
 

 

 

 

Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT zoekt 2 stafmedewerkers voor het 
bestuurskantoor (ieder van 0,6 – 1,0 fte) 

Heb jij zin in een uitdaging? Dan is dit iets voor jou. 

Present is een stichting voor openbaar basisonderwijs in de regio West- Friesland. De 
stichting heeft 8 scholen met in totaal 12 locaties.  

Werkzaamheden: 

Je ontwikkelt (meerjaren)beleid op het terrein van bedrijfsvoering (financiën, ICT en 
gebouwen) en/of HRM en je zorgt voor de implementatie en uitvoering hiervan.  

Je hebt een belangrijke ondersteunende taak voor zowel de scholen, bestuur als Raad van 
Toezicht. Zo fungeer je als aanspreek- en coördinatiepunt voor de directeuren en geef je 
gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en directeuren op de beleidsterreinen.  

Wie zoeken wij? 
Wij zoeken stafmedewerkers die: 

- Een opleiding hebben op tenminste HBO-niveau en grote kennis hebben van 
onderwijsorganisaties en nieuwe relevante ontwikkelingen 

- Beschikken over kennis en ervaring op het gebied van bestuurs- en 
managementondersteuning in het basisonderwijs, met name waar het gaat om 
huisvesting, personeels- en materieelbeheer en financiën 

- Die daadkrachtig zijn 
- Lef en maatschappelijk ondernemerschap tonen 
- Effectief communiceren en daarmee verbinden 
- Belangstellend zijn 
- Besluiten durven te nemen 
- De doelstelling van het openbaar onderwijs onderschrijven en uitdragen  

 

 



 

 

Wie zijn wij? 
Stichting Present is het bevoegd gezag van 8 basisscholen op 12 locaties in West Friesland. 
Als missie hebben we bepaald: 

Present: met passie de toekomst in 
 

De missie van Present luidt: Met passie de toekomst in 
 
Onze visie is uitgewerkt in drie onderdelen: 

 
1. Stichting Present. . Een unieke stichting met een unieke historie, met unieke mensen 

die werken op unieke scholen. Maar ook een stichting waar er ongeveer duizend 
vergelijkbare van in Nederland zijn, die onderling grote overeenkomsten vertonen. 
We willen benadrukken dat de stichting zich in de komende jaren meer gaat 
profileren, juist samen en naast de in hoge mate zelfstandig functionerende scholen. 
We werken toe naar meer uniformiteit waar het kan met behoud van de eigenheid 
van de scholen om binnen de gestelde kaders een eigen koers te varen 

2. Passie. Onderwijs op een Present-school kan niet zonder passie, zonder 
betrokkenheid op kinderen, zonder een goede teamsfeer, zonder een positieve 
instelling, zonder een bewuste keus om met mensen om te gaan (kinderen, collega’s 
én ouders) en ook niet zonder een gevoel van trots. Al deze aspecten zijn van 
fundamenteel belang om te kunnen werken binnen onze stichting. Hierin leggen we 
de lat hoog: onze medewerkers hebben met passie voor het vak gekozen en we 
zorgen er samen voor dat die passie als rode draad door hun loopbaan heen blijft 
lopen 

3. Toekomst. We helpen kinderen in ontwikkeling voor een passende plek in het 
vervolgonderwijs, we zijn in partnerschap met ouders bezig om een nieuwe generatie 
wereldburgers op te leiden, we voelen ons verantwoordelijk voor een toekomst 
waarin de kernwaarden van het openbaar onderwijs (iedereen mag er zijn, iedereen 
is welkom) voluit aan bod mogen komen, én we willen graag een attitude bijbrengen 
voor een verantwoordelijke omgang met deze aarde die ons allemaal zal overleven. 
Daarom zijn we resultaat- en opbrengstgericht, want we willen bij onszelf en onze 
leerlingen “eruit halen wat erin zit”. Kernwaarden Bovenstaande missie en visie 
wordt in gedrag en in onderlinge omgang concreet gemaakt in vijf kernwaarden 
 

 
Present werkt vanuit de volgende kernwaarden: 
 

• Ruimte: Wij vertrouwen op de creativiteit en ambitie van onze medewerkers. 

• Open: Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.  

• Samen: Wij benutten de kracht van “met elkaar”.  

• Dynamisch: Wij kijken naar de toekomst en blijven ons ontwikkelen.  

• Divers: Wij koesteren eigenheid.  



 

 

Deze kernwaarden zien we terug binnen onze hele organisatie. Ze worden in de 

schoolplannen concreet gemaakt. 
 

Praktische informatie: 
Wij bieden een veelzijdige en afwisselende functie. Afhankelijk van opleiding en ervaring 
ontvang je aanbieding op functieschaal 11 OOP cao Primair Onderwijs. Dat is een salaris 
tussen € 2.898 en € 5.329 bruto per maand.  
Wanneer deze vacature jou aanspreekt dan nodigen we uit je te reageren.  

 

 


