
Ervaring Vincent van den Houte (24) bij Stichting Onderwijs Primair 

 

https://www.linkedin.com/in/vincent-van-den-houte-8b6470176/ 

Vincent werkt sinds 1 april 2019 bij Stichting Onderwijs Primair. Hij is op dit moment masterstudent 

Public Administration aan de Erasmus Universiteit. Hier vertelt hij zijn ervaring als 

bestuursondersteuner en waarom hij werken bij Stichting Onderwijs Primair aanbeveelt: 

In mijn tijd bij Stichting Onderwijs Primair heb ik ten eerste veel geleerd van veel verschillende 

(beleids)terreinen. Ik heb hier een korte samenvatting gemaakt wat ik in deze 2,5 jaar ongeveer 

allemaal gedaan heb. Mijn taken bestonden uit: agenda beheren bestuurder, notuleren bij 

vergaderingen, agenda’s samenstellen, meeschrijven en controleren van bijv. het jaarplan en het 

strategisch beleidsplan, memo’s schrijven, implementeren nieuwe SharePoint omgeving, 

werkprocessen uitzoeken, data analyseren kwaliteitszorg, vacatureteksten schrijven, website 

beheren, sociale media plan schrijven en uitvoeren, organiseren van vergaderingen en 

(jaar)planningen maken / actueel houden. Verder heb ik tijdens mijn stage in periode van augustus 

2020 tot en met januari 2021 meegeholpen aan het versterken van de kwaliteitszorg binnen de 

stichting, geholpen met het voorbereiden van de kwaliteitsgesprekken met de scholen en geholpen 

met het vormgeven van een stichtingsbrede kwaliteitshandboek. Ook heb ik tijdens mijn stage de rol 

van bestuurssecretaris gepakt. 

Ten tweede is geen dag hetzelfde. Hierboven kan je al lezen dat ik veel verschillende taken heb 

opgepakt. De ene dag ben je echt aan het plannen en organiseren en de andere dag besteed je 

aandacht aan sociale media, kwaliteitszorg en schrijf je mee met stukken. Dit is mede ook de reden 

waarom ik bijna mijn hele studententijd hier met plezier heb gewerkt. 

Ten derde wordt er veel gevraagd van je zelfstandigheid. Dit was voor mij een interessante uitdaging, 

want veel zaken moet je proberen zelf uit te zoeken en/of op te lossen. 

Ik woon in Den Haag en reis via station Gouda waar ik de bus naar Stolwijk neem. Dankzij mijn OV 

kaart kost me dat niks extra’s, alleen tijd. De reisduur vanaf Den Haag CS is ongeveer 40 minuten 
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