
Functieomschrijving directeur  

Context  

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Elan Onderwijsgroep, een stichting voor openbaar en 
algemeen-bijzonder primair onderwijs in Noordwest Fryslân. De schooldirecteur levert een bijdrage aan 
kwalitatief zeer goed onderwijs enerzijds en werkt met bezieling, enthousiasme en aandacht voor zijn of haar 
omgeving anderzijds. In alle van de onderstaande werkzaamheden komen deze merkwaarden terug.  

Resultaatgebieden/werkzaamheden  

1. Onderwijsontwikkeling  

• Signaleert en analyseert maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen en ontwikkelingen in 
de schoolomgeving en adviseert de Voorzitter College van Bestuur over consequenties voor het beleid 
van de school/scholen;  

• Stelt het schoolplan op en houdt daarbij rekening met de algemene doelstellingen, visie en strategie 
van de onderwijsgroep;  

• Stelt het school- en ondersteuningsprofiel op;  

• Ontwikkelt en evalueert het onderwijs- en kwaliteitsbeleid, alsmede het zakelijk beleid van de 
school/scholen, stelt dat zo nodig bij en adviseert de Voorzitter College van Bestuur over de 
consequenties daarvan voor de school/scholen;  

• Creëert een onderwijsprogramma, geschikt en passend bij de behoeften voor leerlingen;  

• Stuurt het onderwijs en de leerlingenzorg op de school/scholen aan en bewaakt de kwaliteit van de 
uitvoering van het onderwijs;  

• Coördineert het onderwijs en het beleid voor leerlingen met een bijzondere ondersteunings- behoefte 
op de school/scholen;  

• Bewaakt de identiteit, de doelstelling en het pedagogisch-didactisch klimaat van de school/scholen;  

• Signaleert (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering en adviseert de Voorzitter College van 
Bestuur over de te nemen maatregelen;  

• Beslist, binnen vastgestelde kaders en afspraken, over toelating en verwijdering van leerlingen;  

• Beslist, op advies van en in overleg met 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/scholen in de schoolomgeving en toont daarbij ondernemerschap;  

• Is eerste aanspreekpunt voor aangelegenheden die het schoolgebouw en de exploitatie daarvan 
betreffen.  

2. Bedrijfsvoering en organisatie  

• Stelt in concept de meerjaren-schoolbegroting op, maakt (investerings-)wensen kenbaar en bewaakt 
de uitvoering van de vastgestelde begroting;  

• Stelt het jaarverslag op van de school/scholen;  

• Participeert actief in het directieberaad, levert bijdragen aan het gezamenlijk beleid en afstemming 
van de onder de Voorzitter College van Bestuur vallende scholen en neemt daartoe deel in 
werkgroepen en/of leidt deze;  

• Heeft zich ten behoeve van de onderwijsgroep diepgaand georiënteerd op een bepaald beleidsterrein 
(specialisme);  

• Organiseert en regelt discussies over dit beleidsonderdeel en bereidt het onderwerp voor in de vorm 
van discussienotities of verbetervoorstellen (draagt daarmee bij aan de gemeenschappelijk 
beleidsafstemming);  

• Ontwikkelt (meerjaren)beleid(svoorstellen) en -adviezen, geldend voor alle scholen van de 
onderwijsgroep en coördineert de implementatie van het vastgestelde beleid,  

• Óf ontwerpt onderwijsprogramma’s of –materiaal op een specifiek beleidsterrein voor alle scholen 
van de onderwijsgroep;  



• Treedt bij beleidswijzigingen, vernieuwingen en verbeteringen op als eerste aanspreekpunt, trekker 
en/of projectleider (organisatie breed);  

• Draagt zorg voor de PR en marketing van de school/scholen;  

• Voert overleg met de Medezeggenschapsraad of adviseert en ondersteunt de Voorzitter College van 
Bestuur bij het te voeren overleg.  

3. Leidinggeven  

• Geeft dagelijks leiding aan het (multidisciplinair) team van medewerkers van de school/ scholen;  

• Neemt de dagelijkse operationele beslissingen en stelt prioriteiten. Maakt daarbij veel keuzes van 
uiteenlopende aard;  

• Vertaalt de algemene visie en strategie van de onderwijsgroep naar het personeelsbeleid van de 
school/scholen;  

• 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 deze voor aan de PMR;  

• Draagt zorg voor de professionele- en talentontwikkeling van de medewerkers en begeleidt deze 
daarbij;  

• Is verantwoordelijk voor uitvoering van de gesprekscyclus met de medewerkers;  

• Draagt zorg voor het personeel en het personeelsbeheer;  

• Draagt (mede) zorg voor de werving en selectie;  

• Zorgt (mede) voor uitvoering van het ziekteverzuimbeleid en de in dat kader te nemen maatregelen;  

• Adviseert de Voorzitter College van Bestuur over personele vraagstukken en te nemen maatregelen.  

 


