestaan uit een directeur, eventueel een adjunct directeur, leraren 
en ondersteunend personeel.  
 
Karakteristiek van de functie 
De directeur D12 geeft integraal leiding aan een school. De directeur ontwikkelt een langere termijn 
visie en langere termijn beleid voor de school. De interne en externe omgeving van de school in meer of mindere 
mate ingewikkeld en vraagt om verder vooruitkijken dan dit of het volgende schooljaar. De directeur heeft daarbij 
een grotere beleidsvrijheid. De directeur is eerstverantwoordelijke voor zowel de meerjarige beleidsontwikkeling 
(onderwijs en bedrijfsvoering), de externe belangenbehartiging en het operationele management van de school. 
De directeur legt (achteraf) verantwoording af aan het bestuur. De directeur D12 valt onder een bestuur of 
bovenschools directeur. Het bestuur of de bovenschools directeur draagt zorgt voor de richting en de koers van 
de organisatie, ontwikkelt het algemeen beleid, stelt de strategische kaders vast voor de scholen en behartigt de 
algemene belangen van de organisatie in de schoolomgeving. 
 
De directeur D12 geeft leiding aan school, of aan meerdere scholen, ontwikkelt het meerjaren 
onderwijs- en kwaliteitsbeleid en de bedrijfsvoering van de school en voert het operationele 
management van de school, adviseert en levert bijdragen aan het bovenschools (algemene) 
beleid en vertaalt het bestuursbeleid in korte en lange termijn beleid en plannen voor de school. De 
school en het netwerk van de directeur zijn voornamelijk gericht op de eigen wijk. 
 
1. Onder integraal leidinggeven wordt hier verstaan het verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het 

onderwijsbeleid en de onderwijsprogrammering van de school/instelling, de operationele aansturing van de 
bedrijfsvoering en het leidinggeven aan het schoolteam. Hieronder is ook begrepen de operationele 
bedrijfsvoering van de school/instelling (onder meer opstellen en bewaken van schoolbegroting). 

2. Bij de directeur D12 is het meerjarig karakter van het te ontwikkelen beleid een structurele en substantiële 
component in de functie. Bij een directeur D11 is dit element ook wel aanwezig maar veel minder 
kenmerkend en niet substantieel. Onder substantieel wordt hier verstaan een taakelement van enige 
omvang en dat kenmerkend is voor de functie.  

 
Resultaatgebieden/Werkzaamheden 
1. Onderwijsontwikkeling/verbetering 
- signaleert en analyseert maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen en ontwikkeling in de 

schoolomgeving en adviseert de (bovenschools) directeur of het bestuur over consequenties voor het 
meerjarenbeleid van de school; 

-  stelt rekening houdend met de algemene doelstellingen, visie en strategie van de scholengroep, het 
schoolplan op; 

-  ontwikkelt, evalueert en stelt het (meerjaren) onderwijs- en kwaliteitsbeleid bij alsmede het zakelijk beleid 
van de school en adviseert de bovenschools directeur of het bestuur over de consequenties daarvan voor 
de eigen school; 

-  coördineert het onderwijs en het beleid voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte op de school; 
- bewaakt de identiteit, doelstelling en het pedagogisch-didactisch klimaat van de school; 
- bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van het onderwijs; 
-  signaleert dreigende problemen in de onderwijsuitvoering en neemt beslissingen over te nemen 

maatregelen; 
- 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; 
- onderhoudt de contacten en voert overleg met ouders/verzorgers van de leerlingen; 
- vertegenwoordigt de school in de schoolomgeving (wijkgericht, in het samenwerkingsverband, jeugdzorg, 

enz.); 
- neemt actief deel aan het bovenschools overleg en levert bijdragen aan het bovenschools beleid, visie en 

strategie en doet beleidsvoorstellen en geeft adviezen. 
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2. Bedrijfsvoering en organisatie 
- stelt de jaarlijkse schoolbegroting op en bewaakt de begrotingsuitvoering; 
-  stelt het jaarverslag op van de locatie/school; 
- participeert actief in het bovenschools overleg over de bedrijfsvoering, komt met beleidsvoorstellen en 

adviezen en draagt bij aan de gezamenlijke afstemming; 
- draagt zorg voor de PR en marketing van de school; 
- voert het overleg met de medezeggenschapsraad of adviseert en ondersteunt de bovenschools directeur bij 

het te voeren overleg. 
 
3. Leiderschap 
- is verantwoordelijk voor het opstellen van de meerjarenplanningen; 
- geeft dagelijks leiding aan het schoolteam van de school; 
- geeft in voorkomende gevallen leiding aan een multidisciplinair team; 
- neemt de dagelijkse operationele beslissingen en stelt prioriteiten. Maakt daarbij veel keuzes van 

uiteenlopende aard; 
- vertaalt de algemene visie en strategie van de scholengroep naar het personeelsbeleid van de school; 
- brengt de werkzaamheden voor het komende schooljaar in kaart en informeert de medewerkers daarover, 

stelt op basis van het teamoverleg het werkverdelingsplan, personeels- en formatieplannen op en legt dit 
voor aan de PMR; 

- draagt zorg voor de professionele talentontwikkeling van de medewerkers en begeleidt hen daarbij; 
- is verantwoordelijk voor de uitvoering van de gesprekscyclus met de medewerkers; 
- draagt zorg voor de personele zorg en het personeelsbeheer; 
- draagt zorg voor de werving en selectie; 
- beslist over personele vraagstukken en te nemen maatregelen is verantwoordelijk voor het 

ziekteverzuimbeleid en de in dat kader te nemen maatregelen; 
- delegeert zo nodig personele zaken aan een adjunct directeur of teamleder. 

 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
- Beslist bij/over: de meerjarige onderwijsontwikkeling/verbetering, bij (eventuele) bovenschoolse 

beleidsvoorstellen, bij het opstellen van meerjarenplanningen en bij het leidinggeven aan een 
multidisciplinair team. 

- Kader: de onderwijswet- en regelgeving alsmede de visie en strategie van het bestuur of de bovenschools 
directeur. 

- Verantwoording: de directeur legt verantwoording af aan het bestuur of de bovenschools directeur over de 
meerjaren onderwijsontwikkeling/verbetering, de bedrijfsvoering en de organisatie en het leiderschap. 

 
Kennis en Vaardigheden 
- brede kennis van (de ontwikkelingen in) het basisonderwijs en/of speciaal onderwijs; 
- kennis van bedrijfsvoeringsprocessen; 
- inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de organisatie; 
- inzicht in en kennis van de schoolomgeving; 
- vaardigheid in het aansturen van professionals; 
- bedrijfsmatige vaardigheden; 
- adviesvaardigheden. 

 
Contacten 
- met ouders/verzorgers om de ontwikkeling en voortgang van de leerlingen te bespreken, te overleggen over 

knelpunten daarbij en te nemen maatregelen en af te stemmen over te nemen of genomen beslissingen en 
beleidsmaatregelen;  

- met het bestuur of de bovenschools directeur om verantwoording af te leggen, beleid en uitvoering af te 
stemmen en knelpunten te bespreken; 

- met het bestuur en vertegenwoordigers uit de schoolomgeving om overleg te voeren en af te stemmen over 
(meerjarig) beleid, gezamenlijke knelpunten, aanpak, maatregelen en het te voeren beleid en om de 
belangen van de school te behartigen e.d.; 

- met hulpverleners/specialisten over de problematiek van leerlingen om te overleggen en af te stemmen om 
tot een gezamenlijke aanpak en oplossingen te komen. 

  



Input MT Achtsprong 
 
Ontwikkeling  
Verbetering van de opbrengsten  
Vergroten van het lerend vermogen 
Uitbouwen van de onderwijsvisie 
Versterken van de leiding aan de samenhang van HRM, onderwijs en zorg.  
Cultuur borgen (geen terugval naar angstcultuur) 
Bedrijfsvoering versterken en borgen 
Krachtig leiderschap 
 
Vaardigheden  
Horizontaal leiderschap  
Open communicatie 
Visie op het onderwijs voortzetten 
Handig in financiën en gebruik maken van subsidie 
projectmatig werken 
Sterke procesbegeleider 
Structureel coachen  
Lijn inrichten en bewaken (plan do check act) 
 
Onderwijs op De Achtsprong 
Visie op het onderwijs ‘kijken naar het kind’  
Geen klassikaal regulier onderwijs  
Geen individueel onderwijs 
Leren inzichtelijk maken 
Onderwijsbehoefte leervormen 
Organisatie van rooster om groepsoverstijgend te werken.  
Ontwikkelen van leerkrachtvaardigheden voor een aantal groepen 
Achtsprong besteedt veel aandacht aan de zorg 
Creëren van aandacht aan de talenten  
 
Sterk op de Achtsprong (behouden) 
Klantvriendelijk  
Open  
Open deuren beleid 
Warm welkom en laagdrempelig 
Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid  
Ontwikkelingsgericht team  
Persoonlijke ontwikkeling door teamleden 
Hecht team, loyaal naar elkaar en De Achtsprong 
Financieel gezond 
Mensgericht leidinggevende (mensenmens) 
Samenstelling managementteam behouden  
 
Kansen 
Uitbouwen samenwerking met de Lange Keizer 
Strategisch aansluiten met de omliggende scholen De Lier en hierin positie nemen  
Ontwikkeling van de Lierse Klusklas 
Teamontwikkeling directies WSKO 
IKC vorming 
 
 
 
 

  

  



Werkdocument 
  

Actie Eigenaar Tijdspad (vanaf) 

Teambijeenkomst procedure Pz Week 1 (11-01) 

Benoemen expertisegroep Bestuur Week 1 (25-01) 

Navraag criteria voor de vacature bij 
bestuur, directeuren, 
personeelsadviseurs en team. 

Pz Week 1 (25-01) 

In kaart brengen voordracht Pz Week 1 (01-02) 

Bijeenkomst expertisegroep: 
-       In kaart brengen criteria vacature 
-       Sluitingsdatum 
-       Planning 
o   Overleg expertisegroep 
o   Sollicitatiegesprekken 
o   Overige 

Pz Week 2 (01-02) 

Vertrouwen & privacy uitspreken 
Expertisegroep 

Pz Week 2 (01-02) 

Toetsing voordracht Bestuur Week 2 (01-02) 

Na toetsing voordracht volgt het besluit 
de vacature open te stellen. 

Bestuur Week 2 (08-02) 

Vacature opstellen PR & Communicatie & 
Pz 

Week 3 (08-02) 

Vacature akkoord Bestuur Week 3 (08-02) 

Intern extern delen Pr & Communicatie Week 3 (12-02) 

Sollicitatie aan pz@wsko.nl (bevestiging 
& vragen) 

Pz Tot sluitingsdatum (tot 
26-02) 

Delen sollicitaties met expertisegroep Pz Kort op sluitingsdatum 
(01-03) 

Brievenselectie Expertisegroep Week 1 na sluitingsdatum 
(01-03) 

Uitnodigen kandidaten 1e gesprek Pz Week 2 na sluitingsdatum 
(08-03) 



  
Advies samenstelling Expertisegroep 
De expertisegroep bestaat uit vakkrachten: 

- Personeelsadviseur (1; beoogd voorzitter) Melanie of Annelies  
- Directeur WSKO (maximaal 2; beoogd voorzitter) Richard en/of Kim 
- Mr lid (eventueel uit iedere geleding 1) Remko Bakelaar 
- Personeelsleden (maximaal 2; eigen team/ander team). via het team, maar ons advies is Jeannet vd 

Giessen; Mirthe Vijftigschild 

  

Voorbereiden gesprekken Voorzitter Week 1 na sluitingsdatum 
(08-03) 

Schriftelijk afwijzen 1e selectie Pz Kort op brievenselectie 
(08-03) 

Uitnodigen kandidaten 2e gesprek(ken) Pz Week 1 na 1e gesprekken 
(15-03) 

Voorbereiden 2e gesprek(ken) Voorzitter Week 1 na 1e gesprekken 
(15-03) 

Advies aan bestuur expertisegroep Kort op 2e gesprek(ken) 
(15-03) 

Eindgesprek kandidaat Bestuur Week 1 na 2e gesprek(ken) 
(22-03) 

Besluitvorming Bestuur Kort op eindgesprek (22-03) 

(Schriftelijk) afwijzen 2e selectie Voorzitter Kort op gespreksronde 2 
(22-03) 

Arbeidsvoorwaardengesprek Bestuur & Pz Kort op eindgesprek (22-03) 

Benoeming Bestuur Kort op 
arbeidsvoorwaardengespre
k (22-03) 

Afsluiten procedure; vacature van 
website 

PR & Communicatie In opdracht van voorzitter 
(22-03) 



Afspraken en werkwijze benoeming directeur WSKO 23-06-2020 
  
Checklist bij het stellen van de vacature 

- Algemene en specifieke competenties & persoonskenmerken (bijv. eigenaarschap); 
- Kernwaarden en domeinen Koers(plan) WSKO; 
- Schoolspecifieke  informatie (schoolplan/schoolgids, schoolwebsite) en jaar(ontwikkel)plan; 
- Cao functiebeschrijving. 

  
Voordracht van een kandidaat 
Een kandidaat kan worden voorgedragen aan en/of door het bestuur. Deze voordracht volgt uit: 

- (interne) mobiliteit; 
- De directeur(en) en/of personeelsadviseurs; 
- Een team(lid) al dan niet via de directeur. 

  
Expertisegroep 
De expertisegroep bestaat uit vakkrachten: 

- Personeelsadviseur (1; beoogd voorzitter) 
- Directeur WSKO (maximaal 2; beoogd voorzitter) 
- Mr lid (eventueel uit iedere geleding 1) 
- Personeelsleden (maximaal 2; eigen team/ander team). 

  
Het bestuur kan besluiten om de benoeming via een gespecialiseerd wervingsbureau te laten plaatsvinden, dat 
al dan niet tevens een voorzitter levert. In die zin maakt het wervingsbureau deel uit van de expertisegroep. 
Een expertisegroep stelt de vacature op vanuit de opdracht van het bestuur en met behulp van informatie uit alle 
gremia. 
  
Advies 
De expertisegroep selecteert en adviseert en focust op: 

- Kwaliteit; 
- Vakmanschap; 
- Gezamenlijke verantwoordelijkheid; 
- Vertrouwen; 
- Loyaliteit; 
- Samenwerken. 

  
Overig: 

- Voordracht (uit interne mobiliteit) wordt door PZ vooraf getoetst. 
- Een vacature directeur wordt intern en/of extern opengesteld. Die keuze ligt vooraf bij het bestuur. 
- Een door bestuur en PZ intern voorgedragen kandidaat gaat voor op de procedure; gesprek met 

expertisegroep. 
- Eventueel inzetten van assessment en/of inhuren extern advies behoort tot de mogelijkheden. 
- Sollicitatiecode; bijlage 12 cao po. 
- Bij gelijke kwaliteit van de kandidaten gaat de benoeming van een intern kandidaat voor op externe 

kandidaat. 
- Expertisegroep brengt advies uit aan bestuur, het bestuur neemt een besluit en benoemt. 

  
 


