
 

   
  

 
Leerrijk! is op zoek naar een ervaren 
bestuurssecretaris (0,80 wtf) 

 
Een natuurlijke verbinder met overtuigingskracht, die processen stroomlijnt en 

professionaliseert. 
 
 
Wat ga je doen? 
Leerrijk! staat aan de vooravond van een nieuwe strategische beleidsperiode. Hiermee ontstaat 
er ook een natuurlijk moment om te herbezinnen op de inrichting van de organisatie. 
Voor het College van Bestuur en de Raad van Toezicht is een duidelijke rolinvulling in het kader 
van Governance een belangrijk uitgangspunt. De bestuurssecretaris krijgt een centrale positie in 
het ondersteunen van de beleids- en beheerscyclus alsook de bestuurlijke processen van het 
College van Bestuur en de Raad van Toezicht. 
De bestuurssecretaris zal als “geweten”, sparringpartner en vertrouwenspersoon van het Col-
lege van Bestuur en de Raad van Toezicht dienen en combineert daarin een dienstbare houding 
met een zelfstandige en professionele werkwijze. De bestuurssecretaris fungeert als linking-pin 
tussen het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en de rest van de organisatie waarbij ook 
communicatie een belangrijk aandachtspunt zal zijn. 
Het betreft een nieuwe functie. Van de bestuurssecretaris zal dus gevraagd worden om deze 
samen met de bestuurder verder vorm en inhoud te geven. 
 
Als bestuurssecretaris bestaat je takenpakket onder andere uit: 

• Het gevraagd en ongevraagd geven van advies aan het College van Bestuur en/of Raad 
van Toezicht over alle relevante aangelegenheden en ondersteunt hen in het opstellen 
en uitwerken van beleidsinitiatieven- en plannen; 

• Zorgdragen voor de agendaplanning, inhoudelijke afstemming, operationele voorberei-
ding, verslaglegging en follow up van de vergaderingen van het College van Bestuur, de 
Raad van Toezicht en de staf. Werkt daarbij nauw samen met de senior stafleden; 

• Het verrichten van secretariële- en administratieve werkzaamheden ten behoeve van 
het College van Bestuur teneinde het College van Bestuur in staat te stellen de eigen ac-
tiviteiten effectief en efficiënt uit te voeren; 

• Het bewaken van advies- en besluitvormingsprocessen; 
• Geeft leiding aan de medewerkster secretariaat; 
• Rapporteert rechtstreeks aan de bestuurder. 

 

 



 

 
 
De bestuurssecretaris die wij zoeken: 

• Voelt zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen het (Primair) 
onderwijs 

• Beschikt minimaal over een HBO+ werk en denkniveau; 
• Heeft relevante ervaring in een vergelijkbare functie en organisatie; 
• Is in staat op alle niveaus verbinding te leggen en daarbij in vertrouwen draagvlak te 

creëren. Is organisatiesensitief; 
• Is iemand die ondersteunt, maar ook anderen sterker kan en wil maken; 
• Heeft een scherp oog voor de kwaliteit van zowel inhoud, als proces en is in staat 

verschillende processen aan elkaar te verbinden; 
• Heeft inzicht in de samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen; 
• Is vaardig in het opstellen van beleidsnota’s en adviezen; 
• Heeft een analytisch en probleemoplossend vermogen en weet om te gaan meet 

tegengestelde belangen. 
 

Wat bieden wij? 
Je kan rekenen op een afwisselende functie met ruimte voor eigen initiatief en grote mate van 
zelfstandigheid. Daarbij geven we je volop ruimte om te sparren en jezelf verder te ontwikkelen 
en te groeien in een open informele werksfeer met bevlogen collega’s. 
 
Verder: 

• Professionele ondersteuning van een stafbureau; 
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden conform de cao-PO;  
• Vrij tijdens schoolvakanties (het stafbureau is dan gesloten); 
• Betreft een reguliere functie in tijdelijke dienst welke (afhankelijk van de 

ontwikkelingen) na afloop omgezet kan worden in een benoeming voor onbepaalde tijd. 
 
Over Leerrijk! 
Stichting Leerrijk! omvat veertien scholen binnen het primair onderwijs waaronder één school 
voor speciaal basis onderwijs. Er zijn ongeveer 230 werknemers werkzaam bij Leerrijk! en er zijn 
ca. 3.000 leerlingen verbonden aan de scholen. De scholen van Leerrijk! liggen verspreid in de 
gemeenten Waalwijk en Loon op Zand.   
Leerrijk! is een lerende organisatie die volop in ontwikkeling is. Er heerst een warme open sfeer 
en er wordt gewerkt op basis van vertrouwen.   
 
 
Meer informatie: 



 

Informatie over deze vacature kan worden ingewonnen 
bij Willemien van de Wouw, HR Manager a.i. Tel.: 06 515 878 68, e-mail: HR@leerrijk.nl  
 
 
Procedure  
Heb je belangstelling voor deze vacature, reageer dan zo spoedig mogelijk per mail naar  
HR@leerrijk.nl 
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