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Functiebeschrijving locatieleider 

 

 

Algemene informatie 

De locatieleider is – onder verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder van de stichting – belast met 

de dagelijkse leiding van ‘de Zaaier’, waarbij mogelijk ook lesgevende taken worden verricht. De Zaaier is 

een school voor reformatorisch primair onderwijs. De school telt op 1 oktober 2021 54 leerlingen verdeeld 

over 4 groepen. 

Voor de uitvoering van de taken zal door het bestuur 0,4 fte beschikbaar worden gesteld.  

De locatieleider geeft mede vorm aan de identiteit, de inrichting, uitvoering en evaluatie van het onderwijs, 

draagt zorg voor de invulling en uitvoering van een of meerdere toegewezen beleidsterreinen en geeft mede 

richting aan de schoolorganisatie en vertegenwoordigt mogelijk de school in regionale overlegorganen. 

“De Zaaier” maakt met ingang van 1 januari 2022 onderdeel uit van RONN, een samenwerkingsverband van 

de vier noordelijke reformatorische scholen. Deze scholen worden geleid door een (interim) directeur-

bestuurder. Vanuit de achterban van de vier deelnemende scholen wordt een toezichthoudend bestuur 

gevormd. Plaatselijk zal een identiteitsraad gevormd worden. Zij krijgen een nadrukkelijke rol in het 

behouden van ‘de lokale kleur’ van de school.  

 

Werkzaamheden 

1. Geeft, als locatieleider, mede vorm aan de inrichting, de uitvoering en de evaluatie van het onderwijs 

door: 

• het mede opstellen van de jaarlijkse schoolbegroting en het jaarverslag; 

• het aangeven en interpreteren van leerling-prognoses; 

• het (doen) opstellen van een school(jaar)plan en een -gids; 

• het coördineren van en/of aansturen van (onderwijs-)vernieuwingsactiviteiten; 

• het ondersteunen van leraren; 

• het adviseren over en faciliteren van leerlingzaken en -zorg; 

• het vormgeven van werkoverleg, organisatie en onderwijskundige overlegstructuur; 

• het mede-voorbereiden van het jaarverslag; 

• optie: Het uitvoeren van lesgevende taken. 

 

2. Draagt zorg voor de invulling en uitvoering van één of meerdere toegewezen beleidsterreinen (zoals 

onderwijs, personeel, financiën, huisvesting en/of ICT) op basis van afspraken met de directeur-

bestuurder door: 

a. Onderwijs: 

• het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijsaanbod; 



 

 

• het (doen) tot stand komen van programmering of inhoud van de lessen; 

• het organiseren en voorzitten van overleg; 

• het faciliteren en (zo nodig) deelnemen aan de professionaliseringactiviteiten van het 

onderwijsteam; 

• het verzorgen van informatie en/of het faciliteren van de informatievoorziening binnen en buiten 

het afgebakende onderwijsaanbod. 

 

b. Personeel: 

• het uitvoeren van taaktoedeling, functieverdeling en functiedifferentiatie; 

• het bewaken van de taakomvang en -belasting; 

• het mede begeleiden van sollicitatieprocedures en procedures met betrekking tot personeelszorg; 

• het begeleiden van personeel; 

• het bewaken van de personeelszorg, werkomstandigheden, veiligheid, etc.; 

• het doen van voorstellen over voor-, na-, en omscholing. 

c. Financiën: 

• het aangeven van beleidsuitgangspunten voor het formatieplan; 

• het verantwoorden van de personeelsadministratie; 

• het mede beheren van het toegekende budget; 

d. Huisvesting: 

• het bewaken van het gebruik van het gebouw(en) en de middelen; 

• het (doen/helpen) opstellen van (periodieke) rapportages; 

• het verantwoorden van de kwaliteit van de lokalen, huisvesting en inventaris. 

e. ICT: 

• het faciliteren van de ontwikkeling/scholing op het gebied van ICT. 

 

3. Geeft mede richting aan de schoolorganisatie door: 

• het deelnemen aan netwerken ten behoeve van aangegeven (financiële) beleids- en 

uitvoeringskwesties; 

• het regelen van stages en het onderhouden van contacten met instanties op het gebied van stages; 

• het verzorgen van communicatieve zaken (intern en extern); 

• het doen organiseren van huishoudelijke zaken; 

• het stellen van kaders, richtlijnen en procedures op het gebied van de schoolorganisatie; 

• geeft desgewenst zelf ook invulling aan het onderwijsleerproces. 

 

Speelruimte 

• de locatieleider legt verantwoording af aan de directeur-bestuurder over de kwaliteit van het 

opgedragen afgeronde takenpakket; 

• de locatieleider verricht werkzaamheden binnen de kaders van de wet en specifiek geformuleerde 

beleidslijnen; 



 

 

• de locatieleider neemt beslissingen bij de analyse van problemen en vraagstukken en bij het bepalen 

van oplossingen c.q. alternatieven binnen de vastgestelde begroting en managementafspraken. 

 

Kennis en vaardigheden 

• diepgaande of brede kennis van de ontwikkelingen in het primair onderwijs; 

• kennis van de diverse deelgebieden van de beleidsterreinen binnen het primair onderwijs (o.a. 

onderwijs, personeel, financiën, huisvesting en/of ICT) en van relevante aanverwante 

beleidsterreinen; 

• inzicht in de organisatie van het primair onderwijs; 

• inzicht in vraagstukken en problemen die zich op andere aanpalende onderwijsterreinen afspelen; 

• inzicht in samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde 

werkprocessen; 

• inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende 

besluitvormingscircuits; 

• vaardigheden in het opstellen van notities en rapportages; 

• vaardigheid in het tot afstemming komen m.b.t. het opstellen van adviesnota’s en 

beleidsvoorstellen; 

• vaardigheid in het organiseren en begeleiden van werkprocessen; 

• vaardigheid in het onderhouden van contacten met ouders, kinderen en collega’s. 

 

Contacten 

• met de directeur-bestuurder over de uitvoering van taken om tot nadere afspraken te komen; 

• met vertegenwoordigers van de andere scholen binnen onze stichting om beleidskwesties te 

bespreken en (financiële) uitvoeringswensen met elkaar af te spreken; 

• met leraren, intern begeleider en onderwijsassistenten over de uitvoering van het onderwijs om tot 

nadere afspraken te komen; 

• met ouders om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken en moeilijk 

bespreekbare onderwerpen ter sprake te brengen en desgewenst medewerking te verwerven voor 

een actieve ondersteuning voor het gedrag van de leerling. 

 

 

De locatieleider als persoon 

Als persoon: 

• De locatieleider wil vanuit een doorleefde christelijk-reformatorische identiteit vorm geven aan 

zijn functie 

• De locatieleider is bij voorkeur een man, mede gezien de samenstelling van het team.  

• De locatieleider heeft een luisterend oor en heeft een empathisch inlevingsvermogen waardoor 

zijn gesprekspartner zich gehoord voelt. 



 

 

• De volgende kernwoorden zijn van belang: verbinder, natuurlijk leiderschap, betrokken, passie 

voor zijn werk, betrouwbaar 

In relatie met de ouders 

• Heeft een open en transparante houding en een luisterend oor.  

• Straalt een representatieve en professionele houding uit: heldere en tijdige communicatie, 

empathisch en besluitvaardig, stabiele persoonlijkheid. 

Als onderwijskundig leider 

• De locatieleider weet zijn visie en de inbreng van het team samen te brengen tot een heldere 

schoolvisie.  

• Hij heeft voldoende kennis van de ontwikkelingen en trends om deze op zijn waarde te schatten en 

in te brengen in de school. 

• Kernwoorden: Stimulerend, motiverend, samenbindend, leidend, knopen durven doorhakken, 

toekomstgericht zijn,  

• Er wordt een goede samenwerking tot stand gebracht met de diverse geledingen binnen de school 

• Geeft feedback waar nodig.  

Als organisator 

• De locatieleider weet door een duidelijke en transparante organisatie rust en stabiliteit tot stand te 

brengen in het team 

• Kernwoorden: planmatig, heldere organisatie, duidelijk leiding geven, communicatief,  

• Hij weet wat er moet gebeuren en kan daardoor de teamleden als gids ook bij de hand nemen om 

de weg te gaan die samen bedacht was.  

• Weet taken en verantwoordelijkheden op een redelijke wijze te verdelen en geeft 

taakverantwoordelijkheid 

 


