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Functieprofiel ‘Manager Unit KOC Diensten, afdeling Scholen en Unit KOC Visie’  
 
 
Functienaam :  Manager Unit KOC Diensten, afdeling Scholen en Unit KOC Visie 
 
Functie-omgeving 
Functietype  : management  

Plaats in de organisatie : Ressorterend onder de Raad van Bestuur  

Werk- en denkniveau : hbo+ 

 
De organisatie 
De Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum  beheert twee units: KOC Diensten en KOC Visie. De unit KOC  

Diensten heeft twee afdelingen: Scholen en Jeugd en gezin. De afdeling Scholen omvat een onder- 

wijsadviesbureau. De afdeling Jeugd en gezin verzorgt ambulante hulpverlening (begeleiding van 

ouders en kinderen), diagnostiek en behandeling (kinderen en jongeren). KOC Visie is gericht op 

ontwikkeling en bevordering van activiteiten en producten die ten goede komen aan onderwijs en 

opvoeding op gereformeerde grondslag. 

 

Algemene kenmerken 

De manager Unit KOC Diensten, afdeling Scholen en Unit KOC Visie opereert op tactisch, strategisch 

en operationeel niveau binnen de stichting Ds. G.H. Kerstencentrum en geeft leiding aan uitvoe-

rende functies.  

De manager is verantwoordelijk voor realisatie van het organisatiebeleid, het personeelsbeleid en 

het financieel beleid binnen de Unit KOC Diensten, afdeling Scholen en Unit KOC Visie. Uit dien 

hoofde heeft de manager bevoegdheden tot het nemen van beslissingen binnen de kaders van het 

organisatiebeleid en beschikbare budget. 

Naast de hieronder beschreven taken voert de manager van de afdeling scholen en unit KOC Visie 

zelf ook voor minimaal de helft van de weektaak declarabele taken uit. 

 

Plaats in de organisatie 

De manager Unit KOC Diensten, afdeling Scholen en Unit KOC Visie ressorteert hiërarchisch onder de 

Raad van Bestuur van de stichting Ds. G.H. Kerstencentrum en vormt samen met de Raad van Bestuur, 

de manager van de afdeling Jeugd en gezin en de manager Bedrijfsvoering het managementteam. De 

manager Unit KOC Diensten, afdeling Scholen en Unit KOC Visie  geeft leiding aan onderwijsadviseurs. 

De manager rapporteert direct aan de Raad van Bestuur. De manager geeft vorm aan de verbinding 

tussen scholen (vooral directeuren) en onderwijsadviseurs, waarbij de klantvraag centraal staat. In 

overleg met de Raad van Bestuur kan de manager sommige van de hierna genoemde verantwoorde-

lijkheden delegeren. 

  
Verantwoordelijkheden 
De manager is verantwoordelijk voor: 
- een adequate uitvoering van tactisch en operationeel beleid; 
- het leveren van relevante input op strategisch niveau; 
- het realiseren van operationele, beleidsmatige, financiële en personele doelstellingen binnen de 
 afdeling en unit; 
- het waarborgen dat de dienstverlening van de afdeling en unit op korte en lange termijn aansluit 

bij marktontwikkelingen en wettelijke eisen. 
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Competenties 
1. Gestructureerd en nauwkeurig 
2. Communicatief vaardig 
3. Sterk in samenwerken 
4. Zelfstandig en daadkrachtig 
5. Resultaatgericht 
6. Flexibel 
 
Resultaatgebieden 

Werkzaamheden die bij deze functie behoren: 

 

1. Medewerkers aansturen 

De manager: 

- weet competenties en initiatieven van onderwijsadviseurs te benutten, is verantwoordelijk voor 

hun persoonlijke ontwikkeling en daagt hen uit zichzelf te ontwikkelen; 

- geeft leiding aan de onderwijsadviseurs door hen te ondersteunen, instrueren, coachen en moti-

veren; 

- bewaakt de kwaliteit en kwantiteit van de werkzaamheden onder meer door zorg te dragen voor 

de juiste kwalitatieve en kwantitatieve bezetting binnen de afdeling en unit; 

- stuurt de onderwijsadviseurs beleidsmatig aan;  

- signaleert persoonlijke scholingsbehoeften en stelt een scholingsplan op;  

- voert het arbobeleid uit: preventief beleid, begeleidt zieke collega’s en waar nodig ook het bij-

behorende administratieve traject, waarbij er sprake is van afstemming met personeelszaken; 

- voert in samenwerking met de Raad van Bestuur wervings- en selectiegesprekken; 

- houdt functioneringsgesprekken met onderwijsadviseurs en bespreekt loopbaanperspectieven 

met hen.  

 

Resultaat: collega’s zijn zodanig gemotiveerd dat zij zich blijvend ontwikkelen en de bij hun taken 

en verantwoordelijkheden behorende doelen realiseren. 

 

2. Operationeel beleid implementeren en bewaken 

De manager: 

- formuleert een jaarplan voor de eigen afdeling en unit op basis van de door de organisatie uitge-

zette beleidslijnen/geformuleerde plannen en voert dit uit; 

- signaleert en analyseert ontwikkelingen en knelpunten in de uitvoering van het operationeel be-

leid en overlegt hierover met de betrokkenen;  

- doet verbetervoorstellen ten aanzien van de dienstverlening.  

 

Resultaat: het beleid is zodanig geïmplementeerd en bewaakt dat voor de afdeling en unit geformu-

leerde doelen worden behaald.  

 

3. Tactisch beleid voorbereiden en realiseren 

De manager: 

- levert positieve bijdragen aan het overleg binnen het managementteam en draagt op die manier 

bij aan de totstandkoming van (nieuw) beleid; 

- implementeert het tactische beleid van de organisatie binnen de afdeling en unit  en zorgt voor 

de uitvoering ervan; 

- zorgt dat het jaarplan voor de afdeling en unit samenhangt met het jaarplan van de organisatie; 

- voert binnen de afdeling en unit het beleid uit conform de door de Raad van Bestuur vastgestelde 

beleidslijnen/afspraken en het kwaliteitsbeleid; 
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- stelt rapportages op over de kwaliteit en omvang van de dienstverlening geboden door de afdeling 

en unit, en levert desgevraagd overige managementinformatie aan de Raad van Bestuur; 

- signaleert, analyseert en elimineert knelpunten en ontwikkelingen in de uitvoering van het tac-

tisch beleid, en rapporteert deze, zo mogelijk samen met verbetervoorstellen (binnen het ma-

nagementteam beleid) aan de Raad van Bestuur; 

- vertaalt het organisatiebeleid naar de onderwijsadviseurs binnen de afdeling en unit. 

 

Resultaat: het beleid is zodanig geïmplementeerd dat cliënten zich professioneel en betrokken ge-

holpen weten en de geformuleerde doelen worden gerealiseerd. 

 

4. Strategisch beleid voorbereiden en realiseren 

De manager: 

- draagt bij aan de ontwikkeling en voorbereiding van het totale strategische beleid; 

- signaleert belangrijke landelijke ontwikkelingen binnen het onderwijs en communiceert deze met 

de Raad van Bestuur (binnen het managementteam); 

- vertaalt het strategische beleid van de instelling naar specifieke doelstellingen voor de afdeling  

en unit en voert dit uit; 

- stelt met name beleidsplannen en -rapportages op. 

 

Resultaat: het beleid is zodanig voorbereid en gerealiseerd dat heldere en concrete doelstellingen 

(binnen het verantwoordelijkhedengebied) geformuleerd en behaald zijn op de verschillende 

beleidsterreinen. 

 

5. Interne bedrijfsvoering coördineren 

De manager: 

- coördineert administratieve taken; 

- bewaakt de uitvoering van en deelname aan overleg- en samenwerkingsvormen; 

- fungeert als aanspreekpunt binnen de afdeling en unit; 

- heeft een signalerende, analyserende en rapporterende rol naar collega’s en de Raad van Bestuur 

met betrekking tot knelpunten in de uitvoering van het tactisch beleid en met betrekking tot 

ontwikkelingen; 

 

Resultaat: de interne bedrijfsvoering is zodanig gecoördineerd dat benodigde informatie en voorzie-

ningen beschikbaar zijn. 

 

6. Processen interne organisatie faciliteren 

De manager: 

- schept randvoorwaarden voor de werkuitvoering en draagt zorg dat de benodigde materiële voor-

zieningen/middelen ingekocht worden; 

- rapporteert (binnen het managementteam) periodiek aan de Raad van Bestuur over de voortgang 

van de bedrijfsvoering binnen de afdeling en unit; 

- lost zo nodig calamiteiten op; 

- bewaakt de uitvoering en neemt deel aan overleg- en samenwerkingsvormen. 

 

Resultaat: de processen van de interne organisatie zijn zodanig gefaciliteerd dat belanghebbenden 

correct en tijdig geïnformeerd zijn en benodigde middelen en voorzieningen beschikbaar zijn. 

 

 

 

 



  
   

4/4 
200109.056.027 

7. Financiële doelstellingen behalen 

De manager: 

- stelt (binnen het managementteam) in samenspraak met de Raad van Bestuur de (meerjaren-) 

begroting van de afdeling en unit op en draagt bij aan het vaststellen van het budget van de 

afdeling en unit; 

- is verantwoordelijk voor het budget van de afdeling en unit; signaleert dreigende tekorten en 

rapporteert deze (binnen het managementteam), zo mogelijk samen met verbetervoorstellen aan 

de Raad van Bestuur. 

 

Resultaat: er wordt voldaan aan de verwachtingen van de begroting en het budget wordt niet 

overschreden. 

 

8. Belangen van de organisatie behartigen 

De manager:  

- gaat landelijk contacten aan, onderhoudt interne en externe werkcontacten met en volgt afspra-

ken op tussen de stichting Ds. G.H. Kerstencentrum en: 

 leidinggevende en personeel van (potentiële) scholen; 

 onderwijsadviesbureau’s;  

 gemeentelijke organisaties; 

 andere organisaties; 

- zorgt, in samenhang met het communicatiebeleid van de organisatie ook op andere manieren voor 

public relations c.q. reclame binnen het daartoe beschikbaar gestelde budget. 

 

Resultaat: brede naamsbekendheid van de organisatie binnen de regio’s. 

Resultaat: voor de functie relevante interne en externe contacten zijn onderhouden. 

 
 

Kaders 

De volgende kaders zijn van toepassing: 

- Beleidskader 

- procedures en richtlijnen 
- werkafspraken met de Raad van Bestuur 
 
Werktijd en inschaling 
Werktijd en inschaling zijn als volgt: 

- Het gaat om een fulltime benoeming; dit betreft een benoeming op basis van een 38-urige 
werkweek en een normjaartaak van 1747 uur per jaar.  

- Inschaling is op basis van opleiding, ervaring en gebleken geschiktheid conform genoemd Be-
leidskader. 


