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1. Functie-informatie 
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2. Context 
 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Dynamiek Scholengroep. Dynamiek Scholengroep 

verzorgt goed eigentijds primair onderwijs in de gemeenten Horst aan de Maas en Venray. 
Dynamiek Scholengroep staat voor kwalitatief goed onderwijs dat uitgaat van de behoeften van 
ouders en kinderen.  
De werkzaamheden worden verricht op een of meerdere scholen.  
De directeur is integraal verantwoordelijk voor het onderwijs en de organisatie van scholen, 
ontwikkelt het beleid en adviseert het College van Bestuur. 

 

3. Werkzaamheden 
 

1. Integraal verantwoordelijk voor het onderwijs en de organisatie van de scholen:  
- draagt zorg voor kwalitatief hoogwaardig en innovatief onderwijs; 
- voert de taakstelling van de school uit en geeft uitvoering aan de planning & controlcyclus op 

het niveau van de school; 

- geeft leiding aan team(s) en uitvoering aan vastgesteld HR-beleid; 
- draagt zorg voor voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het onderwijskundig en 

organisatorisch beleid; 
- is verantwoordelijk voor de staat van onderhoud van de accommodatie; 
- neemt deel aan schooloverstijgende overlegsituaties, gericht op afstemming van onderwijs- en 

werkprocessen; 

- beslist binnen vastgestelde kaders en afspraken over toelating van leerlingen; 
- beslist op advies van specialisten over het doorverwijzen van leerlingen naar hulpinstanties en 

specialisten. 
 
2. Beleidsontwikkeling en advisering: 
- adviseert, aan de hand van een analyse van de interne en externe ontwikkelingen, het bestuur 

over te ontwikkelen beleidsdoelen, vernieuwing van het beleid en de onderwijsprogrammering 

en legt dit vast in meerjarenplannen; 
- vertaalt de door het CvB vastgestelde strategische beleidslijnen in de meerjarige 

onderwijsprogrammering en jaarplannen op cluster- en schoolniveau; 
- realiseert op de school overstijgende multidisciplinaire projecten binnen het cluster of op 

stichtingsniveau. 
 

4. Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
 

Kader: 
de onderwijs wet‐ en regelgeving, het vastgestelde budget en beleidslijnen van Dynamiek 

Scholengroep vertaald in het beleidsplan van de school. 
 

Beslist bij/over: 

het organiseren van het onderwijs en de leerlingenzorg op de scholen, het vertalen van de door 

het CvB vastgestelde strategische beleidslijnen in meerjarige onderwijsprogrammering en 
jaarplannen voor de school, het opstellen van de begroting en het jaarverslag van de scholen, het 
leiding geven aan de medewerkers op de scholen. 

 
Verantwoording: 
aan het CvB over de kwaliteit van de onderwijsprocessen, het financiële resultaat en de leiding en 

sturing van de scholen. 
 

5. Kennis en vaardigheden 
 

1. Algemeen 

- met diploma afgesloten opleiding schoolleider; 
- brede kennis en inzicht in de maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het primair 

onderwijs; 
- inzicht in de organisatie en bedrijfsvoering van het primair onderwijs; 
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- vaardig in het organiseren en begeleiden van werkprocessen; 
- vaardig in het leidinggeven aan professionals. 

 
2. Professionalisering: 

- houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit; 
- neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en collegiale consultatie; 
- houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen op het vakgebied, bestudeert relevante 

vakliteratuur; 
- legt de eigen ontwikkeling en bekwaamheid vast in het persoonlijke bekwaamheidsdossier op 

basis van de afspraken voortvloeiend uit de Wet-BIO; 
- is geregistreerd in het schoolleidersregister. 

 

6. Contacten 
 

- met het CvB over het resultaat en de kwaliteit van het onderwijs, het financiële resultaat, en 
de organisatie van de scholen om verantwoording af te leggen en om tot nadere afspraken te 

komen;  

- met collega’s over beleidsaangelegenheden om adviezen te formuleren en om afstemming te 
verkrijgen voor het beleid van de organisatie; 

- met ouders/ verzorgers en medezeggenschapsorganen over te nemen of genomen 
beslissingen om relevante aangelegenheden met hen af te stemmen en/of om hierover te 
onderhandelen; 

- met vertegenwoordigers uit het lokale onderwijsveld over politiek-onderwijskundige 
ontwikkelingen om tot positiebepaling te komen; 

- met vertegenwoordigers bij gemeenten over lokaal onderwijsbeleid om tot nadere afspraken 
te komen; 

- met derden als vertegenwoordiger van het CvB over de afstemming van de 
onderwijsontwikkeling en het kwaliteitsbeleid. 


