
   

 

PROGRAMMA 
 

 

Startcursus voor ambtelijk secretarissen 

in het funderend onderwijs 

 
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 3 juni 2022   

 

 

Accommodatie: Omgeving Amersfoort, precieze locatie wordt later bekend 

 

 

Trainer/adviseur: Ron van der Wens, trainer/adviseur medezeggenschap VOO 



  

Inleiding 

 

Steeds meer (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden hebben behoefte aan 

deskundige ondersteuning.  

Als ambtelijk secretaris (AS) kan jij dit bieden. Dan is het goed om je bewust te zijn van je rol en je 

positie en hoe je jouw taken kunt afstemmen op de vragen vanuit de medezeggenschap. 

Op deze cursusdag zullen we op beide zaken ingaan.  

 

 

Meenemen 

 

 Dit programma 

 Een voorwerp wat voor jou het werk als ambtelijk secretaris symboliseert 

 Jouw functiebeschrijving 

 Goede zin! 

 

 

Leerdoelen 

 

De ambtelijk secretaris: 

 begrijpt hoe het beroep zich heeft ontwikkeld, met name in het funderend onderwijs; 

 weet hoe de functie verankerd is in wet- en regelgeving; 

 heeft inzicht in zijn/haar rol en positie; 

 is in staat te reflecteren op de bijzondere rol en positie; 

 is zich bewust van de spanningsvelden die hieruit voortvloeien; 

 heeft nagedacht over verwachtingen die wederzijds leven tussen AS, Dagelijks Bestuur en 

MR en mogelijke spanningen die daarbij optreden en 

 kan inzichtelijk maken wat er nodig is ter versterking van deze positie en dit uitwerken in een 

persoonlijk plan. 

 

 

 

Meer informatie 

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de trainer, Ron van der Wens (06-46773545).



  

Programma 

3 juni 2022 

 

 

Ochtend Aankomst en ontvangst met koffie of thee in de accommodatie om 09.00 uur; 

we starten uiterlijk om 09.30 uur. 

 

Doornemen en vaststellen van het programma. 

 

Kennismaking 

Via een opdracht maken we kennis met elkaar, elkaars organisatie en het 

medezeggenschapsorgaan dat ondersteund wordt. 

 

Korte bespreking voorbereidende opdracht deelnemers 

 

De ambtelijk secretaris in het funderend onderwijs 

Presentatie over de positie/taken/faciliteiten van de ambtelijk secretaris.  

Hoe is dit bij de deelnemers geregeld? 

 

Dilemma's en spanningsvelden van de ambtelijk secretaris 

Wat maakt het zo bijzonder om de medezeggenschap in het onderwijs te 

ondersteunen? Waar loop je tegenop en hoe zou je dat kunnen 

aanpakken/opvangen? 

 

 

Middag Samenwerking ambtelijk secretaris en de voorzitter/secretaris 

De ambtelijk secretaris is een continue factor in het medezeggenschapswerk 

en zal de werkzaamheden goed moet afstemmen met de voorzitter/secretaris.  

 

Voor een doelmatige werkwijze van de (G)MR is de onderlinge afstemming 

van taken van groot belang. We gaan hier dieper op in en onderzoeken waar 

jij als ambtelijk secretaris daadwerkelijk van toegevoegde waarde kunt zijn. 

 

  Intervisieoefening 

Cursisten brengen problemen/situaties uit de praktijk in, die met behulp van 

een intervisiemethodiek door de cursusgroep worden besproken. 

 

Persoonlijk ontwikkelingsplan 

Aan het einde van deze dag kijken we naar wat jij nodig hebt om verder te 

groeien in jouw functie als ambtelijk secretaris. 

 

 

Evaluatie van de cursus 

Terugblik op en afronding van de cursus om circa 16.30 uur. 
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