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Vacature: Locatie directeur VSO Passercollege 

 

Leidinggeven bij BOOR is leidinggeven aan de ontwikkeling van openbaar onderwijs met een 

verankering in de grootstedelijke context. Het kind is het centrale vertrekpunt. Van daaruit 

geef je, binnen overkoepelende (sectorale- en school) kaders, leiding aan de ontwikkeling 

van onderwijs, medewerkers en organisatie.  

 

De locatiedirecteur is RDO-geregistreerd en is een vakbekwaam schoolleider. Kaders zijn 

overkoepelend geformuleerd en daarbinnen is de locatiedirecteur B integraal 

verantwoordelijk: operationeel management, ontwikkeling van het onderwijsbeleid en 

onderwijsprogrammering en algemeen leidinggeven aan een of meerdere locaties, inclusief 

operationele bedrijfsvoering. Er is sprake van een ruim mandaat: het meerjarig karakter van 

het werk is een structurele en substantiële component van de functie en er is een behoorlijke 

beleidsvrije ruimte in verband met locatie specifieke, regionale positie en daarmee 

samenhangende taken. De opdracht aan de schoolleider, zoals beschreven in de 

functiebeschrijving (functie-inhoud), is bepalend voor waardering.  

 

Werkzaamheden/resultaatgebieden  

1. Visie gestuurd werken. 

Geeft leiding aan het ontwikkelen en concretiseren van een gezamenlijke visie op 

onderwijs en draagt deze visie uit teneinde onderwijsprocessen en leerresultaten te 

optimaliseren. 

 Draagt de kernwaarden van de organisatie actief uit in het dagelijks handelen. 

 Signaleert, analyseert en vertaalt relevante in- en externe ontwikkelingen naar de 

situatie op de locatie(s) en adviseert de (bovenschools) directeur over het 

overkoepelende meerjarenbeleid. 

 Organiseert processen van visieontwikkeling op de locatie(s), passend binnen de 

overkoepelende kaders, en vertaalt deze visie in concrete meerjaren 

(onderwijs)plannen. 

 Vertaalt overkoepelende (onderwijskundige) kaders naar de locatie(s), werkt dit uit in 

meerjaren beleid voor onderwijs en organisatie en is verantwoordelijk voor 

implementatie en evaluatie daarvan. 

 Participeert in (strategische) meningsvorming op locatie- en school overstijgend 

niveau. 

 Levert school- en sector brede beleidsbijdragen (bijv. voorzitter beleids–/ of 

projectgroepen) en realiseert locatie overstijgende/school- of sectorbrede meerjarige 

projecten. 

 Draagt zorg voor de uitvoering van besluiten van de (bovenschools) directeur op de 

locatie(s). 
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2. In relatie staan tot de omgeving. 

Gaat uit van diversiteit en anticipeert met inzicht in de problematiek van grote steden op 

ontwikkelingen in de omgeving en beïnvloedt deze doelbewust vanuit ondernemerschap, 

teneinde onderlinge relaties, onderwijsprocessen en leerresultaten te optimaliseren. 

 Draagt zorg voor de positionering, afstemming en verankering van de locatie(s) in de 

omgeving/ samenleving en werkt als maatschappelijk ondernemer aan waarde 

creatie. 

 Adviseert de (bovenschools) directeur over (totstandkoming van) de meerjaren 

educatieve agenda van lokale overheden en neemt deel aan locatie overstijgend 

overleg (afstemming complexe processen waarbij verschillende disciplines en/of 

beleidsgebieden samenkomen). 

 Geeft vorm aan de positie van ouders/verzorgers als educatief partners en 

onderhoudt de contacten. 

 Onderhoudt contacten met interne geledingen (MR) en relevante scholen, instellingen 

en dergelijke gericht op afstemming van onderwijs- en werkprocessen. 

 Beslist, binnen overkoepelende kaders en op advies van specialisten, over het 

doorverwijzen van leerlingen naar hulpinstanties e.d. en over toelating, verwijdering 

en sancties richting leerlingen. 

 

3. Vormgeven aan organisatiekenmerken vanuit een onderwijskundige gerichtheid. 

Geeft in dialoog met medewerkers vorm aan organisatiekenmerken vanuit kennis van 

hun onderlinge samenhang en met het oog op optimaliseren van de leerlingenresultaten 

in een brede context. Hierbij faciliteert de schoolleider de ontwikkeling van een lerende 

organisatie die gericht is op duurzame verbetering van de onderwijsleerprocessen 

waarbij persoonlijk leiderschap in alle lagen essentieel is.  

 Bewaakt de doelstelling, identiteit en het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat in 

de locatie(s). 

 Draagt mede zorg voor een kwalitatief goed, toekomstgericht en passend onderwijs 

met gebruik van moderne (leer)middelen, bewaakt kwaliteit en organiseert/stimuleert 

meerjaren innovatie. 

 Organiseert onderwijs en leerlingenzorg, zit de commissie van begeleiding voor, 

signaleert dreigende  problemen in onderwijs, uitvoering en organisatie en neemt 

maatregelen dan wel adviseert hierover. 

 Zorgt voor een organisatie-inrichting die is afgestemd op het onderwijskundig concept 

en de doelen van de locatie(s) en vertaalt dit naar het meerjaren facilitaire beleid. 

 Stuurt de ondersteunende processen in de locatie(s) aan: opstellen jaarbegroting en -

verslag, brede praktische, facilitaire en organisatorische taken, ondersteunende 

werkzaamheden en dergelijke. 

 Stelt binnen de overkoepelende kaders (concept meerjaren) plannen op inzake 

gebouwen en facilitair. 
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4. Hanteren strategieën ten behoeve van samenwerking, leren en onderzoeken op alle 

niveaus. 

Hanteert leiderschapsstrategieën die gericht zijn op het bevorderen van samenwerking, 

leren van leraren en onderzoek op alle niveaus in de organisatie teneinde de school- en 

onderwijsontwikkeling te bevorderen. 

 Is eindverantwoordelijk, toont leiderschap met lef, spreekt aan/confronteert/stuurt bij 

en geeft situationeel en effectief sturing aan een relatief grote en multidisciplinaire 

groep van medewerkers. 

 Draagt zorg voor werving, selectie, doet voorstellen voor aanstelling en voert 

beoordelingsgesprekken. 

 Schept een klimaat waarin continu verbeteren de norm is en medewerkers worden 

gestimuleerd tot samenwerken, nemen van verantwoordelijkheid en leren van elkaar 

(professionele leergemeenschap). 

 Stuurt op de ontwikkeling van medewerkers naar vakbekwame professionals, 

stimuleert en creëert mogelijkheden voor ontwikkeling en organiseert (team)scholing 

en -professionalisering. 

 Voert de systematiek van functioneren en beoordelen uit, inclusief personeelszorg, 

en adviseert de  directeur over rechtspositionele maatregelen. 

 

5. Hoger orde denken. 

Analyseert zaken diepgaand op basis van adequate informatieverzameling en vanuit 

alternatieve denkmodellen, en brengt ze in verband met alle factoren in de bredere 

organisatie die een rol spelen bij het leren van leerlingen. 

 Analyseert structureel de resultaten (onderwijsopbrengsten, veiligheid, tevredenheid, 

klachten) en complexe in- en externe ontwikkelingen en formuleert op basis daarvan 

verbetervoorstellen. 

 Organiseert de eigen ontwikkeling door zelfanalyse, feedback en gerichte activiteiten 

overeenkomend met de professionaliseringsagenda van BOOR en het 

Schoolleidersregister PO. 

 Treedt in gesprek met belanghebbende over het eigen functioneren, past het eigen 

handelen aan op basis van verkregen inzichten en in relatie tot het bereiken van 

overeengekomen of gewenste doelen. 

 Neemt deel aan locatie overstijgende projecten (projectmanagement) en 

visitaties/audits. 

 

 

Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

Verantwoording: aan de directeur over de bruikbaarheid en kwaliteit van het visie-gestuurd 

werken, het verankeren van de locatie(s) in de omgeving, het algehele leidinggeven, de 

meerjaren beleidsontwikkeling, de schooloverstijgende projecten en over kwaliteit en 

ontwikkeling van de locatie(s). 
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Kader: de beleidskaders van de (bovenschools) directeur, de onderwijs wet- en regelgeving 

en het voor de locatie(s) beschikbare budget. 

Beslist bij/over: het ontwikkelen van meerjarenbeleid, het adviseren aan de (bovenschools) 

directeur, het positioneren van de locatie(s) in de omgeving, het bewaken en ontwikkelen 

van kwaliteit, het aansturen van de onderwijs- en beheersprocessen, het leidinggeven aan 

de medewerkers en de eigen ontwikkeling.  

 

Kennis en vaardigheden 

 Heeft een (gecertificeerde) schoolleidersopleiding gevolgd en/of beschikt over de 

basiskwalificaties en voldoet aan de registratiecriteria voor (her)registratie in het 

schoolleidersregister PO. 

 Brede theoretische en maatschappelijke kennis van (ontwikkelingen) in het speciaal 

onderwijs, van de organisatie van onderwijsprocessen, van bedrijfsvoeringsprocessen en 

van de (grootstedelijke)omgeving. 

 Inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de locatie(s) en de sector/stichting. 

 Vaardigheid in het aansturen van professionals, hiërarchisch leidinggeven, uitvoeren van 

personeelszorg en aansturen van (meerjaren) innovatieprocessen op onderwijs en 

organisatie 

 Vaardigheid in het situationeel toepassen van verschillende leiderschapsstijlen, 

communicatieve vaardigheden, empathisch vermogen en effectief handelen in 

conflictsituaties. 

 Vaardigheid in het onderhouden van in- en externe contacten. 

 

Contacten 

 Met de bovenschools directeur over diverse aangelegenheden de locatie(s) en sector 

betreffende om te informeren, te adviseren, verantwoording af te leggen en 

(meerjarenbeleid) af te stemmen. 

 Met collega’s over onderwijs en organisatie om af te stemmen, te informeren en te 

ontwikkelen. 

 Met medewerkers over hun werkzaamheden om aan te sturen, af te stemmen en te 

ondersteunen. 

 Met ouders/verzorgers over doorverwijzing en om de situatie van leerlingen te 

bespreken, te overleggen over knelpunten en af te stemmen over besluiten en 

beleidsmaatregelen. 

 Met ouders, medewerkers en andere betrokkenen om hen te overtuigen van de 

noodzaak van onderwijs-ontwikkeling en implementatie van nieuwe ideeën, methoden 

etc. 

 Met hulpinstanties/specialisten over problemen om tot oplossingsrichtingen voor 

leerlingen te komen. 

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

aangelegenheden met hen af te stemmen en/of hierover te onderhandelen. 
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 Met overige maatschappelijke organisaties en ondernemingen over ontwikkelingen in de 

wijk om te overleggen, af te stemmen over beleid/knelpunten etc. en om belangen van de 

locatie(s) te behartigen. 

 In overleg met de (bovenschools) directeur met vertegenwoordigers bij gemeente over 

lokaal onderwijsbeleid om tot nadere afspraken te komen. 

 

 

Persoonskenmerken 

 Onze nieuwe locatiedirecteur is: 

 Is contactueel sterk, creëert draagvlak en verbinding (ook bij tegenstrijdige belangen) 

 Besluitvaardig/ hakt knopen door 

 Boegbeeld voor de school; zichtbaar en aanspreekbaar 

 Toegankelijk en betrokken naar leerling en medewerker 

 Innovatief, denkt in kansen en oplossingen 

 Koersvast 

 


