
 

 

 

De ISBO is een geïntegreerde organisatie voor bestuur en management van 

42 scholen. De ISBO behartigt als landelijke besturenorganisatie de belangen 

van de bij haar aangesloten scholen en daarnaast kunnen besturen en directies advies 

inwinnen over uiteenlopende onderwerpen. Juridische dienstverlening is daar een voorbeeld 

van. Door het vertrek van de huidige jurist is er een vacature ontstaan. ISBO is dan ook per 

01-09-2016 op zoek naar een parttime: 

 
JURIST M/V (24 -32 uur) 

 

Functiebeschrijving 

1. Wordt belast met het in grote mate van zelfstandigheid uitvoeren van juridische werkzaamheden op 

het gebied van arbeids- en onderwijsrecht, waarbij specifieke kennis over de WWZ, de CAO PO 

en overige onderwijswet-en regelgeving, vereist is.  

2. Het op doelmatige wijze ondersteunen, adviseren en begeleiden van ISBO in het algemeen en de 

aangesloten schoolbesturen in het bijzonder, in de ruimste zin des woords.  

 

Taken 

1. Ondersteunen van de directeuren en besturen van scholen op juridisch- beleidsmatige activiteiten 

op de genoemde werkvelden. Deze ondersteuning kan van incidentele, periodieke of structurele 

aard zijn. 

2. Het mede verzorgen van de interne en externe voorlichting over actuele ontwikkelingen op het 

gebied van onderwijs en arbeidsrecht.  

3. Behartigen van de belangen van de aangesloten schoolbesturen in en buiten rechte. 

4. Voorlichting op het gebied van medezeggenschap, klachtenregelingen en andere juridische 

vraagstukken. 

5. Vanuit eigen vakkennis een bijdrage leveren aan de overige beleidsterreinen bij de ISBO 

organisatie. 

 

Overige eisen 

Wij verwachten van de nieuwe collega dat hij/zij achter de identiteit van het islamitisch onderwijs 

staat en affiniteit heeft met de culturele verschillen en ook daarmee weet om te gaan. In staat is om te 

gaan met kritiek en stresssituaties, maar ook inlevingsvermogen heeft. Daarnaast geen 9 tot 5 

mentaliteit en is flexibel inzetbaar. Is initiatiefrijk en herkent en creëert kansen in het onderwijs. Zowel 

zelfstandig als in een teamverband kan werken en beschikt over een analytisch denkvermogen. Tevens 

communicatief sterk, zowel in woord als in geschrift. Bij voorkeur woonachtig binnen een straal van 

50 km. 

 

Gevraagde opleiding 

Op academisch niveau opgeleid en gespecialiseerd in arbeids- en onderwijsrecht. Kennis van de 

WWZ, de CAO PO, de regelgeving vanuit het Participatiefonds en vervangingsfonds is een vereiste. 

Bij voorkeur minimaal 3 jaar gerichte werkervaring.    

 

Wat bieden wij  
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, conform CAO-PO en een informele en collegiale 

werksfeer. Het salaris is afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring en kan oplopen tot maximaal  

€4942,-  

 

Sollicitatieprocedure 

De sollicitatiebrief en CV kunt u tot 10 juli 2016 richten aan dhr. Y. Altuntas, directeur ISBO. 

Zielhorsterweg 83, 3813 ZX te Amersfoort. Uw sollicitatie kunt u ook mailen naar: 

y.altuntas@deisbo.nl. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. 


