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Functiebeschrijving 

Context 

Morgenwijzer is een organisatie van 22 scholen en 26 locaties, met een Raad van Toezicht en een 

College van Bestuur. Morgenwijzer heeft scholen voor openbaar en katholiek onderwijs. De Raad 

van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van Morgenwijzer. 

 

De bestuurs- en managementondersteuner is werkzaam op het bedrijfsbureau van de Stichting 

Morgenwijzer. 

 

De bestuurs- en managementondersteuner is belast met de management- en secretariële 

ondersteuning van het cvb, de rvt en het directeurenoverleg en het opstellen van planningen en het 

organiseren van bijeenkomsten.  

Resultaatgebieden 

Werkzaamheden 

1 Management- en secretariële ondersteuning van het cvb, rvt en directeurenoverleg  

 stelt managementinformatie, rapportages en andere informatie (rapportages, overzichten, 

specificaties, toelichtingen) op; 

 schat binnengekomen correspondentie en e-mails in op belang en urgentie, voegt op 

eigen initiatief en naar eigen inzicht voor de afhandeling benodigde informatie toe;  

 verricht niet-standaard correspondentie- en tekstverwerkingswerkzaamheden waarbij er 

naar eigen inzicht de benodigde informatie wordt toegevoegd; 

 beantwoordt een grote diversiteit aan informatieverzoeken; 

 organiseert naar aard en samenstelling vergaderingen, bereidt deze voor, completeert 

vergaderstukken, voegt achtergrondinformatie toe en attendeert op aandachtspunten; 

 notuleert en verzorgt de verslaglegging van de vergaderingen en bewaakt de voortgang en 

afdoening van afspraken en besluiten;  

 redigeert notities, richtlijnen en procedures; 

 verricht ondersteunende secretariële werkzaamheden (o.a. aanleggen van dossiers, 

archiveren, bewaken van agenda’s, concipiëren van brieven). 

 

2 Planning en organisatie bijeenkomsten 

 stelt een planning op voor de vergaderingen en overleggen van het cvb, rvt en de 

directeuren;  

 organiseert (interne) bijeenkomsten, evenementen e.d. en stemt dit af met betrokkenen; 



 signaleert knelpunten en doet voorstellen voor het aanpassen van secretariële procedures 

en processen.  

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 

Beslist over/bij: het inschatten van binnengekomen correspondentie en e-mails op belang en 

urgentie, het toevoegen van benodigde informatie naar eigen inzicht en initiatief en het opstellen 

van planningen voor vergaderingen en overleggen.  

Kader: administratieve, secretariële en procedurele werkafspraken en voorschriften. 

Verantwoording: aan de directeur bedrijfsvoering over de kwaliteit van de management- en 

secretariële ondersteuning, de planning en de organisatie van bijeenkomsten e.d. 

 

Kennis en vaardigheden 

 algemeen theoretisch en praktisch gerichte kennis van secretariële processen 

 MBO+ werk- en denkniveau  

 breed blikveld  

 vaardigheid in het mondeling en schriftelijk uitdrukken in de Nederlandse taal  

 vaardigheid in het omgaan met privacygevoelige informatie  

 vaardigheid in het maken van verslagen  

 vaardigheid in het organiseren van bijeenkomsten, overleggen, evenementen, e.d.  

Contacten 

 met het cvb, directeuren en rvt over de secretariële ondersteuning om afspraken te maken 

en informatie uit te wisselen. 

 met cvb, directeuren en rvt over de planning van bijeenkomsten om inhoudelijke afspraken 

te maken. 

 met medewerkers van het servicebureau over de voortgang van de werkzaamheden om 

afspraken te maken en af te stemmen. 

 met derden over bijeenkomsten en agenda’s om inhoudelijke informatie te verstrekken of 

op te vragen. 

Gedragsindicatoren 

 Initiatief/proactief; 

 Kwaliteitsgericht; 

 Resultaatgericht; 

 Schriftelijke communicatie; 

 Klantgericht. 

 


