
 

 

 
Directeur onderwijsgemeenschap Onderwijsgemeenschap Fresco 

1,0 fte m.i.v. 1-8-2018 

Deel uit makende scholen: 

Basisschool De Esch en De Franciscusschool (beide gevestigd in Oldenzaal)  

 

Salariëring: CAO PO/ DC uitloop  

 

Functiebeschrijving 

 

Omgeving 

 De werkzaamheden worden verricht binnen de Stichting Konot, een stichting voor 

primair onderwijs. De Stichting kent een College van Bestuur (CvB) met een Raad 

van Toezicht en een stafbureau, bestaande uit meerdere beleidsmedewerkers. 

Binnen de stichting Konot zijn onderwijsgemeenschappen gevormd, bestaande uit 

twee, drie of vier scholen van verschillende omvang.  

 De dagelijkse leiding c.q. coördinatie van de individuele scholen binnen de 

onderwijsgemeenschap berust, onder leiding van de directeur 

onderwijsgemeenschap bij de locatieleider. Waarbij de Esch 278 leerlingen en De 

Franciscus 219 leerlingen heeft. 

 De directeur onderwijsgemeenschap geeft leiding en sturing aan het onderwijs en 

de organisatie van de scholen binnen de onderwijsgemeenschap. Het CvB stelt de 

kaders voor het onderwijs- en organisatie beleid vast. De directeur vertaalt deze 

naar beleidskaders en inzet van middelen voor de onderwijsgemeenschap. In het 

managementstatuut zijn de taken en bevoegdheden van de directeur 

onderwijsgemeenschap beschreven. 

 De directeur onderwijsgemeenschap levert, binnen de strategische beleidskaders 

van de stichting, een bijdrage aan het stichtingsbeleid, ontwikkelt het beleid van 

de onderwijsgemeenschap en adviseert het bestuur beleidsmatig, draagt zorg 

voor de uitvoering van het onderwijsproces, geeft leiding en sturing aan het 

onderwijs en de organisatie van de onderwijsgemeenschap, is belast met het 

personeelsmanagement en neemt deel aan professionalisering. De directeur 

onderwijsgemeenschap is verantwoording verschuldigd aan het CvB. 

 

Werkzaamheden 

1. Leiding en sturing onderwijs en organisatie van de onderwijsgemeenschap. 

 Organiseert het onderwijs en de leerlingenzorg binnen de onderwijsgemeenschap; 

 Bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden (kwaliteitszorg); 

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

de scholen binnen de onderwijsgemeenschap; 

 Is proactief in het organiseren van passende oplossingen voor (dreigende) 

problemen in de onderwijsuitvoering; 

 Neemt deel aan onderwijsgemeenschap-overstijgende overlegsituaties, gericht op 

afstemming van onderwijs- en werkprocessen; 
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 Onderhoudt de contacten met relevante scholen/instellingen gericht op afstemming 

van onderwijs en leerlingenzorg, o.a. in het samenwerkingsverband; 

 Onderhoudt de contacten met adjunct-directeur onderwijsgemeenschap, 

locatieleider(s) en locatiecoördinator(en); 

 Voert het overleg met de medezeggenschapsraad. 

 

2. Beleidsontwikkeling voor de onderwijsgemeenschap en beleidsadvisering bestuur: 

 Is proactief in het volgen en analyseren interne en externe ontwikkelingen die 

van invloed kunnen zijn op het functioneren van de organisatie; 

 Vertaalt de door het bestuur vastgestelde strategische beleidslijnen in meerjaren 

onderwijsprogrammering en jaarplannen voor de onderwijsgemeenschap; 

 Is verantwoordelijk voor het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en 

evalueren van het onderwijsbeleid binnen de onderwijsgemeenschap /c.q. de 

scholen; 

 Adviseert het bestuur over te ontwikkelen beleidsdoelen, vernieuwing van het 

onderwijsbeleid en de onderwijsprogrammering; 

 Adviseert het bestuur in het overleg met de gemeente over de totstandkoming 

van de educatieve agenda van de lokale overheid; 

 Adviseert en informeert het bestuur over de jaarlijkse en meerjarenplannen en 

programma’s van de onderwijsgemeenschap en legt beleidsvoorstellen voor aan 

het bestuur; 

 Realiseert school-overstijgende multidisciplinaire meerjaren beleidsprojecten; 

 Neemt deel aan onderwijsgemeenschap-overstijgende beleidscommissies en 

vertegenwoordigt het bestuur naar externe overlegpartners. 

 

3. Uitvoering onderwijsproces. 

 Draagt zorg voor de opstelling van de begroting en het jaarverslag van de 

onderwijsgemeenschap; 

 Draagt zorg voor de uitvoering van besluiten van het bestuur; 

 Beslist binnen vastgestelde kaders en afspraken over toelating en verwijdering 

van leerlingen; 

 Beslist op advies van specialisten over het doorverwijzen van leerlingen naar 

hulpinstanties en specialisten. 

 

 

4. Personeelsmanagement. 

 Geeft leiding aan de medewerkers binnen de onderwijsgemeenschap; 

 Stimuleert en creëert mogelijkheden voor de ontwikkeling en begeleiding van 

medewerkers; 

 Voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers; 
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 Is verantwoordelijk voor de personele zorg en het personeelsbeheer binnen de 

onderwijsgemeenschap; 

 Is verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel voor de 

onderwijsgemeenschap; 

 Adviseert het bestuur over personele vraagstukken binnen de 

onderwijsgemeenschap; 

 Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het personeelsbeleid van de 

onderwijsgemeenschap 

 

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 

 Beslist bij/over: het organiseren van het onderwijs en de leerlingenzorg binnen 

de onderwijsgemeenschap, het vertalen van de door het bestuur vastgestelde 

strategische beleidslijnen in meerjaren onderwijsprogrammering en jaarplannen 

voor de onderwijsgemeenschap, het opstellen van de begroting en het 

jaarverslag van de onderwijsgemeenschap, het leiding geven aan de 

medewerkers binnen de onderwijsgemeenschap. 

 Kader: de onderwijswet- en regelgeving, het voor de scholen binnen de 

onderwijsgemeenschap beschikbare budget en de beleidskaders van het bestuur. 

 Verantwoording: aan het bestuur over de leiding en sturing aan het onderwijs en 

de organisatie van de onderwijsgemeenschap, het ontwikkeld beleid van de 

onderwijsgemeenschap en de beleidsadvisering aan het bestuur, de uitvoering 

van het onderwijsproces en het personeelsmanagement. 

 

Kennis en vaardigheden 

 Pedagogische kennis- en vaardigheden gericht op kinderen; 

 Brede theoretische en/of praktische kennis van (de ontwikkelingen in) het primair 

onderwijs; 

 Kennis van de organisatie van onderwijskundige en bedrijfsvoeringsprocessen; 

 Inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende 

besluitvormingscircuits; 

 Inzicht in vraagstukken en problemen die zich op andere terreinen in het 

onderwijs en de jeugdzorg afspelen; 

 Inzicht in samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed 

zijnde werkprocessen; 

 Affiniteit met het gedachtegoed van Steven Covey’s 7 habits; 

 Adviesvaardigheden; 

 Vaardig in het organiseren en begeleiden van werkprocessen; 

 Vaardig in het onderhouden van contacten en omgaan met conflictsituaties; 

 Vaardig in het aansturen van professionals. 
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Contacten  

 Met ouders en medezeggenschapsraden over te nemen beslissingen om relevante 

aangelegenheden met hen af te stemmen en/of hierover te onderhandelen; 

 Met vertegenwoordigers uit het lokale onderwijsveld (o.a. 

scholen/(scholings)instellingen) over politiek-onderwijskundige ontwikkelingen 

om af te stemmen en tot positiebepaling te komen; 

 Met vertegenwoordigers bij gemeenten over lokaal onderwijsbeleid om tot nadere 

afspraken te komen; 

 Met hulpinstanties/specialisten over problemen om tot oplossingen of 

oplossingsrichtingen voor leerlingen te komen. 

 

Competenties/Vaardigheden 

 inspirerend, visionair 

 weet wat er speelt binnen en buiten de organisatie 

 geeft ruimte en vertrouwen 

 communicatief sterk 

 gericht op verandering 

 weet mensen mee te krijgen en te motiveren 

 heeft aandacht, kan goed luisteren 

 gericht op resultaat en laat anderen in dit resultaat delen 

 eerlijk, integer, betrouwbaar. 

 representatief 

 

Functie eisen 

 Bij voorkeur ruime leidinggevende ervaring 

 Ruime kennis en affiniteit met onderwijs 

 Aantoonbaar in ontwikkeling gebleven (persoonlijk en theoretisch) 

 Gedegen opleidingen tot leidinggevende genoten 

 

Sollicitaties kunnen gericht worden aan Dhr. A.H.G. Brunger, Voorzitter College van 

Bestuur Stichting Konot.  

Mail vóór 25 april a.s.: vacature@konot.nl  

1e gesprekken op 16 mei a.s. 

Een assessment maakt deel uit van de procedure 

Info: 0541- 580350 

*** 
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