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Functie-informatie 
 

Functienaam Bestuurssecretaris   
Organisatie Onderwijsgroep Amersfoort 
Salarisschaal 13 
Indelingsniveau Vd 
Werkterrein Algemeen ondersteunend -> Juridisch/bestuurlijk 
Activiteiten      Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren 
  Coördinatie van activiteiten en processen  
Kenmerkscores 44444 44444 44 44 
Somscore 56 
Datum 21-09-2012 
Adviseur      J.A. Littink, mba-me 
 
 

Functiebeschrijving 
 
Context 
Algemeen 
De Stichting Onderwijsgroep Amersfoort biedt voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs 
en speciaal onderwijs. Het bevoegd gezag van de Stichting, hierna te noemen het bestuur,  is onder 
toezicht, in de zin van de wet, van de raad van toezicht, belast met het bestuur van de scholen die 
ressorteren onder de Stichting. Dit zijn Mulock Houwer (meerdere vestigingen), De Sprong 
(meerdere vestigingen), De Amersfoortse Berg, ’t Atrium, De Borgwal, Stedelijk Gymnasium Johan 
van Oldenbarnevelt, Mondriaan, Trias College en Vathorst College. Een school wordt geleid door een 
directeur. Een locatie van een school wordt geleid door een locatieleider . Deze legt verantwoording 
af aan de directeur. In het geval er een vwo-afdeling aan een school is verbonden, wordt de 
directeur “rector” genoemd. De werkzaamheden van een  directeur worden uitgevoerd ten behoeve 
van een of meer van de scholen van de Onderwijsgroep Amersfoort. De directeur heeft de algemene 
leiding over zijn school/scholen. De directeuren vormen samen de directieraad, die het bestuur 
adviseert.  
 
Specifiek 
De bestuurssecretaris draagt zorg voor de coördinatie van de beleidsadvisering aan het College van 
Bestuur, verleent beleidsondersteuning aan het overleg van de Raad van Toezicht, GMR, 
directieraad en het College van Bestuur, draagt zorg voor de juridische ondersteuning van het 
College van Bestuur, verzorgt de ondersteuning van de leden van de Raad van Toezicht en het 
College van Bestuur en geeft leiding aan de Administratie. De Administratie bestaat uit enkele 
ondersteunende medewerkers op financiën en administratie en medewerkers personeel- en 
salarisadministratie. De bestuurssecretaris legt verantwoording af aan de Voorzitter van het College 
van Bestuur. 
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Werkzaamheden 
1. Draagt zorg voor de coördinatie van de beleidsadvisering aan het college van bestuur door: 

- het (doen) uitvoeren van inventarisaties met betrekking tot voorgenomen (strategisch) 

beleid en het (laten) uitwerken van beleidsadviezen en -voorstellen ter zake; 

- het zelfstandig verrichten van onderzoek naar en het analyseren van voor de instelling 

relevante ontwikkelingen op het gebied van relevante wet- en regelgeving; 

- Het beoordelen van beleidsvoorstellen op organisatorische, juridische en maatschappelijke 

aspecten en gevolgen, met name voor wat betreft aansprakelijkheid, uitvoerbaarheid en 

materiele implicaties; 

- het opstellen van concepten voor interne uitvoeringsvoorschriften, (administratieve en 

organisatorische) richtlijnen en procedures, circulaires, notities, overzichten, e.d.; 

- het adviseren van het College van Bestuur op bestuurlijk en organisatorisch terrein; 

- het in overleg met het College van Bestuur bewaken en begeleiden van het proces van 

ambtelijke voorbereiding met betrekking tot fusies, samenwerkingsovereenkomsten, 

notariële afdoeningen, het opstellen van reglementen, etc.. 

 

2. Verleent beleidsondersteuning aan het overleg van de Raad van Toezicht, GMR, directieraad en de 

voorzitter van het College van Bestuur door: 

- het inhoudelijk voorbereiden van Raad van Toezicht-/College van Bestuur-vergaderingen, 

het verzamelen van vergaderstukken en (achtergrond)informatie, het opstellen van 

annotaties, discussienota's en adviezen en het aandragen van relevante agendapunten; 

- het deelnemen aan Raad van Toezichtvergaderingen, Directieraad en GMR, het desgevraagd 

geven van toelichtingen op (de adviezen inzake) aan de orde zijnde onderwerpen en het op 

schrift stellen en uitwerken van beleidsbesluiten; 

- het uitzetten van afgesproken actiepunten, het bewaken van de voortgang van de 

afhandeling hiervan; 

- het zorgdragen voor de doorgeleiding van de beleidsinformatie vanuit de Raad van Toezicht 

en het College van Bestuur naar personen en/of instellingen voor wie deze informatie 

relevant is; 

- het deelnemen aan beleidsvormende overlegsituaties en het in opdracht van het College van 

Bestuur verstrekken van toelichtingen over de toepassing van het beleid aan bestuurlijke en 

ambtelijke vertegenwoordigers van beleidsuitvoerende of toezichthoudende organen; 

- het bewaken van de consistentie van de vanuit de Raad van Toezicht en het College van 

Bestuur geleverde bijdragen aan de verschillende overlegsituaties en het adviseren aan de 

Raad van Toezicht en het College van Bestuur inzake de afstemming van de besluitvorming 

hierin. 
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3. Draagt zorg voor de juridische ondersteuning van het College van Bestuur door: 

- het (doen) beoordelen van klachten van binnen en van buiten de organisatie op juridische 

en financiële implicaties;  

- het opstellen en juridisch onderbouwen van conceptverweerschriften ten behoeve van het 

College van Bestuur en het bewaken van de voortgang van de afwikkeling overeenkomstig 

juridische procedures; 

- het evalueren en actueel houden van de klachtenprocedures; 

- het nemen van besluiten in de commissie van Beroep; 

- het adviseren van de commissie van Bezwaar; 

 

4. Verzorgt de ondersteuning van de leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur door: 

- het namens  de Raad van Toezicht  en het College van Bestuur deelnemen aan werkgroepen; 

- het beantwoorden van aan de Raad van Toezicht  en het College van Bestuur gerichte 

verzoeken om informatie; 

- het (doen) redigeren en schrijven van algemene delen van meerjaren-/jaarplannen, 

verslagen, begrotingen e.d.; 

- het produceren en analyseren van managementinformatie ten behoeve van het College van 

Bestuur in het kader van de beleidsvoorbereiding met betrekking tot bedrijfsvoering-

aangelegenheden. 

 

5. Geeft leiding aan de Administratie. 

 
 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 

- Beslist over/bij: de bestuurssecretaris neemt beslissingen over de coordinatie van de 

beleidsadvisering aan het College van Bestuur, de afwikkeling van juridische en procedurele 

aangelegenheden, de inhoud van de bijdrage aan de ontwikkeling van procedures en 

uitvoeringsvoorschriften en de inhoudelijke voorbereiding en uitwerking van Raad van 

Toezicht-/College van Bestuur-vergaderingen; 

- Kader: algemene strategische beleidsuitgangspunten op het beleidsterrein van de instelling, 

relevante wet- en regelgeving en juridische procedures; 

- Verantwoording: aan het College van Bestuur voor wat betreft de bruikbaarheid van de 

beleidsadviezen, de inhoud van de concepten voor richtlijnen en uitvoeringsvoorschriften, 

de juridische onderbouwing in de verweerschriften en de uitvoering van de 

managementondersteuning. 
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Kennis en vaardigheden 
- Brede theoretische kennis inzake bestuur en beleid, met name van (ontwikkelingen op) het 

beleidsterrein van de instelling; 
- kennis van de bedrijfsvoering en van de organisatorische en functionele verhoudingen in en 

rondom de Raad van Toezicht/College van Bestuur; 
- inzicht in de interne organisatie en taakverdeling binnen de Raad van Toezicht/College van 

Bestuur en in de structuur van de omgeving; 
- vaardigheid in het analyseren van de implicaties van (veranderde) wet- en regelgeving, het 

formuleren van verweerschriften en het realiseren van nieuwe regelingen en 
(uitvoerings)voorschriften; 

- vaardigheid in het verzamelen, analyseren en tot pre-adviezen verwerken van informatie 
omtrent het beleidsterrein van de Onderwijsgroep Amersfoort; 

- vaardigheid in het ontwikkelen, verdedigen en uitdragen van  het beleidsterrein van de 
Onderwijsgroep Amersfoort. 

 
 Contacten 

- met de Raad van Toezicht, rectoren/ directeuren, beleidsmedewerkers en GMR over 
(beleids)inhoudelijke, organisatorische, procedurele en beheersmatige aspecten om zaken 
te regelen en tot beleidsafstemming te komen; 

- met beleidsmedewerkers over beheersvraagstukken om in overleg een en ander op elkaar af 
te stemmen; 

- met bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers van beleidsuitvoerende of 
toezichthoudende organen en externe instanties om het beleid uit te dragen, te verdedigen 
en de belangen van de Onderwijsgroep Amersfoort te behartigen; 

- met vertegenwoordigers van centrale overlegorganen van medezeggenschap, inspraak en 
advies om beleid uit te dragen en te verdedigen. 

 
 
 


