
 
 
Stichting Algemeen Bijzondere Scholengroep Amsterdam (ABSA) bestaat uit zes algemeen bijzondere scholen 
met ruim 2200 leerlingen. De scholen zijn gelegen in diverse wijken verspreid over Amsterdam. ABSA is een 
scholengroep met veel ruimte voor de eigenheid in het onderwijs.   
 
Het bestuurskantoor verleent diensten en biedt ondersteuning aan de scholen om kwalitatief goed onderwijs 
te realiseren. Het bestuurskantoor staat onder leiding van de bestuurder.  
 
Wij zijn op zoek naar een bestuursondersteuner die tevens de rol van Privacy Officer vervult voor 24 uur per 
week (M/V)  
 
Ben jij een gestructureerde, kritische teamplayer die zelfstandig en pro actief kan werken? Dan zijn wij op 
zoek naar jou! 
 
De bestuursondersteuner: 
 
Verleent ondersteuning aan de bestuurder en het bestuurskantoor door;  

• Het behandelen van voor hen bestemde post, het signaleren van urgente (post)stukken en het 
bijvoegen van voor de afhandeling benodigde bescheiden. 

• Het in overleg indelen en bewaken van de agenda van de bestuurder het daarbij onderkennen van het 
belang van te maken afspraken en het vervullen van een bufferfunctie. 

• Het aanleggen en bijhouden van werk- en vergaderdossiers t.b.v. de bestuurder. 

• Het opzetten en bijhouden van een werkarchief voor de bestuurder en het bestuurskantoor, het 
bewaken van tijdige en volledige aanlevering van te archiveren stukken en het completeren van de 
dossiers. 

• Het concipiëren van correspondentie en het daartoe verzamelen en bewerken van (aanvullende) 
informatie. 

• Het onderhouden van (telefonische) contacten met medewerkers binnen de Stichting en externe 
instanties over algemeen inhoudelijke aspecten van in behandeling zijnde onderwerpen. 

• Het bijhouden van de website van de stichting.  

• Het verlenen van facilitaire ondersteuning. 

• Het verwerken van de facturen en de contacten met het administratiekantoor en externe instanties 
hierover. 

 
Verleent administratieve en coördinerende werkzaamheden voor zowel bestuur, GMR als de scholen; 

• Het administratief/ organisatorisch voorbereiden van GMR en bestuursvergaderingen, directie 
overleggen en andere bijeenkomsten zoals de directiestudiedagen. 

• Het completeren en archiveren van vergaderstukken, het opstellen en verwerken van de notulen, het 
bewaken van en signaleren van de voortgang van gemaakte afspraken en besluiten. 

• Het plannen van het presidium voor de GMR vergaderingen en het opstellen van de agenda. 

• Het opstellen van de ABSA jaarplanning. 

• Het plannen en coördineren van activiteiten voor de scholen zoals de jaarlijkse BHV cursussen. 

• Het ondersteunen van de scholen bij zaken die bestuursbreed kunnen worden opgepakt, zoals de 
parkeervergunningen. 

• Het voorlopig coördineren van de stagiaires afkomstig van de pabo InHolland Haarlem. Dit is een 
tijdelijke taak en zal t.z.t. worden overgenomen.  

 
 
Vervult de rol van Privacy Officer. De meeste taken die een organisatie moet hebben geregeld om te kunnen 
voldoen aan de AVG, worden door de Privacy Officer uitgevoerd;  

• Verantwoordelijk voor vormgeven, uitdragen en monitoren van het privacybeleid. 

• Beoordelen, analyseren en adviseren over besturing van processen, vanuit de AVG. 

• Adviseren van medewerkers over privacyvraagstukken. 



 
 

• Opstellen en beheren van registratie/ documentatie van de verwerkingen van persoonsgegevens. 
Richt het verwerkingsregister in, beheert en onderhoudt dit.  

• Vraagbaak voor privacyvraagstukken. 

• Zorgen voor tijdige en correcte afhandeling van verzoeken van betrokkenen. 

• Fungeert als eerste aanspreekpunt bij een cyberincident of vragen/ klachten van binnen en buiten de 
organisatie; leidt complexe vragen/ klachten door naar de functionaris gegevensbeschermer. 

• Registreert en meldt datalekken. 

• Zorgen voor (vergroten van) privacy bewustzijn onder de medewerkers. 

• Al het bovenstaande gaat in nauwe samenwerking met de functionaris gegevensbeschermer en de 
bestuurder. 
 

Als bestuursondersteuner beschik je over de volgende kennis en vaardigheden: 

• Kennis van interne administratieve en procedurele voorschriften. 

• Inzicht in taak, organisatie en werkwijze van een scholengroep in het primair onderwijs en de 
werkzaamheden op een bestuurskantoor. 

• Vaardigheid in het tekstverwerken met de computer, het notuleren van vergaderingen, het uitwerken 
van notulen, het opstellen van agenda’s en het zelfstandig kunnen concipiëren van brieven en overige 
correspondentie. 

• Vaardigheid in het toegankelijk maken en bijhouden van archieven en werkdossiers. 

• Vaardigheid in het te woord staan van derden voor het maken en of afhouden van afspraken. 

• Organisatiesensitiviteit, urgentiebesef, hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden, gevoel voor 
verhoudingen, flexibiliteit. 

• Vertrouwelijk kunnen omgaan met informatie is cruciaal.  
 
Als Privacy Officer beschik je over de volgende kennis en vaardigheden: 

• Algemeen theoretische en praktische kennis van privacy en gegevensbescherming met inzicht in 
organisatorische, sociale en juridische aangelegenheden. 

• Kennis en inzicht in de werkwijze van de organisatie. 

• Vaardig in het doen van verbetervoorstellen. 

• Vaardig in het adviseren. 

• Vaardig in het klantgericht informeren. 
 

Op het bestuurskantoor, welke gevestigd is op IJburg, wordt in een klein team gewerkt. We willen de 
werkdagen graag verspreiden over minimaal 3 dagen. Werktijden zijn in overleg. We verwachten dat je 
ongeveer 14 avonden per jaar beschikbaar bent voor vergaderingen.  
 
Heb je belangstelling in deze functie? 
Herken jij je in het profiel van de bestuursondersteuner binnen ABSA?  Dan verzoeken wij je jouw 
sollicitatiebrief en curriculum vitae op te sturen naar:  Absa Scholengroep t.a.v. Janneke Meester – HR 
Adviseur, Franz Zieglerstraat 201a, 1087 HN te Amsterdam of via jannekemeester@absascholengroep.nl  
De sluitingstermijn voor jouw reactie is 21 juni 2020. 
 
Wil je aanvullende informatie over de functie dan kun je contact opnemen met GeertJan Nelson (Directeur 
Bestuurder) via 06 - 54956501 of Janneke Meester (HR Adviseur) via 06 – 28367533.  
De procedure wordt intern- en extern gelijktijdig uitgezet. Bij gebleken geschiktheid worden interne kandidaten 
bij voorrang geplaatst.  
 
Wat wij bieden? 
Goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden. Inschaling in schaal 8 conform de cao voor het primair 
onderwijs. Leuke collega’s binnen verschillende geledingen van de scholengroep. 
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