
 

 

 

 

 

 

Vacature – directieondersteuner voor 0,7 FTE 

 
 

SBO de Welle is een school voor speciaal basisonderwijs in de regio Almelo.  

Het speciaal basisonderwijs is er voor kinderen die zich in het regulier onderwijs niet 

optimaal ontwikkelen. SBO de Welle is de enige school van Stichting Onderwijs Centrum 

Almelo en heeft een bijzonder neutrale grondslag.  

  

Binnen onze school wordt alle beschikbare expertise ingezet om het best mogelijke 

passend onderwijs aan te bieden aan onze leerlingen. Wij laten dit zien door een 

didactische en pedagogische benadering aan te bieden, waarin de leerlingen en met name 

het vertrouwen in ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen centraal staan.   

 

De directie, bestaande uit de directeur-bestuurder en twee adjunct-directeuren 

(onderbouw-bovenbouw) zoekt een directieondersteuner.  

Voor een exacte beschrijving van de verwachtingen is het raadzaam om de functie 

informatie vanuit ons functieboek te lezen. 

 

In eerste instantie gaat het om het vervangen van langdurige ziekte.  
 

Het accent van je werkzaamheden ligt op het gebied van totale dienstverlening.                 

Als directieondersteuner ben je verantwoordelijk voor de allround secretariële en 

organisatorische ondersteuning. Je bent voor de directeur-bestuurder het coördinerende 

communicatiecentrum en vaste aanspreekpunt. Bij jou komen veel informatiestromen bij 

elkaar. Je bent in staat om deze informatie te filteren, te prioriteren en daarover te 

signaleren en adviseren, zodat de directeur-bestuurder up-to-date is. 

 

Je hebt secretariële taken, zoals telefonie, agenda- en e-mailafhandeling, notuleren en 

verslaglegging, archiefbeheer en planningen. 

In de uitvoering van deze taken is een grote mate van zelfstandigheid, flexibiliteit, 

nauwkeurigheid en omgaan met vertrouwelijkheid vereist. Je bent snel van begrip, je 

denkt mee en vooruit. Energiek, proactief en hands-on behoren dan tot je standaard 

competenties en gevoel van verhoudingen en discretie zijn een must. 

Een brede kennis van onderwijs, P&O, personele zaken is een belangrijke pre. 

Tevens draagt de directieondersteuner bij aan het initiëren en opstellen van protocollen, 
beleidsnotities en managementrapportages voor de bedrijfsvoering en beleidsontwikkeling 
van SOCA, inclusief Raad van Toezicht, en SBO de Welle. 

Functie-eisen;   

 
• Afgeronde hbo-opleiding directiesecretaresse en/of vergelijkbare opleiding; 

• Vaktechnische kennis van directie ondersteunende werkwijzen en administratie; 
• Kennis van reguliere en/of projectmatige digitale archiveringstechnieken; 
• Vaardig in het verzamelen, ordenen en verwerken van informatie; 
• Vaardig in het toegankelijk maken en bijhouden van archieven en werkdossiers; 
• Het ontwikkelen van beleidsnotities; 
• Het is belangrijk dat je dienstverlenend denkt en handelt en flexibel bent in je 

beschikbaarheid. 
 

 

 
 

 
 
 



 

  

 

 

 
 
 

SBO de Welle biedt;   
 

• Een nieuwe school met enthousiaste en deskundige medewerkers;  
• Een open, collegiale organisatiecultuur met korte communicatielijnen;  
• Een professionele organisatie die persoonlijke ontwikkeling van medewerkers 

stimuleert;  

• Salariëring en rechtspositie zijn conform de CAO-PO. De functie is ingeschaald in 
schaal 7. 

  
Ben jij de directieondersteuner die wij zoeken?  
 
Stuur dan een motivatiebrief met CV voor 04-12-2021 naar de benoemingsadviescommissie 

t.a.v. de directeur-bestuurder Jan-Willem Stegeman jw.stegeman@sbodewelle.nl  

  
Aanvangsdatum z.s.m. – uiterlijk 1-3-2022. 

 

Voor meer informatie kan telefonisch contact worden opgenomen met de directeur- 
bestuurder Jan-Willem Stegeman (06-11681630).  
 
De gesprekken zullen plaatsvinden in week 49 en 50.  
 
 

 

mailto:jw.stegeman@sbodewelle.nl

