
  

Ben jij de initiatiefrijke en resultaatgerichte bestuurssecretaris die wij zoeken?  

Laat jij onze bestuurlijke plancyclus soepel lopen en werk je graag in een bestuurlijk zeer dynamisch 

krachtenveld?  

 

Heb jij affiniteit met het opzetten van een communicatiebeleid en het aansturen van deze processen? 

 

En wil je graag een bijdrage leveren aan onze strategische vraagstukken? 

Lees dan snel verder! 

 

 

Ervaren bestuurssecretaris  

32 uur per week 

 

Wie wij zijn? 

Ons samenwerkingsverband werkt aan passend onderwijs. Als vereniging van 19 deelnemende 

schoolbesturen met 112 schoollocaties voor voortgezet (vo) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) 

maken we samen werk van passend en steeds inclusiever onderwijs in onze regio. 

Het bestuur en kantoor van samenwerkingsverband Koers VO met circa 45 medewerkers is gevestigd 

aan de goed bereikbare Schiekade in Rotterdam. Samen met de negen gemeenten en vele 

onderwijspartners vormen wij een belangrijk netwerk op het snijvlak van passend onderwijs, jeugdhulp/-

zorg en de arbeidsmarkt. Door de expertises binnen ons samenwerkingsverband en de expertises van 

onze partners te bundelen, scheppen wij de voorwaarden die cruciaal zijn in het volbrengen van onze 

missie: Samen werken aan een perspectiefrijke toekomst voor elke jongere.  

 

Wat ga je doen? 
Je ondersteunt het College van Bestuur (CvB) van Koers VO bij het uitvoeren van de bestuurlijke taken 
en bent daarin verantwoordelijk voor het soepel laten verlopen van de bestuurlijke plancyclus. Je voert 
regie over agenda's van het CvB, de Raad van toezicht, en overige vereningsorganen, waarbij je 
volgens planning deze vergaderingen voorbereidt, ondersteunt en verwerkt. Vanuit deze 
verantwoordelijkheid stuur je ook het bestuurssecretariaat inhoudelijk aan en ben je strategisch adviseur 
van het CvB. 
Je schrijft (mee aan) belangrijke stukken zoals jaarverslagen en ons Ondersteuningsplan en vanuit je 
affiniteit met communicatie bouw je mee aan ons stakeholder- en communicatiebeleid en stuur jij de 
communicatieprocessen van Koers VO aan.  
Natuurlijk lever je ook juridische en ambtelijke ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving op 
alle voor Koers VO relevante terreinen, met name onderwijs-, medezeggenschap- en 
bestuursrechtelijke wet- en regelgeving.  
In deze functie houd jij je verder bezig met de volgende werkzaamheden: 

• Je bent verantwoordelijk voor de bestuurlijke cyclus binnen Koers VO; 

• Je formuleert en redigeert beleidsvoorstellen, beleidsnotities en andere communicatie uitingen, 
neemt deel aan advies- en overlegorganen, je geeft gevraagd en ongevraagd advies over 
algemeen ondersteunende beleidszaken betreffende hrm, financiën, ICT en communicatie; 

• Je biedt ondersteuning bij het formuleren van diverse strategische plannen en stelt hiertoe de 
integrale planning en standaard werkwijze op en bewaakt de opvolging en voortgang; 



• Je adviseert het CvB bij het aangaan van verplichtingen door het inrichten en uitvoeren van 
juridische toetsing, beoordeling van de voorwaarden en contracten, alsmede de registratie en 
bewaking hiervan; 

• Je coördineert de communicatie-uitingen van Koers VO; 

• Je routeert en bewaakt centraal de bezwaren en klachten van het Samenwerkingsverband. 
 
Wat wij vragen? 

• Je beschikt minimaal over hbo-werk en denkniveau, maar wo-werk en denkniveau (bv. 
bestuurskunde of een juridische opleiding) is zeker een pré;  

• Je hebt enkele jaren aantoonbare werkervaring als bestuurssecretaris, ervaring in het onderwijs is 
daarbij een pré; 

• Je hebt kennis van relevante onderwijs- en bestuurlijke wetgeving en jurisprudentie en /of je bent 
snel in staat dit eigen te maken; 

• Je bent vaardig in het schrijven van communicatie uitingen en beschikt dan ook over uitstekende 
communicatieve en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal; 

• Je bent proactief, werkt nauwkeurig en gestructureerd en bent een verbindende persoonlijkheid; 

• Je houdt van dynamiek en kunt goed prioriteren en schakelen.  
 
Wat bieden wij? 

• Een uitdagende en afwisselende baan met veel bewegingsruimte en ruimte voor eigen initiatief; 

• Een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met de intentie deze om te zetten in een vast 
dienstverband; 

• De functie (afhankelijk van achtergrond en ervaring) is ingeschaald in schaal 12 van CAO 
Voortgezet onderwijs; 

• 426 vakantie-uren + 90 individueel keuzebudget-uren bij een voltijdsdienstverband; 

• Vakantiegeld en volledige eindejaarsuitkering;  

• Mogelijkheid tot thuiswerken inclusief thuiswerkvergoeding; 

• Laptop en telefoon; 

• Ruime reiskostenvergoeding voor dienstreizen en overige vergoedingen zoals een bijdrage in de 

aanschaf van een fiets en sportabonnementen.  

Is dit jouw ideale baan? 

Dan ontvangen wij graag jouw cv en motivatiebrief! Je sollicitatie kun je richten aan drs. Marieke 

Dekkers MME, voorzitter College van Bestuur Koers VO. Doe dit voor 3 april 2023 via het mailadres: 

hrm@koersvo.nl.  

Het aanvragen van een VOG is onderdeel van de sollicitatieprocedure.  

 

Meer informatie 

Mocht je naar aanleiding van deze vacature nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met het 

College van Bestuur via het mailadres: collegevanbestuur@koersvo.nl.  
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