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Taak- en functieprofiel Bestuurlijk-juridisch adviseur VBSO 
 

Naam organisatie:  VBSO 

Naam van de functie: Bestuurlijk-juridisch adviseur 

Status:    Vastgesteld november 2018 

 

Profiel Bestuurlijk-juridisch adviseur 

 

Plaats in de organisatie 

Ruim vijfentwintig basisscholen zijn bij de VBSO aangesloten. Daarnaast zijn alle kerkelijke 

gemeenten behorende tot de Gereformeerde Gemeenten in Nederland lid van de VBSO. 

De coördinerende taken rond haar doelstelling  voert de VBSO zelf uit. De overige (bestuurlijk-

juridische) dienstverlening van de VBSO is ondergebracht bij KOC Diensten, een organisatie 

waarmee de VBSO nauw samenwerkt. De bestuurlijk-juridisch adviseur heeft coördinerende taken 

bij de VBSO en uitvoerende taken die vallen onder bestuurlijk-juridische dienstverlening bij KOC 

Diensten. 

 

Taken 

De bestuurlijk-juridisch adviseur begeleidt schoolbesturen bij vraagstukken op onderwijsrechtelijk 

en arbeidsrechtelijk gebied. Vragen op onderwijsrechtelijk gebied spelen onder andere op de 

volgende thema’s: medezeggenschap, zorgplicht en aansprakelijkheid, sociale veiligheid, 

klachtrecht, toezicht en handhaving, bestuur en toezicht, toelatingsbeleid en leerlingenvervoer.  

Vragen op arbeidsrechtelijk gebied hebben betrekking op thema’s als het aangaan van 

arbeidsrelaties, het toepassen van arbeidsvoorwaardelijke regelingen, het beëindigen van 

arbeidsovereenkomsten, enzovoorts. Actuele kennis van de onderwijswetten, algemene 

arbeidsrecht, de onderwijs cao’s, de aanvullende rechtspositionele regelingen in het onderwijs, de 

sociale zekerheidswetten is daarbij vereist, evenals een flinke dosis sociale vaardigheden. De 

bestuurlijk-juridisch adviseur overlegt met de schoolbesturen en –directies over de te volgen 

strategie in bestuurlijk-juridische kwesties en treedt daarbij in contact met de wederpartij. Tot het 

takenpakket behoort ook bemiddeling in geval van belangentegenstellingen en onderhandeling over 

de oplossingsrichtingen.  

 

Profielschets 

In onderstaande wordt een profielschets gegeven van de te werven kandidaat. 

 

Ad.1 Persoonskenmerken 

De bestuurlijk-juridisch adviseur is: 

 Resultaat- en doelgericht 

 Zelfstandig en daadkrachtig 

 Relatiegericht 

 Zakelijk ingesteld 

 Gestructureerd en nauwkeurig. 

 

Ad. 2 Identiteit 

De bestuurlijk-juridisch adviseur wil het christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag uit 

overtuiging dienen en van harte instemmen met het identiteitsprofiel van de VBSO. 

 

Ad. 3 Competenties 
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De bestuurlijk-juridisch adviseur is interpersoonlijk competent: 

 Bevordert open relaties tussen partijen en neemt initiatief; 

 Kan effectief communiceren en tot heldere afspraken komen; 

 Kan onderhandelen, bemiddelen en sturen; 

 Heeft een coachende en verbindende stijl van werken.  

 

De bestuurlijk-juridisch adviseur is organisatorisch competent: 

 Stelt concrete doelen voor zichzelf en voor anderen; 

 Werkt stap voor stap naar een bepaald doel toe ook over een langere periode en legt de 

voortgang van activiteiten vast;  

 Werkt ordelijk en systematisch; 

 Levert werk voor anderen op een gestructureerde wijze aan; 

 Heeft bij voorkeur ervaring in het leiden van verbeter-/ en veranderingsprocessen in het 

onderwijs. 

 

De bestuurlijk-juridisch adviseur is competent in samenwerking met de omgeving: 

 Betrekt de betrokken partijen bij de behandeling van dossiers en creëert een draagvlak voor 

interventies; 

 Legt en onderhoudt contact met voor zijn functie relevante personen en instanties. 

 

De bestuurlijk-juridisch adviseur is competent in analyseren en oordeelvorming: 

 Weet snel de hoofdzaak van een wetsvoorstel of ander juridisch of beleidsdocument te vinden en 

kan hoofd- en bijzaken onderscheiden; 

 Kan de kern van een gecompliceerde notitie of ander document helder en beknopt weergeven; 

 Stelt vragen in de diepte maar ook in de breedte, teneinde een zo volledig mogelijk beeld te 

krijgen; 

 Weet de oorzaken van een probleem te benoemen en onderscheidt feiten van 

veronderstellingen; 

 Is in staat creatieve oplossingen te bedenken en overziet de consequenties van bepaalde keuzen; 

 Komt met een goed afgewogen oordeel, waarbij binnen de geldende kaders de verschillende 

mogelijkheden zijn verkend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


