
 

 

 

 

 

De Oorsprong is een 

stichting voor protestants -

christelijk onderwijs, 

bestaande uit zeven 

scholen in Doorn, 

Driebergen en Wijk bij 

Duurstede.  

 

Iedere school heeft een 

eigen onderwijskundig 

concept en werkt met 

moderne lesmethoden en 
leermiddelen.  

 

We werken vanuit een 

gezamenlijke 

levensovertuiging en 

doelstelling.  

 

Bovendien doen de 

directies en leerkrachten 

veel dingen samen, met 

name binnen ons interne 

scholingsprogramma, 
waardoor alle scholen 

profiteren van gedeelde 

kennis en ervaring. 

 

Reageren? 

We hopen dat je snel 

reageert. 

 

Jouw sollicitatie mail je naar 

personeelszaken@de-

oorsprong.nl. Doe dit voor 

31 januari. 

De eerste gesprekken 
hebben wij gepland op 

dinsdag 9 februari. 

 

Controller (0,2 wtf) 
 

 strategisch sparringpartner van bestuur en directie 
 

 
 
De Oorsprong zoekt een ervaren en daadkrachtige business controller.  

Als controller ben je verantwoordelijk voor het ‘in control’ zijn van De Oorsprong. 

Neem je de verantwoordelijkheid voor de begrotingscyclus en de jaarrekening? 
Denk je mee over de financiële consequenties van beleidsvoornemens en wil je 
verantwoordelijk zijn voor de financiële controle en het risicomanagement? 
 

We zoeken iemand die strategisch meedenkt, adviseert en proactief handelt. Een 
professional die kennis heeft van het onderwijs. Een controller die weet te 
schakelen tussen strategische vraagstukken en de praktijk van alledag. Iemand die 
vanuit zijn/haar vakgebied in staat is om begrijpelijk te communiceren. 
 
 

Ben jij de onafhankelijke gesprekspartner die werkt op wo-niveau en een aantal 

jaar ervaring heeft als business controller in het onderwijs? 
Zijn analyseren, onderzoeken, onafhankelijk een oordeel vormen, goed verwoorden 
wat je vindt en samenwerken de kernwoorden die bij je passen? 
En ben je flexibel inzetbaar voor ongeveer 8 uur per week? 
 

 

Dan is dit wat wij te bieden hebben 
 We werken in een klein team met een grote ambitie. 
 We zijn collega’s die elkaar ondersteunen en als team streven naar 

ontwikkeling. 
 Een arbeidsovereenkomst voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband 

in schaal 12 van de Cao Primair Onderwijs. 
 
 

Wil je meer informatie over deze functie? 
Neem dan contact op met Ariënne Esser, uitvoerend bestuurder. Zij is bereikbaar 
via 06 – 2391 6999. Op onze website www.de-oorsprong.nl vind je het uitgebreide 
functieprofiel. 
 

 

We zijn een kleine stichting en op zoek naar iemand die er plezier in heeft ons 
te ondersteunen bij onze professionele ontwikkeling.  
Wij vinden het logisch wanneer dit voor jou een ‘tweede’ baan is. 
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