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Kaderend voor deze taak is de functie afdelingsmanager, zoals die beschreven is in het functieboek van OMO. 
In de interne taakomschrijving kiezen we voor de naam locatiecoördinator, afgekort loco. De taak is 
locatiegebonden en de persoon wordt direct aangestuurd door de vestigingsdirecteur. In de omschrijving van 
de taken en verantwoordelijkheden moet voortdurend de interpretatie verantwoordelijk voor de organisatie 
gehanteerd worden. 
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Beleidsterrein Verantwoordelijkheden Taken 

1. Onderwijs 1.1 Het verzorgen van het onderwijs 
voor de leerlingen/groepen 
overeenkomstig de lessentabel. 

 
 
 
 
 
 

1.1.1 Erop toezien dat lessen worden gegeven volgens het 
rooster. 

1.1.2 Voorkomen van lesuitval voor leerlingen. 
1.1.3 Voorbereiden en organiseren van rapport/PTA-

besprekingen. 
1.1.4 Het initiëren, coördineren dan wel zorg dragen voor 

alle werkzaamheden die nodig zijn om het 
onderwijs-leerproces te faciliteren en te organiseren 
op de locatie. 

1.1.5 Indien de locatiecoördinator behoort tot het OP 
heeft hij/zij ook een lestaak. 

1.1.6 Opstellen van, controleren en toezien op de 
uitvoering van de algemene schoolregels voor 
leerlingen. 

2. Leerlingzaken 2.1 Organisatie en coördinatie van 
de verstrekking van het juiste 
pakket aan leer-en hulpmiddelen 
voor elke leerling. 
 

2.2 Organisatie op de inning van de 
ouderbijdragen. 

2.3 Organisatie van de identificatie 
voor leerlingen.  

 

2.1.1    Toezicht houden op organisatie en coördinatie 
   van de verstrekking van het juiste pakket aan  
   leer- en hulpmiddelen voor elke leerling. 

2.1.2    Toezicht houden op een deugdelijke  
   leerlingadministratie 

2.2.1 Toezicht houden op de inning van jaarklas-
gebonden ouderbijdragen. 

2.3.1 Toezien op de uitvoering van de identificatie voor 
leerlingen: leerlingenpasjes, foto’s (fotograaf 
regelen), inlogcode etc. 

3. Organisatie 
        en  
  communicatie 

3.1 Zorgen voor de dagelijkse gang 
van zaken op de locatie. 

 
 
 
3.2 Zorgen voor goede communicatie 

met de kern- directie en 
vestigings-schoolleiding. 

 
 
3.3 Zorgen voor goed overleg met de 

vestigingsschoolleiding over alle 
locatiegebonden activiteiten, 
waar organisatie voor nodig is.  

 
3.4 Rooster / periodisering en 

aansturing van de roostermakers. 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 Organisatie van surveillance 
 
3.6 Veiligheid 
 
 
 
 

3.1.1 Plannen en organiseren van voldoende en 
kwalitatief goed overleg met betrokkenen. 

3.1.2 Interne communicatie binnen de locatiegebonden 
personeelsleden van het OOP zo organiseren dat 
alle personeelsleden goed zijn geïnformeerd. 

3.2.1 Zorgen voor een deugdelijke verslaglegging via 
besluitenlijsten van vergaderingen en locatie-
overleg. 

3.2.2 Agenda ‘s en verslagen van vergaderingen en 
locatieoverleg doorzenden naar de 
vestigingsdirecteur. 

3.3.1 Organiseren en verantwoordelijk zijn voor 
locatieoverleg om taken en verantwoordelijkheden 
te kunnen vervullen.  

3.3.2 Zorgdragen voor agenda’s en verslaglegging via 
besluitenlijsten van overleg met organisatorische 
onderdelen van de vestiging. 

3.4.1 Opstellen van een jaarrooster/jaarplanning (in 
overleg met de vestigingsschoolleiding) en toezien 
op een goede uitwerking van het jaarrooster .  

3.4.2 Aanleveren van locatie relevante informatie om 
roosterteam te kunnen laten functioneren. 

3.4.3 Toezicht op organisatie en coördinatie van 
excursies en buitenlesactiviteiten 

3.5.1 Toezien op planning en uitvoering van 
surveillance(rooster). 

3.6.1 Veiligheid in- en om het gebouw, waaronder 
alarmopvolging en onderhouden van de contacten 
met politie e.d. 

3.6.2 Organisatie scholing BHV-ers en EBH-ers in 
samenwerking met roostermaker 



3.7 Catering. 
 
3.8 Beheer van het gebouw.  
 
 
 
 
 
3.9  Vergaderingen en   

gesprekscyclus 
 
 
 
 
 
3.10 Zorgen voor een goede  
        communicatie met  
        bedrijfsvoering en de  
        locatiecoördinatoren van de  
        andere vestigingen. 
3.11 Verzorgen/coördineren van    
algemene externe en interne 
schriftelijke communicatie. 
 
3.12 Organisatie/coördinatie 
inrichting examenzaal (bij CE). 
 
3.13 Ondersteuning bij PR-activiteiten 
op facilitair gebied. 
 
 
 
3.14 Aansturing en aanspreekpunt 
vrijwilligers van de school. 
 
3.15 Contactpersoon en coördinator 
externe gebruikers school. 
 
3.16 Aanspreekpunt voor direct-
omwonenden van school. 

3.7.1 Toezien op goede uitvoering t.a.v. afspraken en 
contacten met de catering. 

3.8.1 Toezien en zorgdragen voor goede uitvoering van 
werkzaamheden aan gebouw, verbouw en 
inrichting.  Het maken en plannen van 
werkzaamheden met het schoonmaakbedrijf en de 
huishoudelijke dienst. 

3.8.2 Het genereren van een 3e geldstroom 
3.9.1 Het organiseren van vergaderingen en toezien op 

een deugdelijke verslaglegging via besluitenlijsten. 
3.9.2 Toezien op de uitvoering van de gesprekscyclus in 

het kader van IPB en daartoe de juiste gesprekken 
organiseren 

3.9.3 Zorgen voor een effectieve archivering. 
 

3.10.1 Aanwezig zijn en actief deelnemen aan het daartoe 
georganiseerde overleg 

3.10.2 De bereidheid hebben te leren van en met elkaar 
 
 
3.11.1   Zorg dragen voor het periodiek verschijnen van het 
(interne) weekbericht en de ouderbrief. 
3.11.2   Zorg dragen voor de jaarlijks te verschijnen 
medewerkers- en schoolgids 
3.12.1  Toezien op planning en organisatie inrichting 
examenzaal bij Centraal Eindexamen (extern) 
 
3.13.1  Overleg met betrokken medewerkers over 
organisatie PR-activiteiten. 
3.13.2  Organiseren en coördineren van ondersteuning bij 
PR-activiteiten. 
 
3.14.1 Het in algemene zin bewaken inzet en honorering 
vrijwilligers in de school (conform regelgeving). 
 
3.15.1 Het onderhouden van contacten en organiseren van 
het gebruik van de school door externe partijen (zoals 
kookclubs, Studiekring). 
 
3.16.1  Onderhouden van goede contacten met de 
omwonenden van de school(gebouwen).  

4. Financiën en  
    beheer 

4.1 Budgetverantwoordelijk zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Kostenbeheersing.  
 
 
 

4.1.1 Op basis van het toegedeelde budget  
deelbegrotingen maken. 

4.1.2 De deelbegroting bewaken en verantwoording 
afleggen aan de kern- en vestigingsschoolleiding 

4.1.3 Budgetverantwoordelijk zijn voor de sectiebudgetten 
per locatie en overige locatiegebonden budgetten. 
Dit is inclusief de aanvraag van docentenmateriaal, 
gebruikersexemplaren etc. 

4.1.4 Voldoende kennis hebben van FIS en zelf overzichten 
uit kunnen draaien van deelbudgetten. 

4.1.5 Afhandelen facturen via OMO-portaal. 
4.2.1    Beheersing van de vaste kosten, b.v. repro, 
sectiebudgetoverstijgende leer- en hulpmiddelen, zoals 
audiovisuele middelen, mediatheek, bibliotheek. 

5. Personeel 5.1 Ondersteuning formatieplanning 5.1.1 Aan de hand van het locatieformatieplan en onder 



en taaktoedeling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Functionerings- en 

beoordelingsgesprekken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 De vestigingsdirecteur adviseren 

t.a.v. de benoeming van nieuwe 
medewerkers. 

 
 
5.4 Het aansturen van alle 

(locatiegebonden) 
personeelsleden van het OOP. 

aansturing van de vestigingsdirecteur maken van 
een voorlopige en definitieve 
lesverdeling/lesformatie. 

5.1.2 In overleg met directeur en roostermaker opstellen 
voorlopige en definitieve taakverdeling. 

5.1.3 Onder aansturing van de vestigingsdirecteur (op 
basis van het door de kerndirectie beschikbaar 
gestelde budget) invulling geven aan 
normjaartaken en benoemen van vacatureruimte. 

5.1.4 Aanspreekpunt voor personeel over arbeid en cao 
gerelateerde zaken, zoals beschikbaarheid, 
fietsplan, regeling woon-werkverkeer. 

5.1.5 Controle van arbeidsovereenkomsten / 
reiskostenformulieren. 

5.2.1 Uitvoering van functionerings- en 
beoordelingsgesprekken met de locatiegebonden 
personeelsleden van het OOP. 

5.2.2 Het bijhouden van spreadsheets daarvoor. 
5.2.3 Dagelijks de aanwezigheid van de locatiegebonden 

personeelsleden van het OOP controleren en 
zieken bellen overeenkomstig het verzuimprotocol. 

5.2.4 Langdurige en arbeidsgerelateerde afwezigheid  
bespreken met de vestigingsdirecteur. 

5.2.5 Uitvoering gesprekkencyclus in het kader van goed 
personeelsbeleid. 

5.2.6 Voorstellen doen ten aanzien van facilitering voor 
een POP of scholing in het algemeen op de locatie. 

5.2.7 Voorstellen doen in het kader van bewuste 
beloning. 

5.3.1    Volgens een vastgestelde procedure de  
   kerndirectie een advies geven over de  
   beoordeling van tijdelijke en vaste medewerkers. 

5.3.2    Het inburgeren van nieuw personeel t.a.v. de  
   mores van het huis. 

5.4.1       Erop toezien dat de (locatiegebonden)     
personeelsleden van het OOP het werk naar behoren 
uitvoeren. 

6. Kwaliteitsbeleid 6.1 Uitvoeren van het 
kwaliteitsbeleid zoals 
schoolbreed is vastgesteld 
 

6.2 Uitvoeren van en toezien op de 
standaarden t.a.v. kwaliteit die 
zijn vastgesteld 

6.3 Formuleren van streefcijfers voor 
het OOP om kwaliteit aan te 
kunnen meten. 
 

6.4 Verantwoordelijk zijn voor de 
resultaten die de leden van het 
OOP behalen 

6.1.1 Werken volgens de cyclus van Plannen, Doen, 
Checken en Aanpassen. 

6.1.2 Deze cyclus doen verankeren op de locatie bij de 
teams en het OOP. 

6.2.1 In het team actief sturen op kwaliteit, de gewenste 
opbrengsten en het OOP hierop aanspreken. 
 

6.3.1 Jaarlijks concrete opbrengstdoelen formuleren. 
 
 
 
6.4.1 Zicht hebben op de resultaten van het OOP, die 

met hen bespreken en aan de directeur 
rapporteren. 

 
 
 
 


