
over onderwijs �7

Schoolleider blij met onderwijssecretaresse

‘Meer tijd voor management en onderwijskundige taken’ 

 

Op obs De Tweemaster in het Overijsselse Nieuw-Leusen 
werkt Marijke van Oort 1� uur per week als secretaresse. 
Lida van den Berge is directeur van de school. Het duo heeft 
inmiddels een soepele samenwerking opgebouwd. “Marijke 
heeft veel administratieve beheerstaken van me overgeno-
men”, zegt Van den Berge. “Nu kan ik me meer bezighouden 
met zaken als het implementeren van nieuwe vakken en het 
opzetten van een goed personeelsbeleid en coachingstrajec-
ten. Vroeger moest ik zoeken naar tijd om die dingen te kun-
nen doen naast het administratieve werk. Daar komt nog bij 
dat Marijke efficiënter is met de administratie dan ik. Zij is er 
voor opgeleid. Ik niet, want ik kom uit het onderwijs.”
Het klinkt zo logisch als Lida van den Berge dit zegt, maar 

in het basisonderwijs is het heel gewoon dat de directeur 
veel administratieve en beheerstaken uitvoert. En dat kost 
veel tijd. “Voor mij is het werk bevredigender geworden, nu 
ik een aantal van die taken aan Marijke kan overlaten, ook 
omdat ik weet dat het goed 
gebeurt”, zegt Van den Berge. 

Duizendpoot
Ook Stephan Haukes, directeur 
van Daltonschool De Meiboom 
in Nijmegen, heeft die ervaring. 
Bij hem werkt Diana Albers als 
secretaresse. “Ik kan elke school 

aanraden hier geld in te steken”, zegt hij. “Het is eigenlijk 
een must. Ook mijn team is blij met haar, Diana is echt een 
duizendpoot.” 
Wat doet de secretaresse zoal? Marijke van Oort van de 
Tweemaster somt op: “De leerlingenadministratie bijhouden, 
facturen verwerken, brieven schrijven, het info-bulletin voor 
de ouders samenstellen, de organisatie van de tienminuten-
gesprekken, de administratie van absentie en vervanging 
van leerkrachten, de maandkalender bijhouden, noem maar 
op. Eigenlijk ben ik betrokken bij alles wat getypt de school 
uitgaat. Ook de teamleden kan ik daarmee ondersteunen. 
Verder neem ik natuurlijk de telefoon aan en regel ik afspra-
ken met leveranciers en monteurs als dat nodig is.” 
Om dat allemaal goed aan te kunnen heeft ze de oplei-
ding onderwijssecretaresse bij het roc Rijn IJssel in Arnhem 
gevolgd, een mbo-opleiding van vier jaar. Marijke kon het 
in anderhalf jaar afronden omdat ze vrijstellingen kreeg op 
grond van haar werkervaring ofwel ‘eerder verworven com-
petenties’, zoals dat heet in het mbo.

Professionele uitstraling
Voor de directeur betekent het werk dat Marijke doet een 
enorme ontlasting, hoewel er altijd nog beheerstaken over-
blijven. “Natuurlijk houd ik de eindverantwoordelijkheid”, 
zegt Lida van den Berge. “Ik teken de facturen en ik maak de 
begroting. Daar heb ik nu meer tijd voor en daar ben ik blij 
mee. Daarnaast vind ik dat de secretaresse ook bijdraagt aan 
de professionele uitstraling van de school. Alle taken liggen 
hier bij professionals, en dat zien ouders ook. Het werkt  

positief door in ons imago.”
De Tweemaster, met �40 leerlin-
gen, valt onder het bestuur van 
Openbaar Onderwijs Zwolle en 
regio. Dit bestuur geeft al haar  
�8 basisscholen de mogelijkheid 
om een onderwijssecretaresse aan 
te stellen. “Binnen het functie-
bouwwerk van onze scholen hou-
den we er nadrukkelijk rekening 
mee”, zegt Rien Bouw, projectleider bij OO Zwolle en regio. 
“Al onze scholen hebben een budget, �,� procent van de 
formatieruimte, voor de aanstelling van organisatiegericht 
ondersteunend personeel. Niet elke school heeft voor een 
secretaresse gekozen, maar ik heb wel het idee dat het in 
opkomst is. Ik vind dat een goede ontwikkeling. Directie en 
leerkrachten moeten zich zoveel mogelijk bezighouden met 
onderwijskundig werk. Een directeur is een dure administra-
tieve kracht.” Hij raadt andere besturen dan ook aan om hier 
aandacht aan te besteden. Financieel is dat niet lastig meer. 
Vroeger was er een beperkt schoolbudget waarmee eventu-
eel een secretaresse kon worden gefinancierd. Maar nu de 
lumpsumbekostiging een feit is, hebben besturen alle vrijheid 
om deze keuze te maken. 
Marijke van Oort voegt daar aan toe: ‘De functie moet wel 
gewaardeerd worden naar de inhoud. Een onderwijssecre-
taresse heeft een prijskaartje, maar ze brengt de organisatie 
dan ook op een professioneler niveau.” De meeste scholen 
kunnen zich een of twee dagen per week een secretaresse in 
een schaal 4-functie veroorloven. 

Netwerk
De opleiding die Marijke van Oort heeft gevolgd, is nieuw. 
Twee roc’s in Nederland zijn er een paar jaar geleden mee 
begonnen, op initiatief van Ecabo, het kenniscentrum 
beroepsonderwijs bedrijfsleven.
“De opleiding was interessant, maar ook de contacten met 
de andere deelnemers waren heel waardevol”, vindt Van 
Oort. “Veel van hen werkten al ergens op een school, net 
als ik. Het was goed om van elkaar te horen hoe het overal 
geregeld is, omdat zo’n nieuwe functie nog ingevuld moet 
worden. Je ziet ook dat binnen de scholen steeds meer  
ontdekt wordt wat de secretaresse kan. Het takenpakket 
breidt zich steeds verder uit.” 
Inmiddels is besloten om een netwerk van onderwijssecreta-
resses op te zetten, zodat deze collega’s die allemaal ergens 
anders werken, toch contact met elkaar kunnen houden. Het 
initiatief wordt ondersteund door Ecabo. Ook de opleiding 
onderwijssecretaresse, die vorig jaar startte als een proef-
project, gaat na de succesvolle start door. De twee roc’s die 
deze opleiding aanbieden zijn Rijn IJssel in Arnhem en het 
Da Vinci College in Dordrecht. 

Lucy Beker

De eerste gediplomeerde onderwijssecretaresses zijn aan de slag gegaan op basis-

scholen. Hun functie is nieuw, maar de secretaresses vinden verbazend snel hun weg. 

Schoolleiders zijn blij met hen: ze merken dat ze meer tijd kunnen besteden aan het 

management en het onderwijskundige werk. “Het onderwijs wordt er beter van als de 

directeur niet meer de hele dag achter de computer zit”, is de conclusie.
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Van Oort: “Ik ben betrokken bij 
alles wat getypt de school uitgaat.”

‘Investeren  
in een  
secretaresse  
is een must’

‘Het werkt  
positief  
door in  
ons imago’
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Marijke van Oort (l) en Lida van  
den Berge hebben een soepele  
samenwerking opgebouwd.


