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1. Paraat scholen. 

De organisatie 

Paraat scholen is een samenwerkingsverband tussen  
 Reflexis Openbaar Basisonderwijs met 8 openbare basisscholen in de gemeenten 

Montferland, Oude IJsselstreek, Aalten en Oost Gelre;  
 Stichting LIMA met 10 RK-basisscholen en 1 SBO-school in de gemeente Oost Gelre. 

 

 
Overzicht van de Paraat scholen: Openbare scholen (blauw) en RK-scholen (rood/oranje).                    
Het bestuurskantoor in Ulft is in paars aangegeven. 
 
In december 2015 heeft de Minister van OCW geen goedkeuring verleend aan een voorgenomen 
besturenfusie, omdat de wettelijke mogelijkheden voor een fusie tussen openbaar en bijzonder 
onderwijs hiervoor geen ruimte boden. Voor LIMA en Reflexis waren er voldoende argumenten 
om gezamenlijk verder te gaan.  
Beide organisaties zijn ervan overtuigd dat samenwerking van meerwaarde kan zijn voor de 
kwaliteit van het onderwijs op de scholen in de vier betrokken gemeenten. Daarom is er voor 
gekozen om onder de naam Paraat scholen de samenwerking voort te zetten. 
 
Op 1 oktober 2017 waren op de scholen gezamenlijk 2755 leerlingen ingeschreven.  
De verwachting is dat dit aantal vanwege de ontgroening (krimp) in de komende vijf jaar zal 
afnemen tot ruim 2500 leerlingen. 
 
Meer informatie over de organisatie (ontwikkelingen, financiële gegevens etc.) is te vinden in de 
jaarverslagen op de website: http://www.paraatscholen.nl/jaarverslagen/  
 
 
 

http://www.paraatscholen.nl/jaarverslagen/
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De structuur 
Er is sprake van een samenwerkingsverband, hetgeen betekent dat er gewerkt wordt vanuit de 

gedachte van één organisatie: Paraat scholen maar dat hieronder twee zelfstandige organisaties 

hangen. Deze duale gedachte “samen waar het kan en apart waar het moet” vindt zijn weerslag in 

de samenstelling en werkwijze van het College van Bestuur, de Raad van Toezicht, de 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en het directieoverleg. 

 
Organogram inrichting organisatiestructuur 

 

2.1 Uitgangspunten 
Voor het bestuurskantoor de volgende uitgangspunten geformuleerd: 

 De meeste taken (HRM, HRD, financiën) worden op het bestuurskantoor afgehandeld, 
waardoor er minder behoefte is aan de rol van het “traditionele”  administratiekantoor.                
Door specialisatie is deze kennis ook aanwezig op het bestuurskantoor.  

 Middels optimaliseren van de automatisering moeten veel “dubbele“ werkzaamheden 
verdwijnen.  Dit betekent een belangrijke effectiviteits- en efficiencyslag voor de lange termijn. 

 In het bestuurskantoor worden de volledige financiële administratie en voor P & O (HRM/HRD) 
de volledige personeelsadministratie in eigen beheer uitgevoerd. Bewaakt zal worden dat de 
bezetting van het bestuurskantoor zodanig ingericht wordt dat werkzaamheden geborgd 
worden om de voortgang en kwaliteitsborging van de bedrijfsvoering te garanderen. 

 Vanwege de specifieke materie en de regelmatige wijzigingen in wet- en regelgeving wordt de 
salarisverwerking door een externe partij uitgevoerd. 

 Door het insourcen van de financiële en de personele administratie wordt de bedrijfsvoering 
inzichtelijker en kan er doortastender gereageerd worden op organisatieontwikkelingen.              
Ook zullen de schooldirecteuren hierdoor meer “ontzorgd” kunnen worden waardoor zij zich op 
hun kerntaak onderwijskwaliteit kunnen richten. 
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2.2 Inrichting administratie 
 De administratieve ondersteuning en levering/onderhoud va een E-HRM systeem wordt 

verzorgd door Driessen BV te Helmond, waarbij zoveel mogelijk werkzaamheden in eigen 
beheer worden uitgevoerd. 

 Er wordt gebruik gemaakt van AFAS voor de financiële- en personeels-/salarisadministratie. 
 Voor het opstellen van de begroting en rapportages wordt gebruik gemaakt van COGIX. 

 

2.3 Inrichting bestuurskantoor 

functionaris intern Opleidings- 
niveau 

Taken in hoofdlijnen 

Hoofd P&O 
0,8 - 1,0 fte 

HBO/ HBO +:  
Personeel & 
arbeid 

- advies aan het bestuur t.a.v. beleid en wetgeving 
- opstellen van beleidsdocumenten 
- opstellen & uitwerken bestuurs-formatieplan. 
- 1e aanspeekpunt voor medewerkers voor P&O 

gerelateerde vragen 
- ‘in the lead’ bij personele vraagstukken 

(disfunctioneren / overplaatsingen / exit trajecten / 
conflicten – i.s.m. bestuur) 

- 1e aanspreekpunten externen (o.a. Arbo arts) 
- opstellen rapportages t.b.v. bestuur (bijv. 

personeelsverloop en ziekteverzuim) 

medewerker P&O 
0,6 fte 

MBO - administratieve afhandeling mutaties 
- ondersteunend aan P&O proces 

Hoofd financiële 
zaken & control 
0,8 – 1,0 fte 

HBO / HBO + - aansturen/voeren van de financiële administratie; 
- advies aan het bestuur t.a.v. beleid en wetgeving; 
- opstellen van beleidsdocumenten; 
- opstellen en uitwerken van de meerjaren 

bestuursbegroting en de deelbegrotingen van de 
scholen; 

- 1e aanspreekpunt voor medewerkers voor financiële 
vragen; 

- ‘in the lead’ bij financiële vraagstukken; 
- 1e aanspreekpunt externen (accountant); 
- Opstellen van rapportages t.b.v. bestuur. 

medewerker 
financiën 
0,6 fte 

MBO - boekhoudkundige en financieel-administratieve 
werkzaamheden; 

- ondersteunend aan het financiële proces. 

Beleidsmedewerker 
ICT 
1,0 fte 

MBO - advies aan het bestuur t.a.v. beleid en wetgeving; 
- opstellen van beleidsdocumenten; 
- 1e aanspeekpunt voor medewerkers voor ICT 

gerelateerde vragen. 
- ‘in the lead’ bij ICT vraagstukken 

functionaris extern Onderstaande dienstverlening wordt zo nodig extern ingehuurd 

huisvesting  - opstellen meerjaren onderhoudsplanning 
- begeleiding nieuwbouw / verbouw / groot onderhoud 

juridische 
dienstverlening 

 - arbeidsconflicten 
- klachten 
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3. Vacature 
Als gevolg van het vertrek van enkele medewerkers (pensioen/vervroegde uittreding) en 

reorganisatie van het bestuurskantoor, is de vacature ontstaan van: 

 

Hoofd personeel en organisatie 
 

3.1 Context 
Het hoofd personeel en organisatie adviseert het college van bestuur op het gebied van 

personeelsmanagement, stelt het personeelsbeleid op en voert deze uit en adviseert over 

arbeidsrechtelijke en rechtspositionele regelgeving en beleid. 

 

Het hoofdpersoneel en organisatie stuurt de medewerker P&O aan en zorgt ten behoeve van de 

afstemming van de werkzaamheden voor een goede samenwerking met de andere disciplines op 

het bestuurskantoor (financiën en ICT) 

 

3.2 Werkzaamheden 
a) Advisering college van bestuur inzake personeelsmanagement: 
 Adviseert het college van bestuur en de schooldirecteuren over de algemene personele 

aangelegenheden, bij problemen in de werksfeer en bij veranderingsprocessen; 
 Adviseer over formatietoedeling, formatiewijzigingen, functie- en taakdifferentiatie en 

daarmee samenhangende personele en financiële consequenties; 
 Stelt beleidsvoorstellen op het gebied van personeelsbeleid op; 
 Stelt (meer jaren)-planningen op voor de personele bezetting op basis van een 

inventarisatie van de (veranderende) eisen van de organisatie en de kwantitatieve en 
kwalitatieve personeelsbehoefte; 

 Draagt bij aan en adviseert over de opzet van reorganisatie- en veranderingsprocessen, 
evalueert deze processen en het daarbij ingezette instrumentarium;. 

 Levert een bijdrage aan het opstellen van het personeelsbeleidsplan in afstemming met 
het strategisch beleidsplan en vertaalt dit naar passende personeelsinstrumenten (o.a. 
werving en selectie, gesprekkencyclus, competentieprofielen, mobiliteit, introductie en 
begeleiding); 

 Adviseert over de arbeidsomstandigheden: veiligheid, gezondheid en het te voeren ARBO-
beleid. 

 Adviseert en doet voorstellen over de toepassing van rechtspositionele regelingen, 
waaronder de CAO PO en Wet BIO. 

 
b) Uitvoering personeelsbeleid: 
 Adviseert bij de uitvoering van het personeelsbeleid en ondersteunt onder meer bij 

personeelsgesprekken en uitvoering van de gesprekkencyclus door de schooldirecteuren; 
 Draagt zorg voor evenwichtige beloningsverhoudingen binnen de organisatie, bewaakt de 

bevorderingsmomenten en ondersteunt het college van bestuur en schooldirecteuren bij 
voorstellen voor (vaste) aanstelling, ontslag en dergelijke; 

 Stelt functiebeschrijvingen op en ontwikkelt waarderingsvoorstellen; 
 Inventariseert de wensen en verwachtingen van management en personeelsleden; 
 Voert de gesprekken met de schooldirecteuren over de jaarlijkse formatieplannen en stelt 

het allocatiemodel en bestuurs-formatieplan op; 
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 Doet voorstellen over opleidings- en ontwikkelingsvraagstukken en begeleidt het college 
van bestuur en de schooldirecteuren bij de totstandkoming van het (na)scholingsplan; 

 Geeft inhoudelijke en procedurele adviezen bij de werving en selectie van medewerkers en 
ziet toe op het correct verlopen van betreffende procedures; 

 Adviseert en begeleidt het college van bestuur en de schooldirecteuren bij aanstelling, 
overplaatsing, ontslag, arbeidsomstandigheden en conflictsituaties; 

 Treedt voor het college van bestuur, schooldirecteuren en medewerkers op als 
aanspraakpunt voor personele zaken; 

 Bewaakt de planning en voortgang in verband met de activiteiten die voortvloeien uit het 
integraal personeelsbeleidsplan ,re-integratietrajecten bij arbeidsongeschiktheid, 
outplacementprocedures etc.. 
 

c)  Controle 
 Controleren of de personele inzet conform het bestuurs-formatieplan (allocatiemodel) en 

de tussentijds geaccordeerde wijzigingen wordt uitgevoerd, inclusief de administratieve 
afhandeling daarvan; 

 Controleren of de personeelsadministratie en personeelsdossiers voldoen aan de 
wettelijke voorschriften; 

 Vastleggen van de administratieve organisatieprocessen en voorstellen doen voor 
aanpassing en verbetering voor gegevensverwerking en managementinformatiesysteem.  

 Optimaliseren en bewaken van de administratieve organisatie m.b.t. personeelszaken. 
 Begeleiden van de externe accountant bij de controles van de personeels-

/salarisadministratie. 
 
d)  Leiding geven: 

 Stelt de planning van de afdeling P&O op, bewaakt deze en geeft prioriteiten aan; 
 Draagt zorg voor verdeling, voortgang en kwaliteit van werkzaamheden; 
 Begeleidt de medewerker P&O bij zijn/haar werkzaamheden; 
 Begeleidt de medewerker P&O bij zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. 

 
e)   Interne en externe afstemming en persoonlijke ontwikkeling 

 Op peil houden van de, voor het beroep en de onderwijssector, vereiste bekwaamheden 
en zo nodig uitbreiden; 

 Deelnemen aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten; 
 Vertegenwoordigen van de organisatie bij relevante netwerken en werkgroepen; 
 Verstrekken van informatie over nieuwe ontwikkelingen, beleidsactiviteiten en andere 

relevante aspecten op het gebeid van personeel en organisatie; 
 Een bijdrage leveren aan de realisatie van een professionele cultuur en communicatie 

binnen de organisatie. 
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3.3 Opleiding en persoonlijke eigenschappen. 
 Een afgeronde HBO opleiding op het gebied van personeel en organisatie; 
 Een pré is: 
 Kennis van de wet- en regelgeving in het onderwijs. De organisatie heeft openbare  
     scholen (Reflexis) en bijzondere scholen (LIMA), waardoor er binnen Paraat scholen  
     rekening gehouden moet worden met verschillende rechtspositie en wet- en  
     regelgeving; 
 Bekendheid met de personele zaken en personele ontwikkelingen in het onderwijs; 
 Bekend zijn met het werken met AFAS en een affiniteit met vergaande automatisering  
     van de personele administratie; 

 
Het hoofd personeel & organisatie: 

 is analytisch, creatief, proactief en leergierig; 
 is prettig in de omgang en voelt zich thuis in een informele organisatie; 
 kan gemakkelijk en helder communiceren, zowel mondeling als schriftelijk; 
 pakt zaken zelfstandig op en kan goed samenwerken.  

In het onderwijs is er veel overlap tussen personeel en financiën. De kracht van het 
bestuurskantoor en organisatie bestaat uit de korte lijnen en krachtige samenwerking; 

 kan schakelen tussen de verschillende niveaus en beschikt over bestuurlijke sensitiviteit; 
 heeft een flexibele instelling, waardoor gedacht kan worden in oplossingen en kansen; 
 beschikt over uitstekende adviesvaardigheden. 

 

3.4 Arbeidsvoorwaarden 
Het Hoofd personeel & organisatie krijgt een salaris in overeenstemming met de zwaarte van de 

functie conform schaal 11 of 12 CAO PO (maximaal € 4.942 per maand bij een fulltime aanstelling). 

De betrekkingsomvang is 0,8 tot 1,0 fte.   
 

4. Procedure 
Het college van bestuur stelt een benoemingsadviescommissie in. Deze commissie bestaat uit (een 

afvaardiging van) het college van bestuur en medewerkers van het stafbureau. 

De benoemingsadviescommissie geeft advies aan het college van bestuur met betrekking tot de 

uiteindelijke kandidaat.  
 

4.1 Planning  
Openbaar maken vacature: : 26 mei 2018 

Sluiting reactietermijn :  11 juni 2018 

Gesprekken   :  week 25 (18 t/m 22 juni 2018) 

 

4.2 Aanvullende informatie 
Voor meer informatie over Paraat scholen verwijzen wij u naar: www.paraatscholen.nl. 

Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met: 

 Frans Stieber  College van Bestuur   0315-215009 
 

http://www.paraatscholen.nl/
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4.3 Solliciteren 
Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit uw sollicitatie te sturen naar 

bestuurskantoor@paraatscholen.nl .  

 

4.4 Contactgegevens  
Paraat scholen: 

Bezoekadres bestuurskantoor: Hutteweg 113, 7071 BV Ulft 

Postadres bestuurskantoor:  Postbus 14, 7070 AA Ulft 

Telefoon:    0315-215009 

E-mail:     bestuurskantoor@paraatscholen.nl 

Website:    www.paraatscholen.nl   
 

  

 

mailto:bestuurskantoor@paraatscholen.nl
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