
 

PROOLEIDEN vormt het 
schoolbestuur voor 13 
openbare basisscholen, 
1 school voor speciaal 
basisonderwijs en 2 scholen 
voor speciaal onderwijs in 
Leiden. 

PROOLEIDEN is per 1 januari 
2010 ontstaan als zelfstandige 
organisatie. De begroting 
bedraagt € 25 miljoen. 
Bij het bestuursbureau 
werken 12 personen. 

PROOLEIDEN is volop in 
beweging en zit midden in 
het proces van kwaliteits- 
verbetering van haar 
bedrijfsvoering. Door de 
verzelfstandiging bestaat 
er voldoende ruimte om de 
functie van controller in te 
vullen, waarbij niet alleen de 
financiële zaken, maar 
ook de beleidsmatige en 
strategische aspecten 
centraal dienen te staan. 
In het nieuwe strategisch 
beleidsplan (2011-2015) moet 
het financiële fundament 
gelegd worden voor een 
organisatie die op een 
innovatieve wijze werkt aan 
kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs in Leiden. 
 
Op dit moment bezoeken 
ruim 4300 leerlingen onze 
scholen en zijn er ruim 500 
medewerkers bij onze 
organisatie werkzaam. 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie 
wordt niet op prijs gesteld. 

Voor ons bestuursbureau zoeken wij een gedreven, 
enthousiaste en deskundige 

controller 
 Taken en verantwoordelijkheden: 
• zorgdragen voor een geconsolideerde planning- en 

controlcyclus en het bevorderen van de effectiviteit 
en efficiency van deze processen 

• opstellen van rapportages, prognoses en analyses 
t.b.v. de directeur-bestuurder, zoals de jaarrekening, 
de meerjarenbegroting, de onderhoudsbegroting en 
zaken rondom treasury 

• uitvoeren van de financiële (project)administratie en 
het optimaliseren van de managementinformatie 

• initiëren, organiseren en uitvoeren van 
haalbaarheid- en risicoanalyses 

 
Wij zijn op zoek naar iemand die: 
• over voldoende relevante werkervaring beschikt, het 

liefst onderwijs gerelateerd 
• een bedrijfseconomische achtergrond en opleiding 

kent (minimaal HBO-niveau) 
• beschikt over cijfermatig inzicht en in staat is cijfers 

in beleid te vertalen 
• zelfstandig, proactief en met gevoel voor de 

bestuurlijke context kan opereren 
• zowel mondeling als schriftelijk over uitstekende 

communicatieve vaardigheden beschikt 
• in staat is als klankbord te fungeren voor de 

directeur-bestuurder en de schooldirecteuren 
• goed kan samenwerken met de beleidsmedewerker 

financiën 

Wij bieden: 
een kleinschalig, prettig werkklimaat, een 
pioniersfunctie in een uitdagende organisatie en 
uitstekende arbeidsvoorwaarden (CAO primair 
onderwijs). Het betreft een nieuwe functie. Indicatie 
salaris: € 63.000 per jaar. Werktijdfactor in overleg. 

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer 
R.B.M. Rigter, directeur-bestuurder van 
PROOLEIDEN. Tel.: 071 - 5247670 of 06 - 24991061. 
Zie ook www.prooleiden.nl 

 

Uw sollicitatie met motivatie en CV kan uiterlijk tot 15 
september 2010 verstuurd worden aan R.B.M. Rigter, 
voorzitter van de sollicitatiecommissie: 
r.rigter@prooleiden.nl of Maresingel 3, 2316 HA 
Leiden. 

 

 


