15. Beleidsmedewerker

(Financiën, Onderwijs & Kwaliteitszorg en ICT)
Functie-informatie
Functienaam
Salarisschaal
Kenmerkscores
Werkterrein
Activiteiten

Beleidsmedewerker
10
43343 43333 43 33
Bedrijfsvoering
Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren

Context
Stichting Meer Primair heeft onder haar bevoegd gezag achttien basisscholen, gelegen in de
woonkernen Abbenes, Buitenkaag, Badhoevedorp en Hoofddorp.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de stichting. Het College van bestuur is verantwoordelijk voor
de stichting en stuurt de directies van de scholen aan.
Het College van bestuur en de directies van de scholen worden ondersteund door het bestuursbureau.
Het bestuursbureau levert ondersteuning op het gebied van financiën, huisvesting, personeelszaken,
materiële zaken, PR, marketing en communicatie, uitvoering kwaliteitszorg en secretariële en
administratieve ondersteuning.
Op de scholen zijn directeuren, teamleiders, leraren, leraren met speciale taken oa. intern begeleiders,
ondersteuners, assistenten, conciërges, facilitair medewerkers en administratief medewerkers actief.
De beleidsmedewerker is werkzaam op het bestuursbureau en is verantwoordelijk voor de bijdrage
aan de beleidsontwikkeling op het aangewezen beleidsterrein en de advisering over het beleid op het
aangewezen beleidsterrein en de coördinatie en uitvoering van het beleid op het aangewezen
beleidsterrein.

Resultaatgebieden
1. Bijdrage beleidsontwikkeling en advisering op het aangewezen beleidsterrein
 vertaalt nieuwe regelgeving op onderwijsterrein in passende regelgeving en uitvoeringsafspraken;
 levert een bijdrage aan de ontwikkeling van beleid;
 ontwikkelt met de directies en het College van bestuur de inhoudelijke kaders voor het
aangewezen beleidsterrein en bewaakt de uitvoering van het beleid;
 adviseert het College van bestuur en het directieberaad over mogelijke innovaties op het
beleidsterrein;
 analyseert de voortgang en de resultaten van de (prestatie)afspraken, doet hiervan verslag en
brengt deze in, in het besluitvormingscircuit;
 doet voorstellen voor de inrichting van de rapportage van de ontwikkelingen op de scholen en de
stichting;
 draagt zorg voor inhoudelijke aanvraag van subsidie voor projecten en verzorgt de verantwoording
daarvan;
 beoordeelt beleidsvoornemens van de scholen en vertaalt deze naar adviezen voor het College van
bestuur;
 treedt op als sparringpartner van het College van bestuur inzake het aangewezen beleidsterrein;
 neemt op verzoek van het College van bestuur deel aan bestuurlijke overleggen zoals
 vergaderingen van de GMR en bereidt de vergaderingen voor;

 is verantwoordelijk voor het beheer van bovenschoolse administratieve systemen op het
aangewezen beleidsterrein ;
 vertegenwoordigt het bestuur in regionale en gemeentelijke overleggen op het aangewezen
beleidsterrein;
 voert het contact met de externe instanties over zaken op het aangewezen beleidsterrein
betreffende (bijvoorbeeld met de onderwijsinspectie inzake Onderwijs & Kwaliteitszorg).
2. Beleidsuitvoering op het aangewezen beleidsterrein
 ondersteunt de directies bij het ontwikkelen en implementeren van beleid en innovatie en
ondersteunt bij vraagstukken;
 adviseert en ondersteunt de directies van de scholen t.a.v. implementatie en de uitvoering van het
beleid binnen de scholen;
 participeert in project- en werkgroepen op het beleidsterrein, coördineert projecten en draagt zorg
voor de monitoring van de resultaten;
 draagt mede zorg (in samenspraak met het directieberaad voor de implementatie van
protocollen en reglementen.

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden
- Beslist bij/over: het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van beleid van de stichting,
beoordeling van beleidsvoornemens van de scholen en de vertaling daarvan naar adviezen voor het
College van bestuur; de ondersteuning aan de directies bij het ontwikkelen en implementeren van
beleid en innovatie en bij vraagstukken op het aangewezen beleidsterrein;
- Kader: door de stichting specifiek geformuleerde beleidslijnen en specifieke wet- en regelgeving in
het onderwijs;
- Verantwoording: aan het College van bestuur over de kwaliteit van de bijdrage aan de
beleidsontwikkeling en het advies van het onderwijs- en kwaliteitsbeleid en de uitvoering van het
onderwijs- en kwaliteitsbeleid.

Kennis en vaardigheden
-

brede theoretische en toegepaste kennis van het aangewezen beleidsterrein en de ontwikkelingen
daarbinnen;
kennis van het ontwikkelen van scholingsprogramma's;
inzicht in de ontwikkelingen op het aangewezen beleidsterrein;
inzicht in het functioneren van onderwijsorganisaties en samenwerkingsvormen binnen het
onderwijs;
vaardig aan het leidinggeven aan professionals;
adviserende en analyserende vaardigheden;
vaardig in het ontwikkelen van beleid, protocollen en reglementen;
vaardig in het voorzitten en aansturen van commissies en werkgroepen;
vaardig in het motiveren, inspireren en verbinden van mensen;
vaardig in het optreden als sparringpartners en adviseur;
vaardig in het projectmatig werken;
coördinerende vaardigheden.

Contacten
-

met het College van bestuur, medewerkers van het bestuursbureau en directies van de scholen en
medewerkers om tot afstemming te komen over de uitvoering van het beleid;
met de GMR over beleid op het aangewezen beleidsterrein om een toelichting te geven;
met instelling op het terrein van het aangewezen beleidsterrein om de stichting te
vertegenwoordigen en de belangen in te brengen in het overleg.

Functieprofiel
-

Opleidingsniveau: HBO+/WO.
Opleidingseisen: vakopleiding gericht op aangewezen beleidsterrein.

Deze functie wordt ingeschaald in LB/LC indien er sprake is van een lesbevoegdheid van de
functionaris en deze reeds in deze schaal is ingeschaald.

Taakbeschrijving ICT behorende bij de functiebeschrijving van
Beleidsmedewerker
Mogelijke taken:
Advisering CvB op het gebied van informatievoorziening en automatisering van de
instelling.
- inventariseert de informatiebehoefte van de organisatie en de wensen hiertoe;
- levert bijdragen aan het informatieplan en stelt automatiseringsplannen op;
- analyseert de bestaande informatievoorziening en het signaleert knelpunten daarin;
- adviseert omtrent aanpassingen c.q. verbeteringen;
- specificeert de systeemvereisten en adviseert over de organisatorische-, economische- en sociale
aspecten die samenhangen met de informatievoorziening en automatisering;
- stemt de informatievoorziening af op organisatie - c.q. bedrijfsprocessen;
- beheert het budget ICT;
- draagt zorg voor de ontwikkeling van specifieke toepassingen.
Coördinatie van de organisatie en inrichting van het beheer van hard- en software en de
te onderscheiden netwerken.
- adviseert over en het inrichten van het service level management, change-, problem- en
configuratiemanagementprocedures en capacitymanagement;
- adviseert over standaards;
- voert het datamanagement uit;
- stelt richtlijnen en procedures op ten behoeve van gebruikers en automatiseringsmedewerkers;
- instrueert en begeleidt gebruikers bij het beoordelen, testen en invoeren van onderwijsapplicaties;
- draagt zorg voor beveiliging, back-up procedures etc.;
- stuurt de netwerk/systeembeheerders en de helpdesk aan.

