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Context 

Stichting PRODAS staat voor Primair Onderwijs Deurne-Asten-Someren. Binnen de Stichting bieden 
zo'n 450 medewerkers kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs plm. 4300 leerlingen. De Stichting 
bestaat uit 25 scholen: 24 voor regulier onderwijs en één school voor speciaal onderwijs (De 
Brigantijn). De scholen hebben een katholieke identiteit met uitzondering van Leerrijk, deze school 
heeft een katholieke en een protestantse identiteit. Stichting PRODAS is in 2000 ontstaan uit de fusie 
tussen zes schoolbesturen. 
 
Het bevoegd gezag van de stichting is de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op 
het bestuur. 
De werkzaamheden van de medewerkers van het bestuurskantoor staan ten dienste hiervan. Zij 
maken het de scholen mogelijk zich zoveel mogelijk op hun hoofdtaak te richten. De medewerkers van 
het bestuurskantoor adviseren en ondersteunen als het gaat om personeelszaken (scholing en 
training, vervangingspool voor leerkrachten), financiën, gebouwen (verbouw/nieuwbouw), 
onderwijsmaterialen en ICT. Ook bieden de medewerkers ondersteuning bij zaken als 
hoogbegaafdheid, plusklassen, 21st century skills en het leggen van de verbinding met 
peuterspeelzalen en kinderopvang. 
 
De functie van managementassistent kan zowel voorkomen op het bestuurskantoor (als ondersteuner 
van de bestuurder) als op scholen (wanneer de complexiteit van de organisatie het noodzakelijk maakt 
dat de directeur meer ondersteuning krijgt dan past binnen de functie van administratief medewerker). 

Resultaatgebieden 

1. Secretariële ondersteuning: 

 Behandelen van de voor bestuur/directie bestemde post en e-mails, signaleren van urgente 
(post)stukken en bijvoegen van voor de afhandeling benodigde bescheiden; 

 Zelfstandig indelen, beheren en bewaken van de agenda van de bestuurder/directeur(en) en 
het daarbij onderkennen van het belang van te maken afspraken en het oplossen van 
knelpunten;  

  Maken van een jaarplanning van diverse vergadercircuits binnen PRODAS en die opnemen in 
de agenda van de leden van de bestuurder/directeur(en); 

 Administratief/organisatorisch voorbereiden van vergaderingen en andere bijeenkomsten, 
completeren van vergaderstukken, archiveren van vergaderstukken, notuleren van 
vergaderingen en bewaken van de voortgang en de afronding van de daarin gemaakte 
afspraken en genomen besluiten; 

 Naar onderwerp of project werk- en vergaderdossiers aanleggen ten behoeve 
bestuur/directeur(en) en deze onderhouden; 

 Een (digitaal) werkarchief opzetten voor bestuurder/directeur(en), het bijhouden, tijdige en 
volledige aanlevering van de te archiveren stukken bewaken en completeren van de dossiers; 

 Opstellen van (vertrouwelijke) conceptbrieven en- notities aan de hand van summiere 
opdrachten, daartoe verzamelen en bewerken van (aanvullende) informatie;  

 Behandelen, doorverbinden, afhandelen of doorverwijzen van inkomende telefoongesprek-
ken. 

 
2. Verleent administratieve en logistieke ondersteuning door: 

 Administratief en organisatorisch voorbereiden van studiedagen, evenementen en dergelijke; 

 Administratief en organisatorisch ondersteunen in de voorbereiding van beleidsvoornemens; 

 

 Toezien op de uitvoering van gemaakte beleidskeuzes door het bewaken van termijnen van 
besluitvorming –en uitvoeringstrajecten; 



 Leveren van procedurele bijdragen in projectgroepen; 

 Verwerken van relevante gegevens in diverse applicaties. 
 
3. Interne en externe communicatie: 

 (Mede) zorg dragen voor de actualisering van de website 

 (Mede) zorgdragen van nieuwsbulletins op Prodas dan wel school/cluster niveau 
 

Kader, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

Beslist over/bij: het voorbereiden en de verslaglegging van vergaderingen, het zelfstandig opstellen 
van brieven, het verzamelen en ordenen van gegevens en bij het maken en afhouden van afspraken 
voor de bestuurder/directeur(en), bij het doen van voorstellen omtrent de routing van interne 
informatie; 
 
Kader: interne administratieve en procedurele werkafspraken die van belang zijn voor wijze en tijdstip 
van de uit te voeren werkzaamheden. 
 
Verantwoording: aan bestuurder/directeur(en) over de inhoudelijke kwaliteit en de voortgang van de 
secretariële ondersteuning. 

 

Kennis en vaardigheden 

 kennis van interne administratieve en procedurele voorschriften; 

 kennis van de Nederlandse taal en grammatica; 

 inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de organisatie en de werkzaamheden van de 
bestuurder c.q. de schooldirectie(s); 

 vaardig in het werken met geautomatiseerde systemen, het notuleren van vergaderingen, het 
uitwerken van notulen en het naar eigen inzicht opstellen van brieven; 

 vaardig in het toegankelijk maken en bijhouden van archieven en werkdossiers; 

 vaardig in het te woord staan van derden voor het maken of afhouden van afspraken en het 
uitwisselen van informatie over inhoud en voortgang van in behandeling zijnde onderwerpen. 

 

Contacten 

 met de bestuurder/directeur(en) en met derden (ouders / verzorgers, schooldirecteuren, 
leraren, OOP-ers, externe instanties) over de secretariële afhandeling van zaken, om 
informatie uit te wisselen over inhoud en voortgang van in behandeling zijnde onderwerpen; 

 met derden om (agenda)afspraken te maken voor de bestuurder/directeur(en), waarbij tevens 
zorgvuldig dient te worden omgegaan met naar aard gevoelige onderwerpen en verschillende 
belangen; 

 met derden en collega’s over werkwijzen en procedures om afspraken te maken en informatie 
uit te wisselen. 

 

 

 


