
Profielschets. 
 
U bent voor ons de bestuurssecretaris als u analytisch denkt en ingesteld bent, gestructureerd, 
stressbestendig en communicatief sterk bent. 
 
U kunt als een onafhankelijk denker een impactvolle bijdrage leveren en bent een sparringpartner 
voor de bestuurder, directieberaad en managementteam van het stafbureau.  
Tevens verricht u de secretaris-werkzaamheden van en voor de raad van toezicht (RvT).  
 
U bent een prettige, collegiale persoon die zich goed kan presenteren, die weet te relativeren en die 
zich thuis voelt in een informele, open werkomgeving. 
 
U bent als  ideale kandidaat in staat om, proactief, generiek denkend en verbindend in de 
communicatie, de belangen van de gehele organisatie en de scholen in balans te dienen. 
 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de formele functieomschrijving.  
 
Functie-eisen 
De bestuurssecretaris ondersteunt het CvB bij zijn besluitvorming en heeft een coördinerende rol 
binnen het besluitvormingsproces.  
De bestuurssecretaris vervult daarmee een spilfunctie in zowel het organiseren van (voorgenomen) 
besluitvorming over het beleid als in een slagvaardige communicatie over genomen besluiten.  
 
Daarnaast heeft de bestuurssecretaris een eigenstandige beleidsadviesrol en adviseert bij en/of is 
belast met het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid (ten behoeve van 
het CvB) binnen de stichting in nauwe samenwerking met de stafmanagers. De bestuurssecretaris is 
verder belast met de algemene ondersteuning van het CvB.  
 
Opleiding 
Een afgeronde HBO/WO- opleiding, bij voorkeur een onderwijskundige/bestuurlijke dan wel 
juridische richting. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Wat wij bieden is een parttime functie wtf 0,7 in schaal 11 en goede secundaire arbeidsvoorwaarden 
volgens de cao voor primair onderwijs in een prettige, uitdagende en afwisselende werkomgeving.  
 
Wie zijn wij? 
Wij zijn de Onderwijsstichting Swalm & Roer heeft 23 scholen voor primair onderwijs: 22 ‘reguliere’ 
basisscholen, en één school voor speciaal basisonderwijs, met circa 5.592 leerlingen en ruim 570 
medewerkers. Het medewerker tevredenheidsonderzoek geeft aan dat het fijn is bij ons te werken. 
 
Onze scholen zijn gelegen in de gemeente Roermond en de gemeente Roerdalen. Ze liggen in 
stadswijken en dorpskernen, in bovenmodale wijken, in achterstandswijken en in wijken met 
overwegend allochtone inwoners. Swalm & Roer kent katholiek, protestants-christelijk, algemeen 
bijzonder en openbaar onderwijs. 
 
De wereld om ons heen verandert snel en ons onderwijs verandert mee. Tegelijkertijd is continuïteit 
belangrijk en blijft de leerling centraal staan. Daarom zijn we voortdurend bezig met (het verbeteren 
van) de kwaliteit van ons onderwijs en de brede ontwikkeling van het kind.  
Hoe we dit doen, hebben we beschreven het Koersplan waarin de belangrijkste beleidsthema’s zijn 
toegelicht. 

https://www.swalmenroer.nl/scholen/
http://www.synergieschool.nl/
https://www.swalmenroer.nl/onderweg-naar-2020/
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