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De organisatie 

De Stichting Primair Onderwijs Groesbeek (hierna te noemen: SPOG) is ontstaan na een 
bestuurlijke fusie tussen de Stichting Katholiek en Algemeen Christelijk Primair Onderwijs 
Groesbeek en de bestuurscommissie van de openbare basisschool De Sieppe. In 2011 
heeft ook de Carolusschool voor speciaal onderwijs zich aangesloten bij de stichting. Dit 
maakt een totaal van zeven scholen voor primair onderwijs, namelijk de Adelbrecht 
Windekind, Op de Heuvel, Op de Horst, de Titus Brandsma, basisschool Breedeweg, ’t 
Vossenhol, De Sieppe en één school voor speciaal basisonderwijs, de Carolusschool. 
Deze acht scholen verzorgen met ca. 110 personeelsleden onderwijs voor in totaal ca. 
1250 leerlingen. 
De huidige organisatiestructuur bestaat uit de raad van toezicht met daaronder het College 
van Bestuur bestaande uit drie bestuurders, die vervolgens de directeuren aansturen op 
basis van hun portefeuilles.  De directeuren zijn tenslotte weer verantwoordelijk voor de 
aansturing van de teams. 
 

De functie: directeur basisonderwijs 

(daar waar in dit document hij/hem staat kan ook zij/haar gelezen worden) 
De directeur is verantwoordelijk voor zijn school en draagt zorg voor en initieert de 
ontwikkeling van het onderwijskundig beleid, draagt zorg voor de uitvoering van het 
personeelsbeleid en is budgetverantwoordelijk voor wat betreft zijn school. Daarnaast geeft 
hij leiding aan zijn team en legt hij verantwoording af aan het College van Bestuur. 

 

Taken/Bevoegdheden 

De directeur is binnen de school belast met: 
a. het geven van integraal leiding aan het team; 
b. het leiding geven aan de voorbereiding en uitvoering van het 

onderwijskundig, school organisatorisch en huishoudelijk beleid binnen de 
school;  

c. het voorbereiden en uitvoeren van het personeelsbeleid binnen de school; 
d. het voorbereiden en uitvoeren van het financiële beleid binnen de school; 
e. het onderhouden van interne en externe contacten m.b.t. genoemde  
 taken; 
f.  al hetgeen binnen een normale directietaak past  
 volgens de wet primair onderwijs. 

 
 

Verantwoordelijkheden 
De directeur is verantwoordelijk voor alle tot de taak van de directie behorende 
werkzaamheden, waaronder: 

a. is het boegbeeld van de school, zowel intern als extern. 
b. is verantwoordelijk voor de beleidsuitvoering op alle terreinen op 

schoolniveau. 
c. draagt mede zorg voor de voorbereiding en uitvoering van het 

onderwijskundig, school organisatorisch en huishoudelijk beleid binnen de 
school. 

d. is verantwoordelijk voor het overleg met de medezeggenschapsraden binnen 
de school en draagt zorg voor een goed contact tussen de school en de 
directe omgeving. 

e. is een inspirerende manager, verantwoordelijk voor de verbinding tussen 
mensen en zaken.  

f. is gedeeltelijk ambulant (0,8 FTE) om zijn directietaken te kunnen uitvoeren. 
Daarnaast kan de directeur voor 0,2 FTE ingezet worden voor andere taken. 



 

 
  

 

 

 

Kennis en vaardigheden 

Een directeur basisonderwijs van de SPOG beschikt over: 

 een hbo werk- en denkniveau;  

 kennis van en inzicht in onderwijsontwikkelingen met betrekking tot het primair 
onderwijs (zoals brede school, voor- en naschoolse opvang, passend onderwijs, e.d.);  

 kennis van en inzicht in (politiek-)maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het 
onderwijs en de politiek-bestuurlijke processen in de regio; 

 kennis van en inzicht in relevante wet- en regelgeving; 

 kennis van en inzicht in personeelsbeleid; 

 kennis van situationeel leiderschap; 
 

Profiel 
 
De directeur binnen SPOG is het boegbeeld van zijn school, een evenwichtige 
koersbepaler (en –bewaker) die verantwoordelijkheid neemt en geeft. Hij is duidelijk in zijn 
communicatie en ziet samenhang in kansen en mogelijkheden. Daarnaast is hij 
onderzoekend, heeft hij oog voor nieuwe ontwikkelingen en is zijn blik gericht op de 
toekomst. Als leidinggevende weet hij zijn team te inspireren en is hij in staat om creativiteit 
te respecteren en in goede banen te leiden. Een doelgerichte, slagvaardige manager die 
stuurt op kwaliteit en samenwerking, maar die ook een stap terug kan doen als de situatie 
hierom vraagt. 
 

Competenties 

“Een competentie is het vermogen effectief te presteren in een bepaald type taaksituatie of 
in een bepaald type probleemsituatie.” 
 
Naast bovengenoemd managementprofiel, dient een directeur binnen SPOG over de 
volgende competenties te beschikken: 
 

Competentie Definitie 

Optreden Zichzelf in houding en gedrag zó presenteren dat de eerste 
indruk bij anderen positief is; deze indruk in bestendig respect of 
sympathie kunnen omzetten. 

Verantwoordelijkheid Nakomen van de gemaakte afspraken en de consequenties 
ervan aanvaarden. Bij in gebreke blijven de gevolgen voor eigen 
rekening nemen en nadelige gevolgen voor anderen zo goed 
mogelijk wegnemen. 

Empathie 
 

In het contact laten merken de gevoelens, houding en motivatie 
van anderen te onderkennen en daarvoor open te staan. De 
eigen invloed op anderen begrijpen en er rekening mee houden. 

Ondernemerschap Signaleren van (business) mogelijkheden, deze zelf actief 
beïnvloeden en daarbij verantwoorde risico's durven te nemen. 

Coachend leiding geven Richting en sturing geven aan een team; samenwerkings-
verbanden stimuleren, tot stand brengen en handhaven om een 
beoogd doel te bereiken. 
Medewerkers aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor hun 
gedrag en op de effecten van hun houding en manier van 
communiceren. 



 

 
  

 

 

 

Initiatief Kansen zoeken en daarop actie nemen. Liever op eigen initiatief 
handelen dan passief afwachten. 

Samenwerken Actief bijdragen aan samenwerking voor gemeenschappelijke 
doelen, ook wanneer dat geen direct persoonlijk belang dient; 
daartoe de onderlinge communicatie bevorderen. 
Als SPOG directeur werkt je samen aan het opstellen en 
uitvoeren strategisch beleid. 

Creativiteit Met oorspronkelijke oplossingen komen voor problemen die met 
de functie verband houden. Nieuwe werkwijzen bedenken. 
Creativiteit stimuleren. 

Conceptueel denken Zich breder of dieper inzicht verschaffen in problemen of situaties 
door deze in een meer omvattend kader te plaatsen of door 
verbanden te leggen met andere informatie. 

Flexibiliteit 
 

Wanneer zich problemen of kansen voordoen zo nodig de eigen 
gedragsstijl veranderen om een gesteld doel te bereiken. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

De inschaling van de directeur basisonderwijs is afhankelijk van de grootte van de instelling 
in één van de functieschalen DA t/m DC (+uitloop) van toepassing, één en ander als 
aangegeven in bijlage A1 van de CAO PO. 
Een afrondend Individueel Assessment Programma kan deel uit van de procedure. 
 
 
 


