
Rolbeschrijving Schoolleider  

 

Visie 

De schoolleider zorgt ervoor dat: 

- De gezamenlijke visie op Samen Opleiden is opgenomen in het beleidsplan/meerjarenplan 

van de opleidingsschool. 

- De ontwikkeldoelstellingen (bijvoorbeeld m.b.t. professionalisering of onderzoek ) van 

Samen Opleiden zijn opgenomen in het beleidsplan/meerjarenplan van de opleidingsschool. 

Verantwoordelijkheden & Organisatiestructuur 

Op bestuurlijk niveau: 

- Stelt de schoolleider zich op de hoogte van de afspraken en ontwikkelingen op de 

opleidingsscholen binnen het eigen bestuur. 

- Is de schoolleider medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Samen Opleiden 

binnen het eigen bestuur.  

- Stelt de schoolleider zich op de hoogte van de afspraken en ontwikkelingen op de 

opleidingsscholen binnen het samenwerkingsverband Noord-Holland.  

Binnen de opleidingsschool zorgt de schoolleider: 

- Voor draagvlak, bekendheid met en gedeelde verantwoordelijkheid voor Samen Opleiden 

binnen het team. 

- Voor draagvlak en bekendheid van Samen Opleiden bij MR en ouders. 

- Dat hij/zij, naast de mentor en schoolopleider, een aanspreekpunt is voor studenten. 

- Voor het bewaken van de kwaliteit van de inductiefase, getoetst aan de criteria die op 

bestuurlijk niveau zijn vastgesteld. 

De schoolleider neemt deel aan overleg: 

- Met mede-schoolleiders, coördinerend schoolopleider, kwaliteitszorgmedewerker en 

bestuurder binnen het eigen bestuur. 

- Met de schoolleiders binnen het samenwerkingsverband  

- Met de (coördinerend) schoolopleider m.b.t. stageplaatsing, mentoren, studenten en de 

invulling van het werkplekleren. 

Kwaliteitszorg 

De schoolleider zorgt ervoor dat:  

- Kwaliteitszorg m.b.t. Samen Opleiden onderdeel uitmaakt van het 

beleidsplan/meerjarenplan van de opleidingsschool (o.a. deelname aan peer-reviews) 

- De ontwikkelingen als opleidingsschool worden gevolgd en geëvalueerd middels overleg met 

de (coördinerend) schoolopleider en bestuurlijke kwaliteitszorgmedewerker.   

 

 

 



Professionalisering: 

De schoolleider: 

- Is, samen met het bestuur, verantwoordelijk voor de facilitering en professionalisering van 

mentoren en interne of bovenschoolse schoolopleiders. 

- Is verantwoordelijk voor de facilitering en professionalisering van teamleden die een rol 

vervullen binnen het werkplekleren en/of de begeleiding van onderzoek. 

- Neemt de taken en rollen in het kader van Samen Opleiden op in het personeelsbeleid en 

daarmee in de gesprekscyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken. 

 


