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1 Management- en organisatiestructuur (speciaal) basisonderwijs 
 
 
Kenmerken huidige structuur (speciaal) basisonderwijs 
 
De huidige structuur in het (S)BAO is op zijn zachtst gezegd diffuus, zowel qua vormgeving als 
wanneer het gaat om achterliggende sturingsprincipes. Er zijn vier bovenschools managers die vanuit 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid elk een rayon aansturen met daarin meerdere scholen. Een 
school wordt geleid door een directeur. Soms is sprake van een meerscholendirecteur en van 
locatiedirecteuren of -leiders. Binnen een school kan sprake zijn van een managementteam met een 
adjunct-directeur en/of leerkrachten met coördinerende taken.  
 
De visie op leiderschap binnen het (S)BAO is niet voldoende uitgekristalliseerd en daarmee is er geen 
duidelijke ontwikkelrichting naar de toekomst. Er zijn verschillende functiebeschrijvingen in gebruik 
en de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de sector is niet helder. 
Mede hierdoor komen er veel praktische taken op het bord van de bovenschools directeuren (en 
zelfs op het niveau van het CvB). Het gevolg is dat deze managementlaag te weinig tactisch kan 
opereren en vooral veel ad hoc te werk moet gaan (onduidelijke sturing). De belangrijke positie van 
scholen is soms onderbelicht en sturing is eerder gericht op beheersbaarheid. Er is nog onvoldoende 
sprake van het subsidiariteitsbeginsel (commissie Governance Openbaar Onderwijs) en het specifieke 
karakter van de sector (eigen identiteit, karakter en cultuur) krijgt nog onvoldoende recht in het 
(be)sturingsmodel. Scholen ervaren regelmatig afstand tussen bestuur en werkvloer. Van belang is 
dat de nieuwe structuur zorgt voor een aanmerkelijk hogere kwaliteit van onderwijs en van 
ondersteunende processen. 
 
De bovenschools directeuren zijn aangesteld onder de cao van de gemeente Rotterdam. Deze 
situatie wordt door het bestuur als niet wenselijk gezien. Het geeft onduidelijkheid en 
rechtsongelijkheid tussen medewerkers binnen BOOR en maakt sturing op ontwikkeling van 
organisatie (en functies en medewerkers) nodeloos complex. Een onderwijs cao sluit beter aan bij de 
(dagelijkse) onderwijspraktijk en het heeft belangrijke efficiency voordelen om met zo min mogelijk 
cao’s te werken. De meest logische keuze voor de sector is dan de cao-po. 
 
 
Uitgangspunten nieuwe structuur (speciaal) basisonderwijs  
 
In de nieuwe organisatie zijn belangrijke vertrekpunten dienstbaarheid aan het primaire proces en 
het subsidiariteitsbeginsel: verantwoordelijkheden liggen op schoolniveau, tenzij kwaliteit en 
doelmatigheid aanwijsbaar een hoger schaalniveau noodzakelijk maken. De invloed van scholen op 
het BOOR-beleid moet groter en de afstand tussen werkvloer en bestuur moet kleiner. Dat schept in 
belangrijke mate de condities om beter vorm te geven aan de maatschappelijke opdracht van 
scholen, geredeneerd vanuit de schoolcontext (maatschappelijk ondernemerschap).  Denken van 
binnen naar buiten en focus op beheersbaarheid maken plaats voor denken van buiten naar binnen.  
Scholen bieden een breed en divers onderwijs(zorg)aanbod, aansluitend bij de wensen van de lokale 
samenleving én bij de missie van BOOR. Er zal sprake zijn van verschillende onderwijsconcepten, 
aandacht voor internationalisering, aanbod voor specifieke talenten en dergelijke. Bij de vormgeving 
hiervan wordt uitgegaan van de principes van passend onderwijs  en opbrengstgericht leiderschap. 
De leerling staat centraal en aandacht voor kwaliteit (kwaliteitsprofiel PO) is vanzelfsprekend. 
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Het aantal verschillende managementfuncties in het (S)BAO wordt verminderd en de structuur wordt 
vereenvoudigd en transparanter gemaakt.  De nieuwe structuur moet effectiever zijn, moet zorgen 
voor betere organizational control en hogere efficiëntie. De kosten van de nieuwe management- en 
organisatiestructuur zijn niet hoger dan de kosten van de huidige structuur.  
 
Er wordt gewerkt op basis van delegatie, vertrouwen en rekenschap en er is meer aandacht en plaats 
voor de (deskundigheid van de) professional in de praktijk.  Die ruimte betekent tegelijkertijd 
hoge(re) eisen; adequate kennis en kunde bij de professionals en toetsing hiervan, professionele 
werkhouding, verantwoordelijkheid nemen, verantwoording afleggen, erkenning van ongelijkheid en 
opbrengstgericht werken. Dit zal onder andere vorm krijgen in de verdere beleidsrijke invoering van 
de functiemix in het (S)BAO en door scholing en opleiding. Wat betreft de functiemix: het aantal 
managementfuncties wordt verminderd en coördinerende en sturende taken worden veel dichter bij 
het primaire proces geplaatst zodat de professionals ook daadwerkelijk op legitieme manier invloed 
kunnen uitoefenen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de coördinerend leerkrachten lb. 
 
Scholen voelen zich mede verantwoordelijk voor de resultaten van de totale sector en in- en externe 
samenwerking zijn vanzelfsprekend. Dit laatste is een voorbeeld van het al eerder genoemde 
maatschappelijk ondernemerschap. Scholen zijn verankerd in de wijk en vervullen daar een 
belangrijke rol. Zij hebben een centrale positie in de lokale samenleving, luisteren goed naar 
belanghebbenden bij vormgeving van het onderwijs en bieden daarmee onderwijs dat op de 
moderne samenleving is gericht. De school levert ook een bijdrage aan de oplossing van 
(lokale)maatschappelijke problemen vanuit een maatwerkaanpak. De school als middelpunt van de 
wijk waar leerlingen, ouders, maatschappelijk instellingen, lokale groepen en anderen kunnen 
samenkomen en met elkaar kunnen werken. 
 
In de leiderschapscultuur zal het vooral gaan om zaken als lerende organisatie en professionele 
cultuur. Leidinggevenden werken resultaatgerichtheid, leggen verantwoording af en nemen 
verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor hun deel van de BOOR-organisatie. Er wordt gestuurd op 
kwaliteit van onderwijs en leerresultaten en –opbrengsten. Sturing op onderwijs wordt benaderd in 
samenhang met sturen op (ontwikkeling van) medewerkers en op sturing aan de interne organisatie 
(integraal). Ook ondernemend handelen en maatschappelijke positionering staan op het netvlies van 
de leidinggevenden. De BOOR-organisatie is herkenbaar als één geheel: in alle lagen worden dezelfde 
doelen nagestreefd, maar wel vanuit de eigen context vormgegeven. 
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1.1 Vormgeving van de nieuwe structuur 
 
In de nieuwe managementstructuur is sprake van vijf bovenschools directeuren die een deel van de 
scholen aansturen (ongeveer tien scholen).  Dit aantal is gekozen vanuit een combinatie van 
overwegingen: een optimale span of control en sturend vermogen (aantal leerlingen, medewerkers, 
scholen), het subsidiariteitsbeginsel en de maatschappelijke opdracht van de scholen in combinatie 
met geografische spreiding (problematiek/complexiteit per gebied, focuswijken, type leerlingen).  
Gelet op de huidige uitdagingen in de sector (ambities, taakstellingen), wordt er aangevangen met 
zeven bovenschools directeuren. Bij de clustering van scholen wordt zoveel mogelijk uitgegaan van 
de wijkbenadering.  
 
Het streven is zo min mogelijk managementfuncties. De huidige functies van bovenschools manager 
(4) en meerscholen directeur (10) komen in de nieuwe structuur (op termijn) te vervallen. De huidige 
(veelal verschillend ingevulde) functie van adjunct-directeur (± 80) wordt gewijzigd naar een lid van 
het school MT. Samen met de nieuwe bovenschools directeur herijken de schooldirecteuren de 
schoolmanagementstructuur en maken vervolgens keuzes omtrent de inrichting van het school MT. 
Er kan dan sprake zijn van een directeur en een locatiedirecteur en/of plaatsvervangend directeur 
en/of coördinatoren. Dit is een maatwerkaanpak per school. Er zal in deze processen sprake zijn van 
een uitgroeifase die zorgvuldig wordt vormgegeven op organisatieniveau en individueel niveau. Dit 
zodat continuïteit en stabiliteit in sturing en beheersbaarheid van werkprocessen zoveel mogelijk 
worden geborgd en er recht wordt gedaan aan individuele belangen van betrokken medewerkers. 
 
De bovenschools directeuren worden in de nieuwe structuur rechtstreeks aangestuurd door in dit 
geval de voorzitter college van bestuur. De voorzitter van het college van bestuur vormt samen met 
de bovenschools directeuren het bovenschools managementteam van het (S)BAO.  Daarmee is veel 
meer sprake van een eenheid in bestuur en lijn en kan beter worden geborgd dat breed BOOR-beleid 
een adequate vertaling krijgt in de sector. De bovenschools directeuren dragen het bestuursbeleid 
uit en geven daar, samen met het veld, een concrete vertaling aan. Zij vertegenwoordigen het CvB 
richting de scholen en sturen formeel aan. Tevens wordt met deze structuur beter geborgd dat 
ontwikkelingen en behoeften op schoolniveau voldoende aandacht krijgen op het bovenschools 
niveau (onder andere door een beperkte span of control van de bovenschools directeuren). Het 
managementteam wordt, op basis van onderhavige onderwerpen, structureel ondersteund door 
medewerkers vanuit BOOR Services. 
 
Binnen het bovenschoolse MT wordt gewerkt met portefeuilles. Er is sprake van integrale 
verantwoordelijkheid. De bovenschools directeuren zijn krachtige leiders die hiërarchisch 
leidinggeven aan (kwaliteits) ontwikkeling van de sector en aan de verantwoordelijken op 
schoolniveau. Dit betekent kaders stellen, richting geven, monitoren, aanspreken, bijsturen wanneer 
nodig en uitvoeren van personeelszorg en invulling van personele kaders. Het subsidiariteitsbeginsel 
is in het bovenschools MT structureel onderwerp van aandacht; op schoolniveau regelen wat op 
schoolniveau kan. Het leiderschap kenmerkt zich dan ook door bescheidenheid en eenvoud en is 
bovenal dienend en inspirerend. De bovenschools directeur coördineert de bovenschools 
noodzakelijke taken en is een netwerkcoach. Hij of zij signaleert interessante initiatieven op 
schoolniveau, faciliteert hierin, brengt scholen/personen met elkaar in contact, zorgt voor 
kennisdeling en tilt decentrale initiatieven naar een hoger niveau als dat zinvol is.  
 
Op schoolniveau is in het (S)BAO sprake van leiderschap vanuit een integrale oriëntatie; een brede 
gerichtheid op onderwijs, personeel, financiën, faciliteiten en dergelijke. Vanuit daaruit wordt 
opbrengstgericht gestuurd op (kwaliteit van) onderwijs. De focus ligt daarbij op de leerling- en 
schoolprestaties, de zorg voor een optimaal leerklimaat, de coördinatie van onderwijsprogramma’s, 
evaluatie van de vorderingen en begeleiding van leerkrachten.  
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Het fundament van de school bestaat uit de professionals in of voor de klas, die worden aangestuurd 
door (management)teams. De managementteams bestaan in principe uit de schooldirecteur en 
(bouw)coördinator(en). Voor de definiëring is school gekoppeld aan een BRIN-nummer.  In het geval 
er sprake is van een school met (dis)locaties, zal het school-MT bij grotere locaties kunnen bestaan 
uit de directeur en locatieleider(s). Bij kleinere locatie is dat de directeur en coördinator(en). De 
locatieleider en/of coördinator verzorgen de dagelijkse coördinatie op de locatie, organiseren de 
praktische zaken op de locatie en fungeren als aanspreekpunt voor medewerkers en ouders.   
 
Zoals eerder aangegeven komt de functies van meerscholendirecteur (op termijn) te vervallen en 
wordt de functie van adjunct-directeur gewijzigd naar een lid van het school MT. Dit gebeurt in een 
uitgroeiproces dat in samenwerking met schooldirecties wordt vormgegeven (zie ook hoofdstuk 2). 
Slechts bij uitzondering kan nog sprake zijn van een ‘reguliere’ adjunct-directeur. Leerkrachten met 
coördinerende taken (functiemix) nemen verantwoordelijkheid voor delen van de organisatie en/of 
het onderwijsproces. Het bestuur wijst formeel (conform Wet op het primair onderwijs) iemand aan 
als plaatsvervanger van de directeur. Dit wordt vormgegeven binnen de kaders van de functiemix. In 
grote scholen kan het mogelijk zijn om naast een directeur ook met een locatiedirecteur te werken 
(als verantwoordelijke voor een deel van de organisatie). Het omgaan met deze situaties gebeurt in 
overleg met de bovenschools directeur. 
 
Locatie, school en bovenschools MT zijn in deze structuur vaste organisatievormen. Deze zijn 
bedoeld om duidelijkheid te bieden, houvast te geven en de benodigde sturing te borgen. Daarnaast 
is het belangrijk om meer ruimte geven aan wisselende organisatievormen, met als doelen onder 
andere om initiatieven van onderop eerder en meer ruimte te geven en snel en flexibel op 
veranderingen in de (lokale)omgeving in te kunnen springen. Daarom is er ruimte voor tijdelijke 
organisatieverbanden. Hierin kunnen medewerkers vanuit één of verschillende organisatorische 
niveaus en/of verschillende scholen met elkaar samen werken aan: het onderzoeken van (nieuwe) 
ontwikkelingen, vorm en inhoud daaraan geven, het uitvoeren van experimenten en dergelijke.  
Daarbij wordt er projectmatig en opbrengstgericht gewerkt.  
 
Vanuit de  vaste organisatie wordt op basis van een projectplan gefaciliteerd en vanuit de 
projectgroep wordt gerapporteerd en verantwoording afgelegd. Elk project sluit af met een advies 
over opname in de staande organisatie (ondersteund door kennisplatforms vanuit BOOR Services). 
 
Organisatie- en managementmodel BOOR (S)BAO 
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Organisatie- en managementmodel BOOR (S)BAO op schoolniveau 
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2 Invoering nieuwe management- en organisatiestructuur BOOR (S)BAO 
 
 
Zorgvuldig op weg naar de nieuwe situatie 
 
De uiteenzetting van de nieuwe management- en organisatiestructuur voor het (S)BAO maakt 
duidelijk dat er sprake zal zijn van een ingrijpend vernieuwde sector.  Op wezenlijke onderdelen van 
structuur en cultuur is de nieuwe situatie afwijkend van de huidige situatie. Ook de uitgangspunten 
zijn anders en er gaat op een andere manier gewerkt worden. In die zin kan gesproken worden van 
een trendbreuk en van een nieuwe organisatie. Het functiehuis management  wordt daarom 
opnieuw vormgegeven. De huidige functies van directeur en locatieleider worden aangepast/herijkt 
op basis van de nieuwe uitgangspunten en werkwijzen en vervolgens vastgesteld (systematiek Fuwa-
PO; cao-po). Er wordt ook een nieuwe functie ingesteld: bovenschools directeur. Deze functie zal 
beschreven en gewaardeerd worden met het Fuwa-PO. In het managementstatuut voor de sector 
worden de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd.  
 
De bovenschools directeuren moeten in staat zijn om het transitieproces verder vorm en inhoud te 
geven én om in die nieuwe situatie effectief leiding te geven. Het gaat daarbij om zaken als sturen op 
innovatie, leidinggeven aan verbinding met partners binnen en buiten BOOR, dienend en inspirerend 
leiderschap vormgeven, sturen op ontwikkeling van kwaliteit van leiderschap bij schooldirecteuren, 
realiseren van een lerende organisatie, opbrengstgericht leiderschap verstevigen, samenhang 
creëren tussen nieuwe en oude kennis, sturen op de professionele cultuur en op financieel beheer. 
 
Het schoolmanagement in het (S)BAO geeft leiding vanuit een integrale oriëntatie en moet in staat 
zijn het veranderproces op schoolniveau invulling te geven. Het gaat ook daarbij om inhoud en 
cultuur: opbrengstgericht sturen op (kwaliteit van) onderwijs, op een professionele cultuur en een 
lerende organisatie, op maatschappelijk ondernemerschap en op kwaliteitsontwikkeling van 
medewerkers (kwaliteiten her- en erkennen, vertrouwen en ruimte voor professionals in combinatie 
met verantwoordelijkheid dragen en afleggen). Verantwoordelijkheid nemen voor de eigen 
ontwikkeling als leidinggevende is daar onlosmakelijk aan verbonden. 
 
BOOR kiest voor excellent leiderschap omdat dit van significante betekenis is voor leerprestaties en 
ontwikkelingskansen van leerlingen. Deze keuze brengt met zich mee dat er wordt geïnvesteerd in de 
ontwikkeling van leiderschap, maar ook dat kwaliteit van leiderschap wordt getoetst.  Bij het 
inrichten van de nieuwe management- en organisatiestructuur worden dan ook een gedegen 
procedures ingericht, gericht op kwaliteit. 
 
 
Bovenschoolse directeuren 
 
Voor de nieuwe functie van bovenschools directeur wordt een sollicitatieprocedure ingericht. De 
functies worden vacant gesteld en medewerkers worden uitgenodigd te solliciteren. Het centrale 
vertrekpunt is toetsing op basis van kwaliteit; de beste kandidaten voor de functie worden 
geselecteerd. Dit wordt vormgegeven door zorgvuldig onderzoek en passende instrumenten 
(briefselectie, gespreksrondes, assessment, functie- en competentieprofielen en dergelijke). 
 
Voor de nieuwe bovenschools directeuren wordt vervolgens een begeleidingstraject georganiseerd, 
gericht op de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en op het functioneren als collectief. 
Voortgang in ontwikkeling (resultaten inzake persoonlijke ontwikkeling en inzake voortgang van de 
nieuwe structuur) worden gemonitord en daar worden consequenties aan verbonden.  
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Voor invoering van de nieuwe structuur wordt een periode van een tot twee jaar uitgetrokken.  
Voorwaardelijk is dat de kosten van het nieuwe model gelijk of lager liggen dan de kosten van het 
huidige model. In dit proces is er uiteraard in ruime mate oog voor de belangen van de individuele 
medewerker. Met kandidaten die niet geselecteerd worden, zullen loopbaangesprekken worden 
gevoerd. Met huidige bovenschools managers die worden afgewezen voor de nieuwe functie van 
bovenschools directeur, zullen aanvullende gesprekken worden gevoerd in het kader van hun 
loopbaanperspectief. Rechten/ verworvenheden en plichten/verwachtingen gaan daarmee hand in 
hand. 
 
 
Schoolmanagement 
 
Ook voor het herinrichten van het schoolmanagement worden zorgvuldige procedures ingericht. Dit 
gebeurt in overleg met het huidige schoolmanagement en de bedoeling is om daarbij zoveel mogelijk 
maatwerk te leveren. Hiermee wordt het een gezamenlijk ontwikkelproces waarin al werkenderweg 
zaken steeds concreter worden vormgegeven en er recht kan worden gedaan aan de belangrijke 
(centrale) positie van scholen. Tevens kunnen individuele knelpunten vroegtijdig gesignaleerd 
worden en voorzien worden van een passende oplossing. De globale aanpak wordt hieronder 
beschreven. 
 
Op basis van de herijkte functies en bijbehorende competentieprofielen, worden ontwikkeltrajecten 
vormgegeven om huidige directeuren in staat te stellen aan de nieuwe eisen te (gaan) voldoen. Deze 
trajecten zullen bestaan uit een collectieve leerlijn (gezamenlijk leren, uitwisselen van expertise, 
BOOR-brede thema’s, deels gezamenlijk uitwerken van de nieuwe structuur en werkwijzen) en een 
individuele leerlijn (persoonlijke ontwikkelthema’s als leidinggevende in de BOOR-organisatie). In 
overleg met het huidige schoolmanagement worden hierover nadere afspraken gemaakt en 
voortgang, evaluatie, beoordeling en dergelijke wordt ondergebracht in de HRM-gesprekkencyclus 
met de bovenschools directeuren. 
 
Met de huidige adjunct-directeuren worden loopbaangesprekken gevoerd om individuele 
loopbaanwensen en –mogelijkheden in kaart te brengen. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld groei naar 
een functie van directeur of locatieleider of een lb of lc coördinerende functie. In overleg wordt 
bepaald wat de meeste wenselijke stappen zijn en op welke wijze deze vorm kunnen krijgen. BOOR 
faciliteert daarbij de ontwikkeling door te investeren in opleiding en scholing. Een centrale 
vacaturebank en voorrangsbeleid zijn ondersteunend in het proces van mogelijke sollicitatie, 
plaatsing, werving en dergelijke. 
 
Ook met de huidige meerscholen directeuren worden loopbaangesprekken gevoerd om te 
onderzoeken wat wenselijke en mogelijke loopbaanstappen zijn en welke ondersteuning daarbij 
nodig is. In overleg worden er vervolgens afspraken gemaakt. 
 
Het uitgangspunt bij de bovenstaande stappen is door maatwerkafspraken de overgang zo goed 
mogelijk te laten verlopen, oude rechten waar mogelijk een plaats te geven en eventuele negatieve 
consequenties te ondervangen. 
 
 
   
 
 
 
 
 

Marzano: Wat werkt: Leiderschap op school: 
 
"Leiders brengen medewerkers ertoe in actie te komen voor bepaalde doelen die de waarden en 
normen vertegenwoordigen, de wensen en de behoeften, de ambities en de verwachtingen van 
zowel  de leiders als de medewerkers. Het geniale van het leiderschap zit hem in de manier waarop 
leiders de waarden en normen van zichzelf zien en daarnaar handelen. 
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Invoeringsprocedure management- en organisatiemodel (S)BAO (concept) 
Planning Activiteit Toelichting 

Stap 1 
Jan-mei ‘13 
 

Ontwikkelen nieuwe model 
 

 Ontwikkelen structuur, inclusief: achtergronden, motieven, 
concrete opzet e.d. 

 Informeren van en overleg met AB. 

 Bijstellen en verder uitwerken. 

 Informeren en overleg met belanghebbenden (sonderen); 
voeren van divers overleg breed in de organisatie (o.a. AB, 
(P)GMR PO, sector PO: leidinggevenden, bovenschools 
managers e.d.. 

 Doorvoeren van eventuele bijstellingen e.d. 

 In concept vaststellen door CvB. 
 

Stap 2 
Mei-dec ‘13 

Functiebeschrijvingen en 
competenties 

 Ontwikkelen functiebeschrijvingen (incl. waardering) en 
competentieprofielen dan wel herijken van 
functiebeschrijvingen. 

 Herijken managementstatuut. 

 Informeren en overleg met belanghebbenden (sonderen); 
voeren van divers overleg breed in de organisatie (o.a. AB, 
(P)GMR PO, sector PO: leidinggevenden, bovenschools 
managers e.d. 

 Doorvoeren van eventuele bijstellingen e.d. 
 

Stap 3 
Juni-Juli ‘13 
 

Vaststellen nieuwe model  Vaststelling definitief model (inclusief functiebeschrijvingen 
en competentieprofielen) door CvB, in overleg met P(G)MR 
PO (inzake structuur en hoofdlijnen van functies). 
 

Stap 4 
Aug-dec ‘13 

Sollicitatieproces 
bovenschoolse directeuren 

 Opstellen procedure voor werving en selectie van zeven 
bovenschools directeuren. 

 Vaststelling procedure door CvB. 

 Uitvoeren werving- en selectieproces (vacant stellen 
functies, adverteren, briefselectie, gespreksrondes, 
assessment). Advies inzake benoeming. 

 Arbeidsvoorwaardengesprekken. 

 Benoeming bovenschoolse directeuren. 
 

Stap 5 
Beleidsperiode 
’13 – ‘16 

Transitiefase  Inrichten begeleidingstraject bovenschoolse directeuren 
(persoonlijke ontwikkeling, collectief functioneren). 

 Monitoren van ontwikkeling en functioneren, bijsturen, 
beoordeling en maken van keuzes richting toekomst. 

 Verder ontwikkelen nieuwe management- en 
organisatiestructuur in samenwerking met scholen 
(concrete invulling met systemen, procedures, werkwijzen). 

 Tevens individuele gesprekken met schoolmanagement om 
individuele situatie te onderzoeken (loopbaanwensen en –
mogelijkheden), afspraken te maken en om persoonlijke en 
collectieve ontwikkeling vorm te geven. 

 Structurele evaluatie (breed BOOR) van voortgang inzake 
invoering en van opbrengsten (passend instrumentarium 
inzake opbrengsten primaire proces en opbrengsten 
overig). 

 Bijstellen van structuur en proces waar nodig. 

 Na maximaal 2 jaar: invoering is een feit! 
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3 Functiehuis management BOOR (S)BAO 
 
 
Nieuwe functiebeschrijvingen 
 
Voor de leidinggevenden in de nieuwe organisatie van het (S)BAO is sprake van grote veranderingen 
en daarmee grote uitdagingen (zie hiervoor). Tegelijkertijd: onderwijsprocessen gaan onverminderd 
door en mogen niet onder de veranderingen leiden. Zoals eerder aangegeven zijn (verhoging van) 
kwaliteit en efficiëntie van onderwijsprocessen in combinatie van hogere kwaliteit en efficiëntie van 
ondersteunende processen (organizational control) de centrale en cruciale vertrekpunten. Het is de 
overtuiging dat de veranderingen vooral kansen bieden. Kansen voor onder andere beter onderwijs, 
krachtiger scholen, transparantere en effectievere sturing, grotere betrokkenheid en (overkoepelend 
gezien) een slagvaardiger en gezondere organisatie. 
 
Voor de nieuwe organisatie (S)BAO dient, zoals eerder aangegeven, het functiehuis management 
opnieuw te worden vormgegeven. Ook het managementstatuut zal moeten worden bijgesteld en 
opnieuw vastgesteld. Er wordt een nieuwe functie ingesteld: bovenschools directeur en de huidige 
functies van directeur en locatieleider moeten worden aangepast/herijkt. Ook de functie van 
coördinerend leerkracht wordt in het functiehuis management (S)BAO meegenomen. De reden 
daarvoor is dat deze functie een belangrijke rol vervult in het locatie- en/of school-MT. De 
coördinerend leerkracht is weliswaar leerkracht (formatie van het onderwijzend personeel; 
functiemix), maar heeft tevens belangrijke taken op het vlak van (adviseren over) plan- en 
beleidsontwikkeling, vormgeven aan innovatie, monitoren en bijsturen van onderwijsprocessen,  
sturen/motiveren/begeleiden van teamleden, mede beslissen over inzet van resources en dergelijke. 
Ook ten aanzien van cultuur in het team is sprake van een belangrijke rol. Daarmee is de 
coördinerend leerkracht een onmisbare schakel in het mede vormgeven aan de gewenste 
veranderingen op school. 
 
Buiten deze vaste organisatiestructuur worden functies ingesteld die op tijdelijke basis 
werkzaamheden verrichten voor de scholen en/of sectorbreed. Medewerkers in deze functies 
werken op projectbasis en ondersteunen bij calamiteiten, verrichten interim-werkzaamheden en 
coachen en begeleiden directieleden. Daarmee wordt een flexibele ondersteuningsstructuur 
gecreëerd die het goed functioneren van de vaste organisatie zal faciliteren. 
 
 
Generieke functieprofielen 
 
In 2009/2010 heeft een projectgroep vanuit (S)BAO en (V)SO een start gemaakt met het beschrijven 
van de leidinggevende functies. De doelen waren meer duidelijkheid geven over positionering en 
inhoud van functies en te komen tot een transparanter bouwwerk. Er werd destijds gekozen voor het 
meer algemeen beschrijven van functies om te illustreren dat er werd gedacht in termen van 
samenhang en mogelijkheden, in plaats van in kaders en begrenzingen. Daar wordt nu bij 
aangesloten door te gaan werken met meer generieke functieprofielen. Het gaat immers om  het 
werken als collectief (samenwerken, elkaar versterken), de eigen situatie overstijgen, gezamenlijke 
doelen en belangen en het verkleinen van afstand tussen functies.  
 
In generieke profielen worden niet zozeer de feitelijke (detail)werkzaamheden of specifieke taken 
uitputtend genoemd, maar komt de nadruk te liggen op de belangrijkste overkoepelende taken. Het 
gaat om de algehele aard van het werk, het overwegende karakter en de complexiteit van taken. 
Generieke functieprofielen bieden ruimte en dat betekent verantwoordelijkheid nemen en 
verantwoording afleggen.  
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In overleg zullen per periode met de hogere leidinggevende afspraken worden gemaakt over de 
concrete resultaten die iemand binnen een functie dient te behalen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm 
van managementcontracten. Op individueel niveau worden ten aanzien van persoonlijke 
ontwikkelingen afspraken gemaakt in de vorm van persoonlijke ontwikkel plannen en persoonlijke 
actie plannen (pop’s/pap’s). Daarmee kunnen generieke functieprofielen beter worden ingebed in de 
p & c-cyclus en in de cyclus van personeelsontwikkeling en –beoordeling.  
 
Andere voordelen zijn dat bij een verandering van taken of werkzaamheden niet steeds de functie 
hoeft te worden aangepast en dat er in de profielen ruimte is om, binnen een bandbreedte, de 
functie flexibel in te vullen. Bijvoorbeeld tijdelijk een project of taken oppakken die iemand nog niet 
eerder deed, behoort tot de mogelijkheden. Daarmee worden onnodige functiegrenzen opgeheven. 
Meer informatie over generieke functieprofielen is te vinden in deel 3 (BOOR Services), bijlage 2. 
 
 
Functiefamilies 
 
Generieke functieprofielen worden opgesteld voor een groep functies die naar aard en soort 
vergelijkbaar zijn. In dit geval de functiefamilie management binnen de sector (S)BAO. Het 
management is verantwoordelijk voor een groep van scholen of een/meerdere scholen of een locatie 
of een deel van een school/locatie. Er wordt leidinggegeven aan de onderwijskundige en 
ondersteunende processen en tevens is sprake van een stimulerende, coachende en 
toezichthoudende rol. Er wordt op integraal niveau of op deelgebieden bijgedragen aan 
beleidsvoorbereiding, -ontwikkeling, -vaststelling, -uitvoering en –evaluatie. Er is sprake van zorg 
voor productie en opbrengsten, maar ook van staan voor medewerkers en oog en oor hebben voor 
hen. Daarnaast is er de bereidheid en capaciteiten om ideeën en vastgestelde besluiten uit te dragen. 
 
Naast het reguliere werk kan sprake zijn van extra activiteiten. Bijvoorbeeld speciale projecten die 
worden uitgevoerd. Generieke profielen bieden  de daarvoor benodigde ruimte. Daarbij geldt dat 
projecten betrekking kunnen hebben op het eigen werkgebied, maar dat ook kunnen overstijgen. Zo 
kan een coördinerend leerkracht deelnemen aan een project op locatie- of schoolniveau, een 
locatiedirecteur aan een project op het niveau van een of meer scholen, een directeur aan projecten 
op bovenschools/sectoraal niveau en de bovenschools directeur aan projecten op bestuurlijk niveau. 
Daaraan zijn wel grenzen verbonden, bepaald door het huidige functieniveau. In bijlage 1 (module 
projectmatig werken) bij deel 3 van deze notitie (onderdeel BOOR Services) wordt dit concreet 
gemaakt. Een specifieke module projectmatig werken kan in een leidinggevende functie van het 
overeenkomstige niveau worden ingepast. 
 
 
Competenties 
 
Voor de functiefamilie als geheel worden competenties weergegeven: belangrijke clusters van 
kennis, vaardigheden en attitude (gedrag, houding) die nodig zijn om effectief binnen een 
leidinggevende functie van het (S)BAO te kunnen functioneren. De competenties geven aan wat van 
medewerkers wordt verwacht en zijn, samen met de functieprofielen, richtinggevend bij het 
monitoren en beoordelen van functioneren en bij het sturen van ontwikkeling op zowel individueel 
als collectief niveau: competentiemanagement. Waar de functieprofielen het wat verduidelijken, 
geven de competenties meer beeld van het hoe. 
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Er wordt niet verwacht dat iedereen alle competenties al in huis heeft. Er is immers sprake van een 
ontwikkelproces. De competenties helpen om zicht te krijgen op wat iemand al wel en nog niet kan. 
Ook  hoeven niet alle competenties voor een bepaalde periode en/of binnen elk deel van de 
organisatie even sterk van toepassing te zijn. Dat kan afhankelijk zijn van de huidige situatie, 
gewenste ontwikkeling en prioriteiten. Ook hierover worden in overleg afspraken gemaakt. 
 
 
Functiewaardering 
 
De bijgevoegde functiebeschrijvingen zijn voorzien van een waardering op basis van het Fuwa-PO. Bij 
de inschaling van de directeur- en locatiedirecteuren maakt BOOR gebruik van de kaders uit de cao 
PO. Dit betekent dat voor de inschaling wordt aangesloten bij de cao-kaders inzake complexiteit 
vanuit onderwijsvorm in combinatie met leerlingenaantallen.  
 
De inhoudelijk verschillen tussen functies die op basis van de cao-kaders worden verondersteld, zijn 
in de functiebeschrijvingen inzichtelijk gemaakt met behulp van toepassing van het Fuwa-PO. DA 
betreft het basisprofiel van directeur (context van een kleinere school). Binnen deze functie wordt 
gewerkt binnen relatief duidelijke kaders en regelmatig met ondersteuning en/of inkadering van een 
bovenschools directeur. Als sprake is van een grotere school (zie cao-kaders) en/of ervaren directeur 
en in hoge mate zelfstandig functioneren (inclusief ruimte/bevoegdheden daarvoor), dan is sprake 
van niveau DB etc. 
 
 
Inkadering van de functieprofielen 
 
De functieprofielen management sector (S)BAO zijn generiek, maar wel BOOR-specifiek. Om dat te 
benadrukken worden de functieprofielen vooraf gegaan door een inkadering; een toelichting 
(algemene context) op de inbedding van de functies binnen de BOOR-organisatie. Er wordt kort 
informatie gegeven over BOOR, de sector (S)BAO en algemene verwachtingen aan medewerkers.  
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3.1 Context voor alle functieprofielen management sector (S)BAO 
 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam). Dit 
is een van de grootste schoolbesturen van Nederland. Alle openbare scholen voor basisonderwijs en 
voortgezet onderwijs in Rotterdam worden door dit bestuur in stand gehouden. Onder het bestuur 
vallen in totaal 86 scholen in het openbaar (speciaal)basisonderwijs, voortgezet onderwijs en 
(voorgezet) speciaal onderwijs. Het onderwijs wordt verzorgd op circa 150 locaties. Er zijn ruim 4.000 
personeelsleden en 30.000 leerlingen. 
 
De functies zijn gepositioneerd binnen de sector (S)BAO. In deze sector wordt lesgegeven aan 
kinderen van vier tot dertien jaar. Leerlingen die onvoldoende baat hebben bij de extra zorg op de 
reguliere basisschool en een intensiever vorm van zorg nodig hebben, kunnen naar een school voor 
speciaal basisonderwijs (sbo). Speciale basisscholen hebben dezelfde kerndoelen als reguliere 
basisscholen. De scholen staan binnen BOOR centraal en zij hebben invloed op het overkoepelende 
beleid van BOOR (subsidiariteitsbeginsel). Er is sprake van professionele ruimte in vormgeven aan 
onderwijs en organisatie, mede geredeneerd vanuit maatschappelijk ondernemerschap. Binnen de 
sector wordt door professionals gewerkt aan onderscheidend en innovatief kwaliteitsonderwijs 
waarin kansen en talenten van kinderen optimaal worden benut (adaptief onderwijs).  
 
Elke medewerker onderschrijft de eigen en kenmerkende openbare identiteit van stichting BOOR en 
verbindt zich aan de gezamenlijke kernwaarden. Concreet betekent dit dat de medewerker in het 
functioneren oog heeft voor waarden en normen en zich bewust toont van de relatie van taken met 
de maatschappelijke omgeving. De medewerker respecteert verschillende levensbeschouwingen en 
overige verschillen tussen mensen en heeft oog voor de eigenheid van mensen (binnen gestelde 
kaders). De medewerker streeft, binnen de mogelijkheden van de functie, naar optimale kwaliteit 
van onderwijs en bedrijfsvoering. In het functioneren is de medewerker doordrongen van 
kwaliteitsdenken. Voor de medewerker betekent dit dat er als medewerker van BOOR rechten zijn, 
maar ook plichten. De medewerker presteert naar beste vermogen, reflecteert kritisch op het eigen 
functioneren en is gericht op ontwikkeling. De organisatie stimuleert, stuurt en faciliteert dat, maar 
de medewerker is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het eigen leerproces. 
 
De leidinggevenden binnen de sector (S)BAO sturen op onderwijs in samenhang met sturing op 
(ontwikkeling van) medewerkers en op sturing aan de interne organisatie.  Er wordt opbrengstgericht 
gewerkt (kwaliteit van onderwijs, leerresultaten/-opbrengsten, kwaliteit van ondersteunende 
processen). Bij deze integraliteit van sturing is sprake van bandbreedtes per functie, bepaald door 
het naast hogere leidinggevende niveau. De leidinggevende is iemand die inspireert en motiveert, 
medewerkers verleidt tot het inzetten van kwaliteiten en ruimte geeft, maar niet vrijblijvend. De 
leidinggevende werkt aan een professionele cultuur waarin ruimte gepaard gaat aan verantwoording 
dragen en afleggen. Hij of zij stuurt indien nodig top down, maar veel vaker bottom-up: op een wijze 
dat professionals zich uitgedaagd voelen en zich blijven ontwikkelen. De leidinggevende stimuleert 
dat er op meerdere plekken in de organisatie persoonlijk leiderschap ontstaat.   
 
De leidinggevende geeft sturing aan innovatie en dat betekent leren van en met elkaar. Hij of zij 
investeert in een lerende organisatie en creëert een veilige leer- en werkomgeving die nauw contact 
heeft met de omgeving. Er is sprake van een open blik naar buiten, het zoeken naar en aangaan van 
verbindingen met andere partijen/scholen en het afleggen van verantwoordelijkheid voor 
onderwijsprestaties. Een moreel kompas is vanzelfsprekend. Leidinggevenden beseffen de impact en 
reikwijdte van hun eigen handelen, handelen volgens algemeen aanvaarde waarden en normen, zijn 
kritisch naar andermans handelen en stellen gebruiken of ontstane regels waar nodig ter discussie op 
basis van integriteitsvragen en door het er samen over te hebben.
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3.2 Functiefamilie management sector (S)BAO  (Concept) 
 

 Bovenschools directeur     s14 (DE) Bovenschools directeur     s13 (DD) 

Algemene typering Verantwoordelijk voor integraal leidinggeven, binnen het bestuurlijk 
kader, aan een groep scholen (minimaal 10) en mede verantwoordelijk 
voor de sector (S)BAO. Meerjaren sturing op de sector vanuit strategie van 
BOOR én vanuit scholen (subsidiariteit). Verbindende schakel tussen 
school-sector-BOOR. Inspirerend en dienend leiderschap vanuit 
opbrengstgerichte invalshoek. 
Legt verantwoording af aan het CvB over het eigen functioneren, de 
resultaten en de kwaliteit van de onder hem/haar ressorterende 
medewerkers en scholen en bruikbaarheid/afstemming van adviezen. 
In het managementstatuut voor de sector wordt de verdeling van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden nader vastgelegd. 
 

Verantwoordelijk voor integraal leidinggeven, binnen het bestuurlijk kader,  
aan een groep scholen (± 10 scholen) en mede verantwoordelijk voor de 
sector (S)BAO. Meerjaren sturing op de sector vanuit strategie van BOOR én 
vanuit scholen (subsidiariteit). Verbindende schakel tussen school-sector-
BOOR. Inspirerend en dienend leiderschap vanuit opbrengstgerichte 
invalshoek. 
Legt verantwoording af aan het CvB over het eigen functioneren, de 
resultaten en de kwaliteit van de onder hem/haar ressorterende 
medewerkers en scholen en bruikbaarheid/afstemming van adviezen. 
In het managementstatuut voor de sector wordt de verdeling van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden nader vastgelegd. 
 

Resultaatgebieden/ 
werkzaamheden 

Strategisch leiderschap 

 Signaleren en analyseren van ontwikkelingen/trends extern en in eigen 
scholen/sector (S)BAO. 

 Adviseren CvB over ontwikkeling van de sector en van BOOR  

 Mede ontwikkelen en managen van uitvoering van strategie in de 
sector, opstellen van strategische plannen, (meerjaren)begroting e.d. 
(ter vaststelling CvB), evalueren van beleid en verantwoorden. 

 Mede voorbereiden, ontwikkelen, vaststellen, uitvoeren en bewaken 
(strategische) doelen van de sector. 

Integraal leiderschap 

 (Laten)uitvoeren van onderzoek, analyse van resultaten en vertalen 
BOOR-brede kaders naar (meerjaren) beleid voor de sector/scholen 
(voorbereiden, vaststellen, uitvoeren en evalueren van beleid). 

 Toezien op uitvoering vastgesteld beleid door directeuren en vaststellen 
van school(beleids)plannen: (meerjaren)formatieplan en begroting, 
beleid onderwijs, HR en PR. 

 Werving en selectie directeuren en advisering CvB over benoeming, 
ontslag en disciplinaire zaken. 

 Nemen van besluiten inzake (her)verdeling van sectorgelden. 
Onderwijskundig leiderschap 

 Leidinggeven aan directeuren: inspireren, motiveren, ondersteunen, 
coachen en taakstellend/resultaatgericht aansturen. 

 Voeren van POP-, plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken 
met directeuren en zorgen voor professionalisering/MD. 

 Initiëren en stimuleren van vernieuwing van onderwijs(beleid) en 
ondersteunen van directeuren daarbij. 

Strategisch leiderschap 

 Signaleren en analyseren van ontwikkelingen/trends extern en in eigen 
scholen/sector (S)BAO. 

 Adviseren CvB over ontwikkeling van de sector en van BOOR. 

 Participeren in strategische discussies, bijdragen aan strategische plannen 
(binnen kaders van het CvB), opstellen (meerjaren)begroting e.d. (ter 
vaststelling CvB), evalueren van beleid en verantwoorden 

 Mede voorbereiden, ontwikkelen, vaststellen, uitvoeren en bewaken 
(meerjaren) doelen van de sector, binnen de strategie van het CvB. 

Integraal leiderschap 

 (Laten)uitvoeren van onderzoek, analyse van resultaten en vertalen 
BOOR-brede kaders naar (meerjaren) beleid voor de sector/scholen 
(voorbereiden, vaststellen, uitvoeren en evalueren van beleid). 

 Toezien op uitvoering vastgesteld beleid door directeuren en vaststellen 
van school(beleids) plannen: (meerjaren) formatieplan en begroting, 
beleid onderwijs, HR en PR. 

 Werving en selectie directeuren en advisering CvB over benoeming, 
ontslag en disciplinaire zaken. 

 Nemen van besluiten inzake (her)verdeling van sectorgelden. 
Onderwijskundig leiderschap 

 Leidinggeven aan directeuren: inspireren, motiveren, ondersteunen, 
coachen en taakstellend/resultaatgericht aansturen. 

 Voeren van POP-, plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken met 
directeuren en zorgen voor professionalisering/MD. 

 Initiëren en stimuleren van vernieuwing van onderwijs(beleid) en 
ondersteunen van directeuren daarbij. 
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 Bovenschools directeur     s14 (DE) Bovenschools directeur     s13 (DD) 

 Ondernemend leiderschap 

 Sturen op resultaten  van scholen, uitdagen tot kwaliteitsontwikkeling 
en bewaken van kwaliteit. 

 Maken van prestatieafspraken met directeuren. 

 Initiëren/leidinggeven/regie voeren op projecten (sector en BOOR). 

 Vertegenwoordigen van de sector extern (overleggen, politiek-
bestuurlijke netwerken). 

 Signaleren en benutten van marktkansen. 

 Zorgdragen voor klachtenregistratie, -behandeling en –afhandeling. 
 

Ondernemend leiderschap 

 Sturen op resultaten  van scholen, uitdagen tot kwaliteitsontwikkeling en 
bewaken van kwaliteit. 

 Maken van prestatieafspraken met directeuren. 

 Initiëren/leidinggeven/regie voeren op projecten (sector en BOOR). 

 Vertegenwoordigen van de sector extern (overleggen, politiek-
bestuurlijke netwerken). 

 Signaleren en benutten van marktkansen. 

 Zorgdragen voor klachtenregistratie, -behandeling en –afhandeling. 
 

Speelruimte/kaders  Globale strategische beleidskaders van BOOR (CvB) en relevante wet- en 
regelgeving. 

 Beoordeling op bruikbaarheid, consistentie en afstemming van beleid en 
adviezen en op behaalde vooraf vastgelegde resultaten. 

 Eerste verantwoordelijkheid voor besluiten inzake het mede 
ontwikkelen, vaststellen en uitvoeren van strategische doelen met een 
lange termijn effect op de sector (meerdere jaren). 
 

 Strategische en meer uitgewerkte  (meerjaren) beleidskaders van BOOR 
(CvB) en relevante wet- en regelgeving. 

 Beoordeling op bruikbaarheid, consistentie en afstemming van beleid en 
adviezen en op behaalde vooraf vastgelegde resultaten. 

 Tactische/integrale besluiten aangaande organisatie en ontwikkeling van 
de sector, waarbij strategie nadrukkelijk door het CvB is bepaald. 
Middellange termijn effect (>1 jaar). 

Kennis & vaardigheid  Wo/hbo+ werk- en denkniveau. 

 Brede (theoretische) kennis van de sector en relevante in- en externe 
ontwikkelingen. 

 Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen i.r.t. onderwijs en van 
beheer/bedrijfsvoering. 

 Kennis en vaardigheid op het gebied van managementtechnieken, 
personeelszorg etc. 

 Inzicht in de samenhang tussen beleidsgebieden en de relatie sector 
(S)BAO en BOOR-breed. 

 Vaardigheid in het leidinggeven aan professionals, analyseren van 
complexe problemen en in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen 
van ideeën/concepten/beleid. 

 

 Hbo+/Wo werk- en denkniveau. 

 Brede (theoretische) kennis van de sector en relevante in- en externe 
ontwikkelingen. 

 Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen i.r.t. onderwijs en van 
beheer/bedrijfsvoering. 

 Kennis en vaardigheid op het gebied van managementtechnieken, 
personeelszorg etc. 

 Inzicht in de samenhang tussen beleidsgebieden en de relatie sector 
(S)BAO en BOOR-breed. 

 Vaardigheid in het leidinggeven aan professionals, analyseren van 
complexe problemen en in het ontwikkelen, uitdragen en regelmatig ook 
verdedigen van ideeën/concepten/beleid. 

 

Contacten  Met het CvB om te adviseren, af te stemmen, beleidsafspraken te 
maken en te verantwoorden. 

 Met directeuren over beleid e.d. om te sturen, motiveren, ontwikkelen 
en draagvlak te verwerven. 

 Met in- en externe instanties over beleid en belangen van de sector om 
deze uit te dragen, te verdedigen af te stemmen en te onderhandelen. 

 Met het CvB om te adviseren, af te stemmen, beleidsafspraken te maken 
en te verantwoorden. 

 Met directeuren over beleid e.d. om te sturen, motiveren, ontwikkelen en 
draagvlak te verwerven. 

 Met in- en externe instanties over beleid en belangen van de sector om 
deze uit te dragen, te verdedigen af te stemmen en te onderhandelen 
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 Directeur    s12 (DC)  Directeur     s11 (DB) 

Algemene typering Verantwoordelijk voor daadkrachtig leidinggeven aan een zeer 
grote/complexe school en tevens vanuit een collectieve 
verantwoordelijkheid bijdragen aan sectorale projecten. Sturing op de 
(meerjaren) ontwikkeling van de school binnen sectorale en BOOR-brede 
kaders. Onderwijskundig en opbrengstgericht leiderschap vanuit een 
integrale focus. 
Verantwoording aan de bovenschools directeur over kwaliteit van het 
eigen functioneren, resultaten en de kwaliteit van school en de 
medewerkers en over de bruikbaarheid van (beleids)advies. 
In het managementstatuut voor de sector wordt de verdeling van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden nader vastgelegd. 
 

Verantwoordelijk voor daadkrachtig leidinggeven aan een complexe/grote 
school en tevens vanuit een collectieve verantwoordelijkheid bijdragen aan 
sectorale projecten. Sturing op de (meerjaren) ontwikkeling van de school 
binnen sectorale en BOOR-brede kaders. Onderwijskundig en 
opbrengstgericht leiderschap vanuit een integrale focus. 
Verantwoording aan de bovenschools directeur over kwaliteit van het eigen 
functioneren, resultaten en de kwaliteit van school en de medewerkers en 
over de bruikbaarheid van (beleids)advies. 
In het managementstatuut voor de sector wordt de verdeling van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden nader vastgelegd. 
 

Resultaatgebieden/ 
werkzaamheden 

Strategisch leiderschap 

 Signaleren en analyseren van ontwikkelingen/trends extern en in de 
eigen school. 

 Adviseren van de bovenschools directeur over lange termijn beleid/ 
beleidskaders voor de sector. 

 Vertalen van abstracte kaders naar meerjaren schoolbeleid, opstellen 
meerjarenplannen, evalueren en verantwoorden. 

Integraal leiderschap 

 (Laten) uitvoeren van onderzoek, analyse van resultaten en vertalen 
sectorbrede kaders naar (meerjaren) beleid voor de scholen 
(voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid). 

 Toezien op uitvoering van beleid door teamleden. 

 Werving en selectie van teamleden en adviseren aan de bovenschools 
directeur over benoeming, ontslag en disciplinaire zaken. 

 Opstellen van concrete uitvoeringsplannen, programma’s, planningen 
e.d. 

Onderwijskundig leiderschap 

 Leidinggeven aan het team: inspireren, motiveren, ondersteunen, 
coachen en taakstellend/resultaatgericht aansturen. 

 Voeren van POP-, plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken en 
zorgen voor professionalisering/MT-ontwikkeling. 

 Initiëren en stimuleren van onderwijsvernieuwing, coördineren van de 
dagelijkse gang van zaken op de school en ondersteunen van de 
coördinatoren en locatiedirecteur bij deze taken. 

 Besluiten over toelating, verwijdering en doorverwijzing van leerlingen. 
 

Strategisch leiderschap 

 Signaleren en analyseren van ontwikkelingen/trends extern en in de eigen 
school. 

 Voorbereiden, uitvoeren en bewaken meerjaren doelen van de school, 
mede opstellen meerjarenplannen binnen uitgewerkte (bovenschoolse) 
kaders: schoolplan, begroting e.d., evalueren en verantwoorden. 

Integraal leiderschap 

 (Laten) uitvoeren van onderzoek, analyse van resultaten en in concept 
opstellen van (meerjaren)beleid voor de school (beleid voorbereiden, 
uitvoeren en evalueren) en adviseren aan de bovenschools directeur over 
randvoorwaarden. 

 Toezien op uitvoering beleid door teamleden. 

 Werving en selectie van teamleden en adviseren aan de bovenschools 
directeur over benoeming, ontslag en disciplinaire zaken. 

 Opstellen van concrete uitvoeringsplannen, programma’s, planningen e.d. 
Onderwijskundig leiderschap 

 Leidinggeven aan het team: inspireren, motiveren, ondersteunen, 
coachen en taakstellend/resultaatgericht aansturen. 

 Voeren van POP-, plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken en 
zorgen voor professionalisering/MT-ontwikkeling. 

 Initiëren en stimuleren van onderwijsvernieuwing, coördineren van de 
dagelijkse gang van zaken op de school en ondersteunen van de 
coördinatoren en locatiedirecteur bij deze taken. 

 Besluiten over toelating, verwijdering en doorverwijzing van leerlingen. 
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 Directeur    s12 (DC)  Directeur     s11 (DB) 

 Ondernemend leiderschap 

 Sturen op resultaten  van de school, uitdagen tot kwaliteitsontwikkeling 
en bewaken van kwaliteit. 

 Maken van prestatieafspraken met teamleden, coördinatoren, 
locatiedirecteur. 

 Initiëren/sturen projecten (school/sector/BOOR). 

 Zorgdragen voor verankering van de school in de omgeving 
(maatschappelijk ondernemerschap)/profilering en vertegenwoordiging. 

 Signaleren en benutten van marktkansen. 

 Zorgdragen voor klachtenregistratie, -behandeling en –afhandeling. 
 

Ondernemend leiderschap 

 Sturen op resultaten van de school, uitdagen tot kwaliteitsontwikkeling 
en bewaken van kwaliteit. 

 Maken van prestatieafspraken met teamleden, coördinatoren, 
locatiedirecteur. 

 Initiëren/sturen projecten (school/sector). 

 Zorgdragen voor verankering van de school in de omgeving 
(maatschappelijk ondernemerschap)/profilering en vertegenwoordiging. 

 Signaleren en benutten van marktkansen. 

 Zorgdragen voor klachtenregistratie, -behandeling en –afhandeling. 
 

Speelruimte/kaders  BOOR beleidskaders en meer abstracte en uitgewerkte sectorale 
beleidskaders, wet- en regelgeving. 

 Beoordeling op bruikbaarheid, consistentie en afstemming van beleid en 
adviezen, kwaliteit van sturing en op behaalde vooraf vastgelegde 
resultaten. 

 Besluiten over organisatie/ontwikkeling en beleid van de (zeer grote en 
complexe) school, zelfstandig over meerjaren ontwikkeling, strategie in 
overleg bovenschools directeur. 
 

 Specifieke BOOR beleidskaders, uitgewerkt sectorale beleidskaders, wet- 
en regelgeving. 

 Beoordeling op bruikbaarheid, consistentie en afstemming van beleid en 
adviezen, kwaliteit van sturing en op behaalde vooraf vastgelegde 
resultaten. 

 Besluiten over organisatie/ontwikkeling en beleid van de (grote en 
complexe) school (meerjaren en strategie na overleg bovenschools 
directeur). 
 

Kennis & vaardigheid  Hbo+ werk- en denkniveau. 

 Brede theoretische kennis van het onderwijs, relevante ontwikkelingen 
en inzake beheer- en bedrijfsvoering (zeer grote en complexe school). 

 Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen i.r.t. onderwijs.  

 Kennis en vaardigheid op het gebied van managen en sturen van 
professionals, organiseren van werkprocessen en ontwikkelen/uitdragen 
van beleid/plannen. 

 Inzicht in beleidsgebieden op de school, onderlinge samenhang en 
relatie school-sector. 

 
 

 Hbo+ werk- en denkniveau. 

 Brede theoretische kennis van het onderwijs, relevante ontwikkelingen en 
inzake beheer- en bedrijfsvoering (complexe/grote school). 

 Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen i.r.t. onderwijs. 

 Kennis en vaardigheid op het gebied van managen en sturen van 
professionals, organiseren van werkprocessen en ontwikkelen/uitdragen 
van beleid/plannen. 

 Inzicht in beleidsgebieden op de school, onderlinge samenhang en relatie 
school-sector. 

 
 

Contacten  Met bovenschools directeuren om te adviseren, af te stemmen en te 
verantwoorden. 

 Met collega’s, MT- en teamleden o.a. om te sturen, te overleggen en af 
te stemmen. 

 Met in- en externe instanties over beleid, acties e.d. van de school om 
deze uit te dragen, belangen te behartigen en om af te stemmen. 

 Met bovenschools directeuren om te adviseren, af te stemmen en te 
verantwoorden. 

 Met collega’s, MT- en teamleden o.a. om te sturen, te overleggen en af te 
stemmen. 

 Met in- en externe instanties over beleid, acties e.d. van de school om 
deze uit te dragen, belangen te behartigen en om af te stemmen. 
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 Directeur (basisprofiel)    s10 (DA) Locatiedirecteur      s10 (AB/DA) 

Algemene typering Verantwoordelijk voor daadkrachtig leidinggeven aan een school en 
tevens vanuit een collectieve verantwoordelijkheid bijdragen aan sectorale 
projecten. Sturing op de ontwikkeling van de school binnen sectorale en 
BOOR-brede kaders. Onderwijskundig en opbrengstgericht leiderschap 
vanuit een integrale focus. 
Verantwoording aan de bovenschools directeur over kwaliteit van het 
eigen functioneren, resultaten en de kwaliteit van school, de medewerkers 
en van gegeven adviezen. 
In het managementstatuut voor de sector wordt de verdeling van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden nader vastgelegd. 
 

Verantwoordelijk voor daadkrachtig leidinggeven aan een deel van een 
school en tevens vanuit een collectieve verantwoordelijkheid bijdragen aan 
schoolbrede projecten. Sturing op de ontwikkeling van de locatie binnen 
schoolkaders. Onderwijskundig en opbrengstgericht sturen vanuit een 
integrale focus. 
Verantwoording aan de directeur over kwaliteit van het eigen functioneren, 
resultaten en de kwaliteit van de locatie en de medewerkers en kwaliteit 
van gegeven adviezen. 
In een directiestatuut op schoolniveau kan de verdeling van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden nader worden vastgelegd. 
 

Resultaatgebieden/ 
werkzaamheden 

Strategisch leiderschap 

 Signaleren en analyseren van ontwikkelingen/trends extern en in de 
eigen school. 

 Voorbereiden, uitvoeren en bewaken doelen van de school, bijdragen 
aan meerjarenplannen binnen uitgewerkte (meerjaren)kaders: opstellen 
schoolplan, begroting e.d., evalueren en verantwoorden. 

Integraal leiderschap 

 (Laten) uitvoeren van onderzoek, analyse van resultaten en in concept 
opstellen/vaststellen van schoolplannen op onderwijs, financiën, HR, PR. 

 Toezien op uitvoering beleid door teamleden. 

 Adviseren aan de bovenschools directeur over benodigde 
randvoorwaarden. 

 Werving en selectie van teamleden en adviseren aan de bovenschools 
directeur over benoeming, ontslag en disciplinaire zaken. 

 Opstellen van concrete uitvoeringsplannen, programma’s, planningen 
e.d. 

Onderwijskundig leiderschap 

 Leidinggeven aan het team: inspireren, motiveren, ondersteunen, 
coachen en taakstellend/resultaatgericht aansturen. 

 Voeren van POP-, plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken 
met teamleden en zorgen voor professionalisering/MT-ontwikkeling. 

 Initiëren en stimuleren van onderwijsvernieuwing, coördineren van de 
dagelijkse gang van zaken op de school en toezien op kwaliteit.  

 Stimuleren van onderwijsvernieuwing. 

 Besluiten over toelating, verwijdering, doorverwijzing van leerlingen. 
 

Strategisch leiderschap 

 Signaleren en analyseren van ontwikkelingen/trends extern en in de eigen 
locatie. 

 Voorbereiden, uitvoeren en bewaken doelen van de locatie, binnen 
kaders bijdragen aan schoolplannen: (deel)schoolplan, (deel)begroting 
e.d., evalueren en verantwoorden. 

Integraal leiderschap 

 Waarnemen directeur (plaatsvervangend). 

 Toezien op uitvoering van beleid door teamleden en opstellen van 
locatieplannen op onderwijs en ondersteunende terreinen. 

 Adviseren aan de directeur over benodigde randvoorwaarden. 

 Bijdragen aan werving en selectie van teamleden op de locatie en 
adviseren aan de directeur over benoeming, ontslag en disciplinaire 
zaken. 

 Opstellen van concrete uitvoeringsplannen, programma’s, planningen e.d. 
op de locatie. 

Onderwijskundig leiderschap 

 Leidinggeven aan het locatieteam: inspireren, motiveren, ondersteunen, 
coachen en taakstellend/resultaatgericht aansturen. 

 Voeren van POP-, plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken met 
teamleden op de locatie en zorgen voor professionalisering. 

 Coördineren van de dagelijkse gang van zaken op de locatie en toezien op 
kwaliteit.  

 Initiëren en stimuleren van onderwijsvernieuwing. 

 Adviseren aan de directeur inzake besluiten over toelating, verwijdering, 
doorverwijzing van leerlingen. 
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 Directeur (basisprofiel)     s10 (DA)  Locatiedirecteur      s10 (AB/DA) 

 Ondernemend leiderschap 

 Sturen op resultaten van het team en teamleden en uitdagen tot 
continue kwaliteitsverbetering en bewaken van kwaliteit. 

 Maken van prestatieafspraken met teamleden/coördinatoren. 

 Initiëren/sturen van projecten (school en sector). 

 Zorgdragen voor verankering van de school in de omgeving 
(maatschappelijk ondernemerschap)/profilering en vertegenwoordiging. 

 Signaleren en benutten van marktkansen. 

 Zorgdragen voor klachtenregistratie, -behandeling en –afhandeling. 
 

Ondernemend leiderschap 

 Sturen op resultaten van de locatie, uitdagen tot kwaliteitsontwikkeling en 
bewaken van kwaliteit. 

 Maken van prestatieafspraken met teamleden. 

 Initiëren/sturen projecten (locatie/school). 

 Mede invulling geven aan maatschappelijk ondernemerschap (locatie en 
school). 

 Signaleren en benutten van marktkansen. 

 Zorgdragen voor klachtenregistratie, -behandeling en –afhandeling, in 
overleg met de directeur. 

 

Speelruimte/kaders  Specifieke BOOR beleidskaders, uitgewerkte sectorale beleidskaders en 
procedures, wet- en regelgeving. 

 Beoordeling op kwaliteit, consistentie en afstemming van schoolplannen 
en adviezen, kwaliteit van sturing en op behaalde vooraf vastgelegde 
resultaten. 

 Besluiten over organisatie/ontwikkeling en beleid van de school 
(meerjaren en strategie na overleg bovenschools directeur). 
 

 Schoolbrede (beleids)kaders en procedures, programma’s  en wet- en 
regelgeving. 

 Beoordeling op bijdrage op schoolniveau, kwaliteit van locatieplannen, 
van sturing en van kwaliteit op de locatie. 

 Eenduidige besluiten bij advisering aan de directeur, ontwikkeling van 
plannen/programma’s e.d. en bij het leidinggeven aan de locatie (≤ 1 jaar, 
overig in overleg met de directeur). 
 

Kennis & vaardigheid  Hbo+ werk- en denkniveau. 

 Brede theoretische kennis van het onderwijs, relevante ontwikkelingen 
en inzake beheer- en bedrijfsvoering (schoolniveau) 

 Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen i.r.t. onderwijs. 

 Kennis en vaardigheid op het gebied van managen en sturen van 
professionals, organiseren van werkprocessen en ontwikkelen/uitdragen 
van plannen. 

 Inzicht in beleidsgebieden op de school, onderlinge samenhang en 
relatie school-sector. 

 

 Hbo+ werk- en denkniveau. 

 Brede theoretische kennis van het onderwijs, relevante ontwikkelingen en 
kennis/inzicht in de samenhang tussen onderwijs en bedrijfsvoering. 

 Kennis en vaardigheid op het gebied van managen en sturen van 
professionals, organiseren van werkprocessen en ontwikkelen/uitdragen 
van plannen. 

 
 

Contacten  Met bovenschools directeuren om te adviseren, af te stemmen en te 
verantwoorden. 

 Met collega’s, MT- en teamleden o.a. om te sturen, te overleggen en af 
te stemmen. 

 Met in- en externe instanties over beleid, acties e.d. van de school om 
deze uit te dragen, belangen te behartigen en om af te stemmen. 

 Met de directeur om te adviseren, af te stemmen en te verantwoorden. 

 Met MT- en teamleden o.a. om te sturen, te overleggen en af te 
stemmen. 

 Met in- en externe instanties over beleid, acties e.d. van de school om 
deze uit te dragen, belangen te behartigen en om af te stemmen. 
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 Leerkracht coördinator (niet in regulier bouwwerk BAO) s11 LC  Leerkracht coördinator     s10 LB  

Algemene typering Staat voor en in de groep en is verantwoordelijk voor (op ervaren niveau) 
uitvoering van het onderwijs en/of het begeleiden van leerlingen. Tevens 
sturend naar een deel van de organisatie, actieve trekker bij 
onderwijsvernieuwing en –ontwikkeling en ontwikkelt plannen in dat 
kader. Draagt mede verantwoordelijkheid voor uitdragen (nieuw) 
onderwijskundig beleid en ondersteunt de directeur bij het leidinggeven 
aan de school. 
Verantwoording aan de directeur over kwaliteit van het eigen 
functioneren, over resultaten en kwaliteit van onderwijs(ontwikkeling), 
over coördinatie/sturing en over kwaliteit en bruikbaarheid/afstemming 
van (beleids)adviezen. 
In een directiestatuut op schoolniveau kan de verdeling van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden nader worden vastgelegd. 
 

Staat voor en in de groep en is verantwoordelijk voor (op ervaren niveau) 
uitvoering van het onderwijs en/of het begeleiden van leerlingen. Tevens 
sturend naar een deel van de organisatie, actieve trekker bij 
onderwijsvernieuwing en –ontwikkeling en ontwikkelt plannen in dat kader. 
Draagt mede verantwoordelijkheid voor het uitdragen van (nieuw) 
onderwijskundig beleid en ondersteunt de directeur bij het leidinggeven aan 
de school. 
Verantwoording aan de directeur over kwaliteit van het eigen functioneren, 
over resultaten en kwaliteit van onderwijs(ontwikkeling), over 
coördinatie/sturing en over kwaliteit van gegeven adviezen. 
In een directiestatuut op schoolniveau kan de verdeling van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden nader worden vastgelegd. 
 

Resultaatgebieden/ 
werkzaamheden 

Onderwijsuitvoering 

 Verzorgen van onderwijs en leerlingbegeleiding conform de geldende 
functiebeschrijving leerkracht LA en/of LB. 

 Op basis van observatie en evaluatie meer complexe 
handelingsplannen opstellen. 

 Experimenteren, in overleg, met andere werkwijzen, activiteiten e.d. 
in een groep. 

Onderwijskundig leiderschap 

 In overleg en binnen kaders kortdurend waarnemen van de directeur 
(plaatsvervangend). 

 Uitvoeren van onderzoek naar kwaliteit en resultaten van onderwijs, 
signaleren van in- en externe ontwikkelingen en adviseren. 

 Signaleren en analyseren van behoeften tot vernieuwing van 
onderwijs, bijdragen leveren aan ontwikkeling en vernieuwing van 
onderwijsprocessen, -programma’s en –plannen. 

 (Mede) opstellen van beleidsplannen, doelen e.d. inzake 
onderwijs(ontwikkeling), ontwikkelen van beleid en opstellen 
concrete uitvoeringsplannen, planningen e.d. 

 Ondersteunen bij het uitdragen en verdedigen van onderwijsbeleid. 

 Toezien op de uitvoering van onderwijs/plannen door teamleden en 
dagelijkse coördinatie. 

 Leidinggeven aan een deel van het team: inspireren, motiveren, 
ondersteunen, coachen en taakstellend/resultaatgericht aansturen. 

 Voeren van POP-, plannings- en voortgangsgesprekken en advies over 
professionalisering. 

 Adviseren aan de directeur inzake besluiten over toelating, 
verwijdering, doorverwijzing van leerlingen. 

Onderwijsuitvoering 

 Verzorgen van onderwijs en leerlingbegeleiding conform de geldende 
functiebeschrijving leerkracht LA en/of LB. 

 Op basis van observatie en evaluatie meer complexe handelingsplannen 
opstellen. 

 Experimenteren, in overleg, met andere werkwijzen, activiteiten e.d. in 
een groep. 

Onderwijskundig leiderschap 

 In overleg en binnen kaders kortdurend waarnemen van de directeur 
(plaatsvervangend). 

 Uitvoeren van onderzoek naar kwaliteit en resultaten van onderwijs, 
signaleren van in- en externe ontwikkelingen en adviseren. 

 Signaleren en analyseren van behoeften tot vernieuwing van onderwijs, 
bijdragen leveren aan ontwikkeling en vernieuwing van 
onderwijsprocessen, -programma’s en –plannen. 

 Mede opstellen van plannen, doelen e.d. inzake 
onderwijs(ontwikkeling) en opstellen concrete uitvoeringsplannen, 
planningen e.d. 

 Ondersteunen bij het uitdragen en verdedigen van onderwijsbeleid. 

 Toezien op uitvoering onderwijs/plannen door teamleden en dagelijkse 
coördinatie. 

 Leidinggeven aan een deel van het team: inspireren, motiveren, 
ondersteunen, coachen en taakstellend/resultaatgericht aansturen. 

 Voeren van POP-, plannings- en voortgangs-gesprekken en advies over 
professionalisering. 

 Adviseren aan de directeur inzake besluiten over toelating, 
verwijdering, doorverwijzing van leerlingen. 
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 Leerkracht coördinator (niet in regulier bouwwerk BAO) s11 LC  Leerkracht coördinator     s10 LB  

 Ondernemend leiderschap 

 Sturen op resultaten, uitdagen tot ontwikkeling van kwaliteit en 
bewaken van kwaliteit. 

 Maken van prestatieafspraken met teamleden. 

 Initiëren/sturen projecten (school). 

 Mede invulling geven aan maatschappelijk ondernemerschap (school). 

 Mede zorgdragen voor klachtenregistratie, -behandeling en –
afhandeling. 

 

Ondernemend leiderschap 

 Sturen op resultaten, uitdagen tot ontwikkeling van kwaliteit en bewaken 
van kwaliteit. 

 Maken van prestatieafspraken met teamleden. 

 Initiëren/sturen projecten (school). 

 Mede invulling geven aan maatschappelijk ondernemerschap (school). 

 Mede zorgdragen voor klachtenregistratie, -behandeling en –afhandeling. 
 

Speelruimte/kaders  Schoolbrede (beleids)kaders en procedures, programma’s  en wet- en 
regelgeving. 

 Beoordeling op bruikbaarheid, consistentie en afstemming van beleid en 
adviezen en de kwaliteit van plannen/coördinatie en sturing. 

 Besluiten bij onderwijsuitvoering, ontwikkeling van beleidsvoorstellen 
en kaders en bij de dagelijkse coördinatie. 

 

 Schoolbrede (beleids)kaders en procedures, programma’s  en wet- en 
regelgeving. 

 Beoordeling op kwaliteit van bijdrage aan onderwijsontwikkeling, kwaliteit 
van plannen en van sturing. 

 Besluiten bij onderwijsuitvoering, ontwikkeling van voorstellen en bij de 
dagelijkse coördinatie. 
 

Kennis & vaardigheid  Hbo+/Wo werk- en denkniveau door relevante cursussen, 
masterclasses, HBO-master of EVC-bewijs. 

 Brede theoretische kennis van het onderwijs, relevante ontwikkelingen 
en kennis/inzicht in de samenhang tussen onderwijs en bedrijfsvoering. 

 Kennis en vaardigheid op het gebied van sturen van professionals, 
organiseren werkprocessen en ontwikkelen van plannen. 

 

 Hbo+ werk- en denkniveau door relevante cursussen, masterclasses, HBO-
master of EVC-bewijs. 

 Brede theoretische kennis van het onderwijs, relevante ontwikkelingen en 
kennis/inzicht in de samenhang tussen onderwijs en bedrijfsvoering. 

 Kennis en vaardigheid op het gebied van sturen van professionals, 
organiseren werkprocessen en ontwikkelen van plannen. 

 

Contacten  Met de directeur om te adviseren, af te stemmen en te verantwoorden. 

 Met teamleden o.a. om te sturen, te overleggen en af te stemmen. 

 Met in- en externe instanties over beleid, acties e.d. van de school om 
deze uit te dragen, belangen te behartigen en om af te stemmen. 

 Met de directeur om te adviseren, af te stemmen en te verantwoorden. 

 Met teamleden o.a. om te sturen, te overleggen en af te stemmen. 

 Met in- en externe instanties over beleid, acties e.d. van de school om te 
overleggen en af te stemmen. 
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 Interim-project directeur     

Algemene typering De functie is bovenschools gepositioneerd. Er is sprake van het verrichten van 
managementtaken en van ondersteunende taken. De functie kent drie hoofdgebieden:  

 Interim-management 

 Co-management en coaching 

 Projectmanagement  
Er wordt verantwoording afgelegd over de kwaliteit van het eigen functioneren en over 
resultaten en kwaliteit van werkzaamheden inzake interim-management, co-
management/coaching en projectmanagement. 
Het werken kenmerkt zich door onderwijskundig, opbrengstgericht, inspirerend en dienend 
leiderschap. 
 

Resultaatgebieden/ 
werkzaamheden 

Interim-management 

 (Laten)uitvoeren van onderzoek, resultaatanalyse en zelf ontwikkelen van beleid binnen 
overkoepelende strategie en kaders. 

 Opstellen van (meerjaren)beleidsplannen, (meerjaren)begroting, implementatieplannen 
e.d. en toezien op de uitvoering daarvan. 

 Evalueren van (de realisatie van) doelen en beleid en hierover verantwoording afleggen 
aan het hoger management, o.a. met een jaarverslag. 

 Adviseren aan het hoger management over de benodigde randvoorwaarden. 

 Sturen op resultaten, uitdagen tot kwaliteitsontwikkeling en initiëren en stimuleren van 
vernieuwing van onderwijs(beleid).  

 Aansturen van (een deel van de) medewerkers (mogelijk leidinggevenden); inspireren, 
motiveren, ondersteunen, coachen en taakstellend/resultaatgericht aansturen (inclusief 
uitvoeren van de personeelszorg). 

 Voeren van POP-, plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken met medewerkers. 

 In voorkomende gevallen uitvoeren van werving en selectie van medewerkers en 
adviseren over benoeming, ontslag en disciplinaire zaken. 

 Signaleren en benutten van marktkansen en zorgdragen voor verankering in de omgeving 
(maatschappelijk ondernemerschap)/profilering en vertegenwoordiging. 

Co-management en coaching 

 Tijdelijk ondersteunen van leidinggevenden bij complexe situaties en calamiteiten. 

 Ondersteunen bij of sturen van (innovatie)projecten op onderwijs, bedrijfsvoering, HR en 
ondersteunende beleidsterreinen.  

 Individueel coachen/begeleiden van startende directieleden (inhoudelijk en procesmatig).  

 Individueel coachen/begeleiden van directieleden die tijdelijk verminderd inzetbaar zijn. 
Projectmanagement 

 Signaleren en analyseren van brede ontwikkelingen en trends (regionaal/landelijk/ 
internationaal). 

 Opzetten, inrichten, uitvoeren en managen van projecten, inclusief het inrichten van de 
projectorganisatie, managen van productoplevering, kwaliteitscontrole en evaluatie. 

 Zorgdragen voor overdracht van projectresultaten naar de praktijk en (o)ngevraagd 
adviseren aan leidinggevenden over vernieuwing van beleid, procedures e.d. 

 Sturen, stimuleren en motiveren van teamleden. 

 Op verzoek verlenen van diensten/uitvoeren van projecten e.d. voor externe organisaties 
en instanties (bijv. gemeente) op basis van detachering. 
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Interim-projectdirecteur Schaal 15 

Komt alleen voor binnen de sector VO. 
Integraal eindverantwoordelijk en integraal management op een complexe VO-school: meerdere afdelingen (vmbo, 
havo, vwo) en/of grote omvang en/of belangrijke regionale positie. 
 

Werkzaamheden/resultaatgebieden  
Interim 

 Zelfstandig ontwikkelen van strategisch beleid voor de school, binnen sectorale kaders en kaders van het CvB. 
Co-management en coaching 

 Complexe situaties/calamiteiten op sectoraal- en schoolniveau. 

 Coachen/begeleiden op het eindverantwoordelijke niveau (bovenschools directeuren/rectoren). 
Projectmanagement 

 Integraal en over meerdere complexe beleidsgebieden, strategische vraagstukken kunnen aan de orde zijn en 
mogelijk ook op bestuurlijk niveau. 

 Ingrijpende en lange termijn  invloed op de school- of sectorniveau. 

 (zeer) Hoog afbreukrisico. 
 

Speelruimte/kaders 

 Door het CvB vastgestelde (algemeen geformuleerde) strategische beleidslijnen en modellen, alsmede wet- en 
regelgeving. 

 Beoordeling op de bijdrage aan bovenschools (sectoraal- en BOOR) beleid, op ontwikkeling en doeltreffendheid 
van strategie en beleid voor de school en inzake de leiding van die school op interim-basis, alsmede over 
bruikbaarheid/afstemming van (beleids)adviezen en inzake co-management, projectmanagement en coaching. 

 Besluiten over strategie en beleid op schoolniveau, over het bijdragen aan ontwikkeling (strategische) doelen op 
sector- en BOOR-niveau en bij projectmanagement, co-management en coaching. 

 

Kennis & vaardigheid 

 Wo werk- en denkniveau. 

 Diepgaande theoretische kennis en diepgaand inzicht in sociaal-maatschappelijke, financieel-economische en 
politiek-bestuurlijke zaken. 

 Specialistische kennis van onderwijs, HRM en bedrijfsvoering en van het in samenhang hierop sturen. 

 Kennis en vaardigheid op het gebied van managen en sturen van professionals, organiseren van werkprocessen 
en ontwikkelen/uitdragen/verdedigen van plannen en beleid. 

 Inzicht in de (samenhang van) beleidsgebieden op school-, sector- en BOOR-niveau. 
 

Contacten 

 Met het CvB over beleid en belangen van de school, over projecten e.d. om te adviseren, af te stemmen, te 
verantwoorden en beleidsafspraken te maken. 

 Met collega-rectoren, leidinggevenden en overige medewerkers over beleid en activiteiten om te adviseren, af te 
stemmen, te sturen en draagvlak voor ontwikkeling van beleid te verkrijgen. 

 Met medewerkers o.a. om te sturen, te overleggen en af te stemmen. 

 Met in- en externe instanties/organisaties over beleid, projecten e.d. om samen te werken, projecten te managen 
en belangen te verdedigen. 
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Interim-projectdirecteur Schaal 14 (DE) 

Kan voorkomen binnen de sectoren VO, (V)SO en (S)BAO. 
Integraal management voor een groep scholen in het (V)SO of (S)BAO of voor een locatie/deelschool van grote 
complexiteit in het VO (meerdere onderwijsafdelingen en/of grote omvang en/of specialistische afdeling). 
 
 

Werkzaamheden/resultaatgebieden  
Interim 

 Mede verantwoordelijk voor dan wel betrokken bij strategische ontwikkeling van de sector (V)SO en/of (S)BAO 
en ontwikkelen van meerjarenplannen. 

 Ontwikkelen van strategie voor de groep scholen (V)SO en/of (S)BAO en/of voor de locatie VO. 
Co-management en coaching 

 Complexe situaties/calamiteiten sectoraal- en schoolniveau (V)SO en/of (S)BAO en/of school- en locatieniveau 
VO. 

 Coachen/begeleiden op het niveau van bovenschools directeuren (S)BAO en/of directeuren van complexe en 
grote scholen (V)SO en/of locatiedirecteuren VO. 

Projectmanagement 

 Integraal en over meerdere complexe beleidsgebieden, strategische vraagstukken kunnen aan de orde zijn en 
mogelijk ook op bestuurlijk niveau. 

 Ingrijpende en lange termijn  invloed op de school- of sectorniveau. 

 (zeer) Hoog afbreukrisico. 
 

Speelruimte/kaders 

 Door het CvB, bovenschools directeur(en) of rector vastgestelde (algemeen geformuleerde) strategische 
beleidslijnen en modellen, alsmede wet- en regelgeving. 

 Beoordeling op de bijdrage aan bovenschools/sectoraal beleid in (V)SO en/of (S)BAO en/of de bijdrage aan 
schoolbeleid in het VO, op bruikbaarheid/consistentie/afstemming van beleid en adviezen, op vooraf 
vastgestelde resultaten en op kwaliteit van (interim)management, projectmanagement en co-
management/coaching. 

 Besluiten inzake het mede ontwikkelen, vaststellen en uitvoeren van strategische doelen in de sector (V)SO en/of 
(S)BAO en/of de strategie van de locatie VO, besluiten bij het leidinggeven aan de scholen (S)BAO en/of (V)SO 
en/of de locatie VO en bij projectmanagement, co-management en coaching. 

 

Kennis & vaardigheid 

 Wo/hbo+ werk- en denkniveau. 

 Brede theoretische kennis van de sector (V)SO en/of (S)BAO en/of VO en van relevante in- en externe 
ontwikkelingen waarbij inzicht is vereist in sociale, financieel-economische, politiek-bestuurlijke e.d. 
ontwikkelingen. 

 Brede kennis van onderwijs, HRM en bedrijfsvoering en van het in samenhang hierop sturen. 

 Kennis en vaardigheid op het gebied van managen en sturen van professionals, organiseren van werkprocessen 
en ontwikkelen/uitdragen/verdedigen van plannen en beleid. 

 Inzicht in de (samenhang van) beleidsgebieden op school-, sector- en BOOR-niveau. 
 

Contacten 

 Vanuit de sector (V)SO en/of (S)BAO met het CvB en bovenschools directeur(en) om te adviseren, af te stemmen, 
te verantwoorden en beleidsafspraken te maken. 

 Vanuit de sector VO met de rector en/of locatiedirecteur om te adviseren, af te stemmen, te verantwoorden en 
beleidsafspraken te maken. 

 Met collega’s, leidinggevenden en overige medewerkers over beleid en activiteiten om te adviseren, af te 
stemmen, te sturen en draagvlak te verwerven. 

 Met medewerkers o.a. om te sturen, te overleggen en af te stemmen. 

 Met in- en externe instanties/organisaties over beleid, projecten e.d. om samen te werken, projecten te managen 
en belangen te verdedigen. 
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Interim-projectdirecteur Schaal 13 (DD) 

Komt voor binnen de sectoren VO, (V)SO en (S)BAO. 
Integraal management voor een groep scholen in het (V)SO of (S)BAO of voor een locatie/deelschool van beperkte 
complexiteit in het VO (één onderwijsafdeling en beperkte omvang en reguliere afdeling). 
 

Werkzaamheden/resultaatgebieden  
Interim 

 Op sectorniveau in het (V)SO en/of (S)BAO participeren in strategische discussies en bijdragen aan strategische 
plannen op onderdelen (binnen kaders van het CvB, de meerscholen directeuren) en mede verantwoordelijk 
dan wel betrokken bij de meerjarenontwikkeling van de sector (V)SO en/of (S)BAO 

 Op school- en/of locatieniveau in het VO participeren in strategische discussies en bijdragen aan strategische 
plannen op onderdelen (binnen kaders van de rector en/of locatiedirecteur) en mede verantwoordelijk dan wel 
betrokken bij de meerjarenontwikkeling van de school en/of locatie in het VO. 

Co-management en coaching 

 Complexe situaties/calamiteiten op sectoraal- en schoolniveau (V)SO en/of (S)BAO en/of school- en 
locatieniveau VO. 

 Coachen/begeleiden op het niveau van bovenschools directeuren (S)BAO en/of directeuren van complexe en 
grote scholen (V)SO en/of locatiedirecteuren VO. 

Projectmanagement 

 Meerdere complexe beleidsgebieden en soms ook integraal. 

 Behoorlijk grote en soms ingrijpende invloed en middellange termijn effect (langer dan 1 jaar). 

 Hoog afbreukrisico. 
 

Speelruimte/kaders 

 Strategische en meer uitgewerkte (meerjaren) beleidskaders van het CvB en/of de bovenschools directeur(en) 
en/of de rector/locatiedirecteur VO, alsmede wet- en regelgeving  

 Beoordeling op bruikbaarheid, consistentie en afstemming van beleid en adviezen, op vooraf vastgestelde 
resultaten en op kwaliteit van (interim)management, projectmanagement en co-management/coaching. 

 Besluiten aangaande organisatie en ontwikkeling van de sector (V)SO en/of (S)BAO (strategie bepaald door het 
hogere niveau) en bij het leidinggeven aan de scholen (S)BAO en/of (V)SO en/ofof (een deel van) de locatie VO en 
bij projectmanagement, co-management en coaching. 

 

Kennis & vaardigheid 

 Hbo+/wo werk- en denkniveau. 

 Brede theoretische kennis van de sector (V)SO en/of (S)BAO en/of VO en van relevante in- en externe 
ontwikkelingen waarbij inzicht is vereist in sociale, financieel-economische, politiek-bestuurlijke e.d. 
ontwikkelingen. 

 Brede kennis van onderwijs, HRM en bedrijfsvoering en van het in samenhang hierop sturen. 

 Kennis en vaardigheid op het gebied van managen en sturen van professionals, organiseren van werkprocessen 
en ontwikkelen/uitdragen/verdedigen van plannen en beleid. 

 Inzicht in de (samenhang van) beleidsgebieden op school-, sector- en BOOR-niveau. 
 

Contacten 

 Vanuit de sector (V)SO en/of (S)BAO met het CvB en bovenschools directeur(en) om te adviseren, af te stemmen, 
te verantwoorden en beleidsafspraken te maken. 

 Vanuit de sector VO met de rector en/of locatiedirecteur om te adviseren, af te stemmen, te verantwoorden en 
beleidsafspraken te maken. 

 Met collega’s, leidinggevenden en overige medewerkers over beleid en activiteiten om te adviseren, af te 
stemmen, te sturen en draagvlak te verwerven. 

 Met medewerkers o.a. om te sturen, te overleggen en af te stemmen. 

 Met in- en externe instanties/organisaties over beleid, projecten e.d. om samen te werken, projecten te managen 
en belangen te verdedigen. 
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Interim-projectdirecteur Schaal 12 (DC) 

Komt voor binnen de sectoren VO, (V)SO en (S)BAO. 
Managen van een grote/complexe school (V)SO of (S)BAO of van een complex team in het VO. 
 

Werkzaamheden/resultaatgebieden  
Interim 

 Op schoolniveau in het (V)SO en/of (S)BAO opstellen van meerjarenplannen voor ontwikkeling van de school 
op onderwijs, HRM, financiën en overige gebieden, binnen kaders van de bovenschools directeur(en). 

 Op teamniveau in het VO ontwikkelen van meerjarenplannen voor ontwikkeling van het team op vooral 
onderwijskundig gebied, maar ook plannen inzake HRM, financiën e.d. en mede ontwikkelen van 
meerjarenplannen en -beleid op locatie- en schoolniveau. 

Co-management en coaching 

 Situaties/calamiteiten op schoolniveau (V)SO en/of (S)BAO en/of teamniveau VO (soms ook teamoverstijgend). 

 Coachen/begeleiden op het niveau van directeuren (S)BAO en/of (V)SO en/of middenmanagers VO. 
Projectmanagement 

 Een complex of meerdere beleidsgebieden: in het (V)SO en/of (S)BAO ook schooloverstijgend en in het VO ook 
teamoverstijgend. 

 Behoorlijk grote invloed en middellange termijn effect (langer dan 1 jaar). 

 Hoog afbreukrisico. 
 

Speelruimte/kaders 

 BOOR beleidskaders en meer abstracte en uitgewerkte sectorale beleidskaders in het (V)SO en/of (S)BAO en 
uitgewerkte beleidskaders op locatie- en teamniveau in het VO, alsmede wet- en regelgeving.  

 Beoordeling op bruikbaarheid, consistentie en afstemming van beleid en adviezen, op vooraf vastgestelde 
resultaten en op kwaliteit van (interim)management, projectmanagement en co-management/coaching. 

 Besluiten aangaande organisatie en ontwikkeling van de school in het (V)SO en/of (S)BAO (overkoepelende 
strategie bepaald door het hogere niveau) en bij het leidinggeven aan de scholen (S)BAO/(V)SO en/of bij het 
leidinggeven aan een team in het VO en bij projectmanagement, co-management en coaching. 

 

Kennis & vaardigheid 

 Hbo+/wo werk- en denkniveau. 

 Brede theoretische kennis van de sector (V)SO en/of (S)BAO en/of VO en van relevante in- en externe 
ontwikkelingen waarbij inzicht is vereist in sociale, financieel-economische, politiek-bestuurlijke e.d. 
ontwikkelingen. 

 Brede kennis van onderwijs, HRM en bedrijfsvoering en van het in samenhang hierop sturen. 

 Kennis en vaardigheid op het gebied van managen en sturen van professionals, organiseren van werkprocessen 
en ontwikkelen en uitdragen van plannen en beleid. Bij het verwerven van draagvlak voor respectievelijk 
kaderstellend sectoraal beleid en kaderstellend school-/locatiebeleid is nadrukkelijk een rol weggelegd voor 
respectievelijk de bovenschools directeur(en) (V)SO/(S)BAO en/of de rector/locatiedirecteur VO 

 Inzicht in de (samenhang van) beleidsgebieden op team-, school-, sector- en BOOR-niveau. 
 

Contacten 

 Vanuit de sector (V)SO en/of (S)BAO met bovenschools directeur(en) om te adviseren, af te stemmen, te 
verantwoorden en beleidsafspraken te maken. 

 Vanuit de sector VO met de rector en/of locatiedirecteur om te adviseren, af te stemmen, te verantwoorden en 
beleidsafspraken te maken. 

 Met collega’s, leidinggevenden en overige medewerkers over beleid en activiteiten om te adviseren, af te 
stemmen, te sturen en draagvlak te verwerven. 

 Met medewerkers o.a. om te sturen, te overleggen en af te stemmen. 

 Met in- en externe instanties/organisaties over beleid, projecten e.d. om samen te werken, projecten te managen 
en belangen te verdedigen. 
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3.3 Competenties management sector (S)BAO 
 

Competenties Omschrijving Indicatoren 

Vakspecifieke expertise 
 

Adequate kennis, ervaring en inzicht op het 
vakgebied leidinggeven en inzake onderwijs 
(in samenhang met bedrijfsvoering), inclusief 
het conceptuele vermogen om taken en 
problemen op het gebied aan te kunnen. 
 

 Heeft passende opleiding inzake leidinggeven en onderwijs (in samenhang bedrijfsvoering). 

 Heeft kennis van in – en externe ontwikkelingen (onderwijs, bedrijfsvoering, leidinggeven). 

 Heeft X jaar ervaring met gelijksoortige taken/problemen op het betreffende gebied. 

 Overziet en bewaakt de grote lijn, verliest zich niet in details. 

 Doorbreekt bij problemen of veranderingen huidige kaders, doet nieuwe voorstellen. 
 

Visie en koersontwikkeling Visie op ontwikkeling van onderwijs en 
organisatie, met anderen de dialoog hierover 
voeren en ontwikkeling stimuleren, alsmede 
toekomstgericht denken, afstand nemen van 
de praktijk en vanuit duidelijke keuzes 
beleidslijnen uitzetten naar de toekomst. 
 

 Houdt bestaande opvattingen, aannames, werkwijze e.d. kritisch tegen het licht. 

 Heeft een duidelijke visie op ontwikkeling van onderwijs en organisatie en draagt die uit. 

 Draagt nieuw ideeën/opvattingen aan voor ontwikkeling van onderwijs en organisatie. 

 Betrekt belanghebbenden (bestuur, omgeving e.d. ) bij ontwikkeling van de organisatie. 

 Draagt visie en koers uit in woorden en daden, op inspirerende wijze. 

Team- en individugericht 
management 

Richting en sturing geven aan individuen en 
teams in het kader van de taakvervulling, 
instemming en actie verkrijgen om doelen te 
bereiken, enthousiasmeren, motiveren en 
coachen i.r.t. ontwikkeling, samenwerking tot 
stand brengen en handhaven om gestelde 
doelen te bereiken, effectief delegeren en 
sturingsstijl aan situaties, medewerkers e.d. 
aanpassen. 
 

 Bevordert teamgeest en bereidheid tot samenwerking. 

 Schept een klimaat waarin medewerkers zich veilig, gehoord en gewaardeerd voelen. 

 Spreekt (een groep) medewerker(s) aan op hun functioneren en verantwoordelijkheden. 

 Stelt duidelijk grenzen en eisen. 

 Bevordert resultaatgericht werken van een groep medewerkers. 

 Onderkent signalen die wijzen op demotivatie, teleurstelling e.d. en bespreekt deze. 

 Geeft anderen ruimte in een gesprek, nodigt uit tot inbreng. 

 Neemt talenten van anderen als vertrekpunt om te stimuleren in ontwikkeling. 

Omgevingsbewustzijn Goed geïnformeerd over o.a. politieke, 
organisatorische en maatschappelijke 
ontwikkelingen (in- en extern) en deze kennis 
effectief benutten voor de eigen functie of 
organisatie, inclusief kans- en marktgericht 
denken. 
 

 Kent actuele nieuwsonderwerpen van belang voor het eigen werkgebied/organisatie. 

 Toont kennis van brede economische, sociale, maatschappelijke ontwikkelingen (e.d.). 

 Gaat vaardig om met (in)formele machtsverhoudingen en belangentegenstellingen. 

 Heeft een goed beeld van wat er speelt bij de onderwijsmarkt. 

 Verzamelt actief informatie in de markt en vertaalt dit naar nieuwe mogelijkheden. 

Ondernemerschap Stelt zichzelf eisen en doelen en streeft 
ernaar die te bereiken, zoekt actief naar 
mogelijkheden in de markt (binnen en buiten 
de eigen organisatie) voor nieuwe en 
bestaande activiteiten, is gericht op het 
inslaan van nieuwe wegen, werkt effectief en 
efficiënt aan doelen. 
 

 Begeeft zich in externe netwerken en is zichtbaar als vertegenwoordiger van de organisatie. 

 Herkent belangrijke mogelijkheden, media e.d. om de organisatie te vertegenwoordigen. 

 Signaleert kansen voor (bestaande/nieuwe) producten en diensten van de organisatie. 

 Onderneemt op basis van gesignaleerde kansen acties zoals opzetten van nieuwe zaken. 

 Durft in het benutten van kansen de nek uit te steken en risico’s te lopen. 
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Competenties Omschrijving Indicatoren 

Opbrengstgericht (resultaat; 
denken in kosten-baten/ 
samenhang onderwijs en 
bedrijfsvoering) 

Formuleert te behalen resultaten en 
concretiseert die, is gericht op het bereiken 
daarvan en stuurt erop: monitort en toetst of 
resultaten zijn bereikt en verbindt 
consequenties daaraan.  Stuurt in samenhang 
op onderwijs en financieel beheer. 
 

 Stelt duidelijke (inhoudelijke en financiële) eisen/grenzen i.r.t. te bereiken doelen. 

 Vertaalt doelen in concrete resultaten voorzien van een tijdspad en (financiële)planning. 

 Toetst of te bereiken resultaten realistisch, uitdagend en financieel te verantwoorden zijn. 

 Bewaakt voortgang, evalueert prestaties/resultaten en stuurt bij als het nodig is. 

 Geeft aan wat consequenties zijn van het niet nakomen van resultaten. 

Integriteit Adequaat en zorgvuldig handelen met 
inachtneming van algemeen aanvaarde 
sociale en ethische normen en richtlijnen van 
de organisatie in relatie tot vertrouwelijke 
en/of gevoelige informatie of situaties 
(moreel kompas). 

 Gaat zorgvuldig om met het vertrouwen dat ouders, collega’s e.d. in hem/haar stellen. 

 Gaat discreet en zorgvuldig om met vertrouwelijke, persoonsgevoelige informatie. 

 Geeft aan wanneer gedrag buiten eigen normen/waarden of die van de organisatie valt. 

 Maakt geen misbruik van voorkennis, persoonlijke informatie e.d. 

 Wijst activiteiten, maatregelen e.d. die botsen met geldende regels, normen en waarden af. 

Samenwerken In een team dat een opdracht uitvoert 
bijdragen aan het gezamenlijke resultaat, de 
harmonie en het samenwerkingsproces  door 
desnoods de eigen persoonlijke belangen 
terzijde te stellen en het groepsbelang voor te 
laten gaan. 
 

 Draagt bij aan gezamenlijk resultaat, ook al biedt dat geen directe persoonlijke voordelen. 

 Zet zich in om samen met anderen doelen te bereiken. 

 Reageert actief en constructief op de ideeën van anderen. 

 Ondersteunt, als dat nodig of wenselijk is, bij het oplossen van problemen. 

 Speelt informatie door die voor anderen van belang kan zijn, wisselt ongevraagd uit. 
 

 
 
Specifiek in de functies van interim-project directeur is ook flexibiliteit een kerncompetentie 
 

Flexibiliteit Het vermogen zich aan te passen aan 
veranderende omstandigheden en doelen in 
een organisatie en de omgeving. Aanpassen 
van eigen gedrag(stijl) teneinde gewenste 
doelen te bereiken. 
 

 Handhaaft zich in nieuwe of onverwachte situaties, laat zich niet van de wijs brengen. 

 Houdt niet onnodig vast aan bestaande werkwijzen, kan afstappen van regelmaat. 

 Zoekt naar aanpassingen bij gewijzigde omstandigheden, herziet genomen besluiten. 

 Bewandelt zo nodig andere wegen om doelen te bereiken; zoekt alternatieve oplossingen. 

 Heeft geen sterke overreding nodig om van plan te veranderen als de situatie wijzigt. 

 
 


