
Het Rembrandt College in Veenendaal zoekt een directieassistent 

(m/v) 

Voor het Rembrandt College zijn wij zo spoedig mogelijk op zoek naar een stevige directieassistent 

(m/v, 1,0 fte, OOP schaal 7/8, cao VO): een spin in het web, de linker en rechterhand van de 

rector/bestuurder, een schaap met veel poten. 

Het Rembrandt College is een kleinschalige openbare scholengemeenschap voor vmbo tl (mavo), 

havo en vwo, onder bevoegd gezag van de gemeente. Het Rembrandt College is de enige openbare 

school voor voortgezet onderwijs in Veenendaal. De school trekt leerlingen vanuit Veenendaal en 

verschillende omliggende gemeenten. De school telt momenteel 1022 leerlingen.  

Veenendaal bevindt zich in een gebied met krimp. De verwachting is dat het aantal leerlingen de 

komende jaren iets gaat dalen. 

Het schoolgebouw is kleurrijk en nodigt uit tot verwondering. Het Rembrandt College is een erkende 

cultuurprofielschool, herbergt veel creativiteit en biedt leerlingen optimale (keuze)mogelijkheden 

(o.a. maatwerktrajecten). 

De leerling staat centraal en er is veel aandacht voor zijn/haar persoonlijke en sociale ontwikkeling.  

In het kader van passend onderwijs is de school aangesloten bij het Samenwerkingsverband passend 

onderwijs Barneveld – Veenendaal.  

De school kent een eenhoofdige directie met een rector en onderwijskundige teams met voor elk 

team een teamleider en 4 beleidsadviseurs. De directieassistent ressorteert rechtstreeks onder 

rector/bestuurder. De huidige rector is ad interim en zal binnen afzienbare termijn worden 

opgevolgd dor een definitieve rector. 

In de gemeenteraad ligt een voorstel voor een onderzoek naar verzelfstandiging van de school. 

Functieomschrijving 

Taken en verantwoordelijkheden 

• notulen van de vergadering van de schoolleiding en actueel houden van de actie- en 

besluitenlijst 

• actueel houden van de website 

• samen met rector/bestuurder verzorgen van diverse in- en externe communicatie, onder 

meer Nieuwsbrieven 

• opzetten de instrumentele kant van de kwaliteitszorg 

• draagt zorg voor de instrumentele kant van de kwaliteitszorg 

• beheren van de agenda rector/bestuurder 

• samen met rector/bestuurder voorbereiden van de stukken voor de medezeggenschapsraad 

• eerste opvang van medewerkers die contact willen met rector/bestuurder 

• zorgen voor facilitaire voor-en nabereiding van bijeenkomsten, vergaderingen , e.d.  

• het opzetten en bijhouden van een (digitaal) werkarchief voor de schoolleiding 

• het bewaken van tijdige en volledige aanlevering van de te archiveren stukken en het 

completeren van de dossiers; 

• verantwoordelijk voor een heldere archivering, die waar relevant toegankelijk en inzichtelijk 

is voor alle medewerkers. 



Functie-eisen 

• relevante en afgeronde mbo-/hbo-opleiding of vwo met aantoonbare relevante opleiding 

• relevante werkervaring 

• uitstekende referenties 

• kennis van het (VO-)onderwijs is een pré 

Competenties 

Representatief, vriendelijk 

Uitdrukkingsvaardigheid  

• uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal  

• kan ideeën en meningen begrijpelijk, helder en gestructureerd schriftelijk verwoorden  

Flexibiliteit 

• kan zich zelf aanpassen bij verandering 

• past plannen aan gewijzigde inzichten of omstandigheden aan zonder de oorspronkelijke 

doelstellingen uit het oog te verliezen 

• houdt niet alleen niet vast aan zekerheden, maar beleeft ook plezier aan wisselende 

omstandigheden 

• kan improviseren 

Stressbestendigheid 

• kan blijven presteren onder tijdsdruk of onverwachte situaties 

• weet in complexe of onverwachte situaties maatregelen te treffen en op eigen initiatief orde 

op zaken te stellen 

• laat zich niet gek maken 

Initiatief 

• draagt uit eigen beweging ideeën of oplossingen aan 

• neemt in overleg passende actie als de situatie daarom vraagt, zowel bij kansen als bij 

probleemsituaties 

• reageert direct als zich (probleem)situaties voordoen - ook op problemen waar niet hardop 

over gesproken wordt en bespreekt deze 

• ziet en bespreekt kansen die gericht zijn op de behoeften van de schoolleiding  

Kwaliteitsgerichtheid 

• hecht eraan met een permanent oog voor kwaliteit werk uit te voeren 

• brengt mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering naar voren 

• anticipeert op knelpunten en belemmeringen teneinde het kwaliteitsniveau hoog te houden 

• overtuigt anderen actief van het belang van kwaliteit uit en bevordert de kwaliteit zichtbaar 

• toont eigenaarschap, van het begin tot het einde, doet wat beloofd is en geeft openheid van 

zaken over redenen en omstandigheden 

• stelt hoge eisen aan zichzelf en probeert daar steeds aan te voldoen 

Respect 

• waardeert en toont respect voor de (culturele) waarden en normen van anderen 



• heeft geen (voor-)oordelen over geaardheid, geloof of niet-Nederlandse culturen(= 

onderschrijft de kernwaarden van het Openbaar Onderwijs) 

Commitment 

• hecht eraan zich met de doelen en belangen van de organisatie of het vakgebied te 

vereenzelvigen 

Integriteit 

• handhaaft volledige vertrouwelijkheid  

• is open naar de rector/bestuurder 

• handelt volgens algemeen aanvaarde sociale en ethische normen 

Voortgangscontrole 

• bewaakt en controleert de voortgang van de werkzaamheden, praat hierover en overlegt 

regelmatig 

• maakt en bewaakt een realistische tijdsplanning en geeft tijdig aan als deze niet behaald 

wordt 

Plannen en organiseren 

• stelt zelfstandig prioriteiten in het uit te voeren werk 

• maakt en bewaakt een realistische tijdsplanning en stemt proactief af met verschillende 

(externe) belanghebbenden 

Delegeren 

• delegeert werkzaamheden met duidelijke instructies 

• bewaakt de voortgang van de overgedragen werkzaamheden en blijft als verantwoordelijke 

beschikbaar voor vragen 

Organisatiesensitiviteit 

• laat zien de meningen en de gevoeligheden in de organisatie te kennen en er rekening 

mee te houden 

• voelt de voorkeur van de ander aan en is zich bewust van omstandigheden, gevoelens en 

behoeften van de ander 

• reageert op onuitgesproken behoefte 

• heeft goede relaties met andere diensten en afdelingen 

• toont zich bewust van de invloed van het eigen handelen op anderen 

Probleemanalyse 

• kan onderzoeken waaruit een probleem bestaat, kan oorzaken en achtergronden 

achterhalen en kan de voorwaarden voor een mogelijke oplossing benoemen 

• stelt gerichte vragen om problemen helder te krijgen en zoekt indien nodig aanvullende 

informatie 

• kan goed het verschil zien tussen belangrijke en minder belangrijke zaken in een probleem 

• heeft een goed analytisch vermogen om de instrumentele kant van de kwaliteitszorg correct 

te verzorgen 

Arbeidsvoorwaarden 



De functie wordt gewaardeerd in OOP schaal 7/8 conform CAO-VO. Omvang van de functie is 1,0 Fte. 

Het betreft een aanstelling voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband (onder voorbehoud 

van uitstekend functioneren).  

Uw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk        

18 januari 2020 via b.dortmond@rembrandt-college-nl. De eerste gesprekken worden gevoerd in de 

week van 20 januari 2020.  

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website: www.rembrandt-college.nl. 

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 
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