
BEN JIJ OP ZOEK NAAR EEN UITDAGENDE BAAN ALS CONTROLLER? 
 
                                 wij zijn namelijk op zoek naar een  
CONTROLLER MET ERVARING IN HET ONDERWIJS EN NOG WENSELIJKER 
                                                           MET  
                         ERVARING IN EEN SAMENWERKINGSVERBAND  

        voor passend onderwijs 
                                                     voor  0,6 FTE 
 
 
In het Samenwerkingsverband Schiedam, Vlaardingen en Maassluis Onderwijs dat past  
werken 53 basisscholen, 3 speciale basisscholen en 1 school voor speciaal onderwijs samen 
om voor ongeveer 15.000 leerlingen passend onderwijs te verzorgen.  
 
 
Om de complexe organisatie en financiële administratie van ons samenwerkingsverband goed te 
kunnen managen bezit onze nieuwe collega over de volgende kennis en ervaring: 
 

• Minimaal HBO+-opleiding; WO denk- en werkniveau; 
• Relevante werkervaring (3-5 jaar) in vergelijkbare functie; 
• Een goede en sterke mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands; 
• Aantoonbare brede kennis van de wet- en regelgeving en van de financiën van het onderwijs 

(PO); 
• Inzicht in taak, organisatie en werkwijze van het onderwijs; de financiële, economische en 

bestuurlijke context en consequenties daarvan om het begrotingsproces daarop af te kunnen 
stemmen; 

• Vaardig in het vertalen van beleidsontwikkelingen en beleidsmatige keuzes naar 
bedrijfsvoering en de financiële en organisatorische effecten daarvan.  

 
en heeft de volgende eigenschappen en vaardigheden: 

 
• Ondernemend, initiatiefrijk, zelfstandig en enthousiast; 
• Sensitief, gevoel voor belangen en verhoudingen; 
• Weet mensen te bewegen, een mensgerichte en resultaatgerichte leider; 
• Organisatorisch sterk, houdt overzicht en stelt prioriteiten; 
• Sterk analytisch, kritisch en leergierig; 
• Flexibel in veranderende omgevingen, goed processen kunnen doorgronden en die waar 

nodig te verbeteren; 
• Gevoel voor humor; 
• Accuraat. 

 
Stuur je motivatie met CV via mail naar administratie@onderwijsdatpast.info 
t.a.v. mw. M.W.H. van Kalmthout-Reijnen. 
 

mailto:administratie@onderwijsdatpast.info


Wil je meer weten over deze baan? Bel dan mevrouw Van Kalmthout op 0612973342 of mail naar 
mvankalmthout@onderwijsdatpast.info. Meer informatie over onze organisatie is te vinden op 
www.onderwijsdatpast.info  
 
Sluitingsdatum voor deze vacature is 10 november 2021 
 
Data 1e gespreksronde zijn 16 november 2021 en 18 november ‘s middags 
Data  2e gespreksronde zijn 23 november 2021 en 25 november ‘s middags 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 
 
 
 

https://onderwijsdatpast.info/

