
 

 

  

 

Stichting Onderwijs Primair in Stolwijk zoekt: 

 

Student (m/v)  

in de rol van Bestuursondersteuner 
16 uur per week, verdeeld over 3 of 4 dagen waaronder dinsdag 

 
Studeer jij en zoek je een leuke bijbaan? Dan is dit misschien wat voor jou! Wij zijn 

een lerende organisatie en een organisatie waarin leren centraal staat. We dragen 

daarom ook graag bij aan jouw vliegende start op de arbeidsmarkt!  

 

Stichting Onderwijs Primair zoekt een student die de bestuurder ondersteuning kan 

bieden bij het voorbereiden van overleggen, maken van verslagen, meeschrijven 

met stukken, inplannen van afspraken met het scholenveld, de Raad van Toezicht 

en andere actoren. Ook is er ruimte om jezelf te ontwikkelen in bijvoorbeeld 

onderwijskwaliteitszorg, HRM, HRD of ICT. Hiernaast is het mogelijk om hier stage 

te lopen en/of parallel aan het werk als bestuursondersteuner je afstudeerscriptie 

binnen onze organisatie te schrijven. Lees hier de ervaring van student en 

bestuursondersteuner Vincent van den Houte 

 

Dus studeer jij bestuurskunde, politicologie of onderwijskunde of een andere 

gerelateerde opleiding en is dit speelveld voor jou interessant en ben jij 16 uur 

beschikbaar in de week (en bij voorkeur de dinsdag)? Solliciteer dan direct! 

Thuiswerken is ook zeker mogelijk en hierdoor wordt het makkelijker te 

combineren met jouw studie. 

 

Is je interesse gewekt? 

Reageer dan op deze advertentie en stuur ons je motivatie (dat mag een filmpje zijn) 

en CV, naar vacatures@onderwijsprimair.nl. Een filmpje kun je delen met 

Wetransfer.com 

 

Heb je een vraag over de vacature, neem dan contact op met medewerker HRM, 

Wemmy Kroes op of met bestuurder Liesbeth Augustijn, bereikbaar via 

liesbethaugustijn@onderwijsprimair.nl  

Inhoudelijke vragen kan je stellen aan bestuursondersteuner Vincent van den Houte, 

vincentvandenhoute@onderwijsprimair.nl  

 

DOORGROEIEN MET LEF? 

 
 
 
Onderwijs Primair staat voor goed en 
eigentijds openbaar onderwijs. Wij 
stellen kinderen in staat hun eigen 
talenten en persoonlijkheden te 
ontdekken en te benutten. Elke leerling 
telt mee, ongeacht mogelijkheden, 
afkomst, godsdienst of cultuur. Wij 
respecteren elkaar en staan zichtbaar 
midden in samenleving. 

Stichting Onderwijs Primair biedt 
openbaar onderwijs op 16 basisscholen 
in de gemeenten Krimpenerwaard, 
Montfoort en Oudewater.  
 
Sta jij ook voor: 
• betekenisvol leren; 

• vakmanschap; 
• samenwerking; 
• werken in én aan een vitale en 
duurzame organisatie? 
 
Onze stichting biedt een keurmerk  
voor scholen die het verschil willen 
maken.  

Meer dan welkom! 
Wij zijn een Stichting voor openbaar onderwijs. Dat betekent dat wij 
iedereen welkom heten ongeacht geloofsovertuiging, seksuele geaardheid 
of politieke overtuiging(dubbelheid weg) 
 
Een keurmerk 

Onze Stichting biedt een keurmerk voor scholen die het verschil maken. 
We benutten op onze scholen het potentieel van ieder kind en leggen zo de 
basis voor een gelukkig leven! 
 
Teams om trots op te zijn! 

Onze collega's zijn professionals; zij werken elke dag aan het vergroten 
van hun pedagogisch vakmanschap. Zij zijn ambitieus en blijven zich 
continu ontwikkelen. 
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