
 

 
 

DIRECTEUR  

 
Functie-informatie 
 
Functienaam:   directeur 
Functiecategorie: directie 
Werkterrein:   (voortgezet) gespecialiseerd onderwijs 
 
Functiebeschrijving 
 
Context 
Het werkterrein van de directeur is de toegewezen locatie van Zuiderbos. De directeur voert 
beleidsvoorbereidende, beleidsuitvoerende, beheersmatige en leidinggevende taken uit op de 
locatie. Hij is rechtstreeks verantwoording schuldig aan de bestuurder over alle aangelegenheden op 
de locatie. De dagdagelijkse aansturing wordt onder verantwoordelijkheid van de directeur 
uitgevoerd door een teamleider op de locatie. De directeur is verantwoordelijk voor de 
locatiegebonden zaken en mede verantwoordelijk voor het beleid van de instelling in het algemeen 
en voor het beleid van de diverse beleidsgebieden in het bijzonder. 
 
Werkzaamheden 
1. Is eindverantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van het onderwijs en de 
leerlingbegeleiding door: 

• het voorzitten van de commissie van begeleiding op de locatie; 

• het analyseren van studieresultaten van de leerlingen en deze vertalen in doelstellingen; 

• verantwoording af te leggen over de resultaten van het onderwijs aan het bestuur en de 
onderwijsinspectie; 

• het toezien op de rapportage van studieresultaten aan belanghebbenden; 

• het toezien op een goed verloop van het onderwijsleerproces; 

• het waarborgen van goede informatievoorziening en contacten met ouders en leerlingen. 
 
2. Is belast met de voorbereiding en uitvoering van beleid op de locatie door: 

• het mede opstellen van de formatieplanning van de locatie op basis van de toegewezen fte's; 

• het opstellen van het jaaractiviteitenplan aan de hand van de strategische doelen van de 
stichting en de evaluatie van het onderwijs; 

• het overleggen met het 'locatiegebonden' bedrijfsleven over onderwijskundige zaken 
(examinering, stage en dergelijke); 

• het mede ontwikkelen van beleid met betrekking tot onderwijsinhoud en 
onderwijsinrichting; 

• toe te zien op het functioneren van de contacten met externen (klanten, afnemers, 
belangengroepen, enzovoort) en neemt maatregelen ter verbetering; 

• het zorgen voor de kwaliteitszorg op de locatie; 

• het bewaken van het intern rendement van het onderwijs op de locatie en het zo nodig 
nemen van maatregelen ter verbetering ervan; 

• eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van het arbobeleid en het personeelsbeleid op de 
locatie; 

• het inspireren van medewerkers omtrent onderwijskundige vernieuwingen op de locatie. 
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3. Voert financiële en materiële beheerstaken uit op de locatie door: 

• het opstellen van de locatiebegroting op basis van de toegewezen middelen en het bewaken 
van de toegewezen budgetten; 

• te zorgen voor een adequate uitvoering van de administratieve processen op de locatie 
binnen de op instellingsniveau vastgestelde administratieve procedures en richtlijnen; 

• verantwoordelijk voor onderhoud, exploitatie, verhuur en schoonmaak van de locatie 
gebouwen. 

 
4. Levert bijdragen aan de beleidsontwikkeling van de instelling door: 

• deel te nemen aan het schoolmanagement alsmede het aansturen of deelnemen aan het 
overleg van de onderwijswerkgroepen; 

• het opstellen en uitvoeren van het schoolplan van de locatie als onderdeel van het 
koersplan; 

• het rapporteren over de locatiezaken en de bedrijfsresultaten van de locatie aan de 
bestuurder; 

• het bijdragen aan de beleidsontwikkeling van Zuiderbos in zijn totaliteit; 

• het bijdragen aan de beleidsontwikkeling van specifieke onderwerpen; 

• het signaleren van relevante ontwikkelingen Zuiderbosbreed en locatiegericht en deze te 
vertalen in beleidsvoorstellen. 

 
5. Geeft leiding aan de locatie door: 

• het voorzitten van het lokaal managementteam;  

• het initieren van uitvoering van het personeelsbeleid; 
faciliteren bij het opstellen van de werkverdelingplannen door de teamleider en de teams; 

• het leidinggeven aan de teamleiders; 

• het adviseren van de bestuurder over benoemingen van nieuw personeel; 

• samenspel met de teamleiders: het zorgdragen voor de selectie, introductie, begeleiding en 
beoordeling van (nieuw) personeel; 

• zicht te houden op de voortgang en eventuele aangangspunten t.a.v. de gesprekscyclus en 
het adviseren van het bestuur inzake beloning, toelagen en dergelijke n.a.v. de 
gesprekscyclus en nieuw te werven personeel; 

• het rapporteren over het functioneren van de locatie aan het bestuur. 
 

6. Draagt verantwoordelijkheid voor de verbinding van de expertise van Zuiderbos met het SWV en 
binnen het netwerk van samenwerkende scholen in het kader van meer inclusief onderwijs. Contact 
met partners en stakeholders in de regio: 

• de directeur is integraal verantwoordelijk voor wat betreft de kwaliteit van het onderwijs op 
de locatie en zijn bijdrage aan de beleidsontwikkeling van de instelling; 

• de directeur werkt binnen de kaders van het instellingsbeleid en volgens de 
instellingsrichtlijnen met betrekking tot onderwijs, organisatie, huisvesting, inventaris, 
financiën, formatie en administratie; 

• de directeur neemt beslissingen over de inhoud van (beleids)adviezen, de voorbereiding en 
uitvoering van het locatiebeleid en de gang van zaken op de locatie. 
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Contacten 

• bestuurder, directeur, teamleiders en team ondersteuning, over beleidszaken om zaken op 
elkaar af te stemmen en belangen van de locatie te behartigen; 

• regionaal bedrijfsleven en overheden, toeleverende en afnemende scholen, 
bedrijfshulpverlening, samenwerkingsverbanden, gemeentelijke overlegstructuren, 
ondersteuningsinstellingen en andere relevante personen en organisaties om aanbod van 
Zuiderbos af te stemmen op ontwikkelingen in de regio en de mogelijkheden van onderwijs 
en ondersteuning van Zuiderbos onder de aandacht te brengen bij de diverse 
samenwerkingspartners.  
 

Functie-eisen 
1. Opleiding en ervaring: 

• heeft bij voorkeur enige jaren ervaring in een gelijksoortige functie in het onderwijs, of is 
bereid te leren hoe het gespecialiseerd onderwijs reilt en zeilt; 

• beheerst hbo/wo denk- en werkniveau. 
 
2. Kennis, inzicht en vaardigheden: 

• heeft kennis van het regionale en landelijke beleid met betrekking tot de ontwikkelingen in 
het gespecialiseerd onderwijs en de ontwikkelingen in de zorg, of is welwillend zich hierin te 
bekwamen; 

• is vaardig in het leidinggeven aan een organisatie; 

• is vaardig in het aansturen en vertalen van beleidsvormingsprocessen op lokaal niveau; 

• is vaardig in het netwerken en kan omgaan met het krachtenveld tussen verschillende 
stakeholders; 

• heeft goede leidinggevende kwaliteiten; 

• kan leidinggeven aan medewerkers vanuit een stimulerende open houding en legt 
verantwoordelijkheden laag in de organisatie; 

• kan schakelen tussen de diverse leiderschapsstijlen; 

• heeft bedrijfseconomisch inzicht en financiële kennis van zaken. 
 
3. Instelling, houding en visie: 

• heeft een visie op het gespecialiseerd onderwijs in het algemeen en op het inhouds gebied 
van het onderwijs op de locatie in het bijzonder; 

• onderschrijft of respecteert het DNA van de organisatie; 

• is doortastend, slagvaardig, flexibel en emphatisch. 


