
BIJ DE TIJD OPEN BOEIEND PASSEND 
 

 
 

 

Werk je graag als klankbord en rechterhand 

van een bestuurder in het primair onderwijs? 
 

Solliciteer bij O2A5 als Bestuurssecretaris (20 - 24 uur per week) 

We zien je graag als collega vanaf 1 maart 2018 

Je functie 
Als bestuurssecretaris adviseer en ondersteun je de bestuurder en geef je 

richting aan de bestuurlijke besluitvormingsprocessen. De 

bestuurssecretaris geeft leiding aan de directiesecretaresse en de 

beleidsmedewerker communicatie.  

 

Kwaliteit, professionaliteit en vertrouwelijkheid zijn van cruciaal belang in 

je werk. Je vervult een spilfunctie in zowel het organiseren van 

besluitvorming over beleid als in de communicatie over de genomen 

besluiten. Je bereidt de besluitvorming ook inhoudelijk voor en 

coördineert de afhandeling en de bewaking hiervan naar interne en 

externe partners, de GMR en de raad van toezicht. Je helpt de bestuurder 

met de voorbereiding op vergaderingen met overlegpartners in het 

onderwijs, bij de gemeenten en binnen O2A5. Je neemt ook zelf, als 

vervanger van de bestuurder, deel aan (extern) overleg.  

 

Over jou 
Je bent een kei in het plannen en organiseren van werkprocessen. Je kunt 

goed schrijven, spreken en zwijgen. Hoe ingewikkeld een dossier ook is, 

je leeft en leest je makkelijk in. Je weet als verbindende persoonlijkheid 

mensen mee te nemen en snel vertrouwen op te bouwen en bent een 

coachend leidinggevende. Je hebt een dienstverlenende instelling, maar 

je laat bepaald niet over jezelf lopen. 

 

Andere functie eisen zijn 
 een HBO+ werk- en denkniveau; 

 kennis van het (primair) onderwijs, de daarop van toepassing zijnde 

wet- en regelgeving en de relevante ontwikkelingen; 

 je kunt ontwikkelingen in wetgeving en maatschappij vertalen naar 

wat nodig is voor O2A5; 

 je bezit een flinke dosis organisatiesensitiviteit en tact; 

 je werkt onafhankelijk en integer, punctueel en pro-actief. 

 

Wat kun je van ons verwachten: 
Het salaris van deze veelzijdige regie- en adviesbaan is afhankelijk van 

ervaring en kan oplopen tot € 3.864,- bruto per maand bij een 36-urige 

werkweek (schaal 10). Herwaardering van de functie (schaal 11) wordt 

onderzocht. 

Medewerkers die nog geen aanstelling hebben bij O2A5 worden voor één 

jaar aangenomen, waarna bij goed functioneren een vast dienstverband 

volgt. 

 

Reactie: 
Stuur je sollicitatie per e-mail, voorzien van CV en motivatie, ter attentie 

van Bert van der Lee aan sollicitatie@o2a5.nl. 

Over O2A5 

Ons onderwijs is altijd 

bij de tijd, open, 

boeiend en passend. 

 

Kijk op www.O2A5.nl 

om een beeld te krijgen 

van ons onderwijs, 

onze scholen en ons 

strategisch beleid. 

 

Bestuursbureau 

Het bestuursbureau in 

Arkel biedt directeuren 

ondersteuning op het 

gebied van financiën, 

communicatie, ict, 

huisvesting en 

personele zaken. 

 

Hierdoor kunnen de 

directeuren en de 

teamleden zich zoveel 

mogelijk richten op het 

verzorgen van goed 

onderwijs. 

 

De procedure 

Deze vacature wordt 

gelijktijdig intern en 

extern opengesteld. 

 

De sluitingsdatum is 

22 november. De 

sollicitatiegesprekken 

vinden plaats op 1 en  

4 december. 

Een assessment kan 

deel uitmaken van de 

selectie. 

 

Informatie 

Wil je meer weten? Bel 

met Bert van der Lee, 

bestuurder,  

tel. 06-51823549. 

 

mailto:sollicitatie@o2a5.nl
http://www.o2a5.nl/

