
Stichting VierTaal is de instelling voor speciaal openbaar onderwijs cluster 2, zowel primair als
voortgezet onderwijs, en is gevestigd in de regio’s Den Haag, Amsterdam groot en Noord-Holland Noord.
VierTaal telt ca. 600 medewerkers verspreid over de 12 verschillende locaties. VierTaal biedt onderwijs en
begeleiding aan leerlingen met een communicatieve beperking, veroorzaakt door een
taalontwikkelingsstoornis (TOS) en/of een gehoorstoornis (SH). Een deel van de leerlingen is
gediagnosticeerd met een autismespectrumstoornis (ASS).

Voor het bestuursbureau, waar verschillende staffuncties vertegenwoordigd zijn (P&O, financiën,
communicatie, ICT, kwaliteitsmanagement), zoeken wij ter versterking van het team een ervaren en
proactieve bestuurssecretaris. Het bestuursbureau is gevestigd in Amsterdam.

Bestuurssecretaris (1.0 fte)
per 1 september 2021

VierTaal is een jonge en ambitieuze organisatie en bevindt zich in een fase van doorontwikkeling. Er wordt
gewerkt aan de herijking van de strategie en de besturingsfilosofie. De beleidscyclus en de adviesfunctie
van het bestuursbureau moeten verder worden versterkt.

Het betreft een nieuwe functie voor onze organisatie. Wij zoeken een kundige bestuurssecretaris die de
bestuurder adviseert en ondersteunt op het gebied van tactisch en strategische beleidsontwikkeling.
Daarnaast ondersteun je de RvT.  Je bent een spin in het web en intermediair tussen bestuur, directie, MR
en RvT. Je geeft leiding aan de medewerkers van het bestuursbureau en je bent verantwoordelijk voor de
verdere professionalisering van het bestuursbureau (de controller valt direct onder de bestuurder). Je
participeert in de diverse overleggen, waarbij je de vergaderingen voorbereidt en zorgt voor
verslaglegging.

Profiel
● open en bereikbare persoonlijkheid met verbindende eigenschappen;
● daadkrachtig, energiek en met ‘gezag’;
● in staat om te adviseren op prioriteiten, en daarbij voldoende balans tussen going concern

en implementatie kunnen aanbrengen;
● open minded en in staat tot ‘omdenken’;
● zeer hoge mate van integriteit, bereid om anderen hierin mee te nemen en op aan te

spreken;
● aantoonbare kennis en ervaring met sturing op verandering en verbetering van reguliere

bedrijfsprocessen;
● ervaring met het bewaken van de procesmatige en inhoudelijke voortgang van

(beleids)ontwikkelingen (o.a. via risicomanagement);
● brede kennis van bestuurlijke verhoudingen en interne en externe governance;
● vaardigheid in het opstellen van beleidsnota's en adviezen;
● kennis en inzicht in onderwijs en maatschappelijke ontwikkelingen;
● een groot analytisch- en probleemoplossend vermogen en weet om te gaan met

tegengestelde belangen, waarbij je in staat bent de gestelde doelen te realiseren;
● kan schakelen tussen verschillende leiderschapsstijlen en kan vanuit verbinding

leidinggeven aan een team.



Kennis en vaardigheden
● WO of hbo+ werk- en denkniveau;
● ervaring in bestuurssecretaris rollen;
● Kennis van bestuursrecht, organisatiekunde en bedrijfsvoering;
● passie voor of affiniteit met het speciaal (primair) onderwijs;
● sterk in mondelinge en schriftelijke communicatie;
● goede (organisatie)-adviesvaardigheden;
● uitstekende sociale vaardigheden, een prettige assertiviteit;
● sterk analytisch en probleemoplossend vermogen;
● gevoel voor systematiek en ordelijkheid;
● aantoonbare leidinggevende ervaring.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar met uitzicht op vast.
De functie is ingeschaald conform de cao PO, salarisschaal 12. De ingangsdatum van de functie
is 1 september 2021.

Voor de interne kandidaat geldt dat de benoeming in deze functie een proefperiode kent van 1
jaar, waarna een vaste benoeming kan volgen.

Informatie en sollicitatie
● Voor meer informatie neem je contact op met José Pernot (adviseur P&O) via

j.pernot@viertaal.nl Op onze website www.viertaal.nl vind je meer informatie over Stichting
VierTaal;

● Je sollicitatiebrief met curriculum vitae stuur je vóór 10 mei 2021 naar peno@viertaal.nl,
ter attentie van José Pernot (adviseur P&O) onder vermelding van Vacature
Bestuurssecretaris;

● De vacature wordt zowel intern als extern gepubliceerd;
● Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure;
● De eerste gesprekken vinden plaats op 18 mei 2021.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs
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