
STUDENT-ASSISTENT VOOR HET 
SCHOLENNETWERK VAN 
BÈTAPARTNERS 
Soort werk: Onderwijsondersteuning 
Uren per week: 12-16 uur 
Duur: 6 maanden of langer 
Startdatum: Start maandag 6 januari 2020 
Einddatum: 

 

Vergoeding: CAO conform SA 
VU Onderdeel: Vrije Universiteit Amsterdam 
Vacaturenummer: 

 

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is een vooraanstaande, innovatieve en groeiende universiteit 
die midden in de samenleving staat en actief bijdraagt aan de ontwikkelingen in onderwijs en 
onderzoek. Onze breed georiënteerde universiteit telt tien faculteiten, verschillende instituten, 
stichtingen en onderzoekscentra, en ondersteunende diensten. Op de campus aan de snelst 
groeiende economische regio van Nederland (de Zuidas), werken ruim 4.500 medewerkers en volgen 
ruim 23.000 studenten wetenschappelijk onderwijs.  
   
De Faculteit der Bètawetenschappen inspireert wetenschappers en studenten om duurzame 
oplossingen te vinden voor de complexe maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Met meer dan 
5.700 studenten en ruim 2.000 medewerkers is het de grootste faculteit van de VU. De bètafaculteit 
verzorgt diverse bachelor- en masteropleidingen, die een directe link hebben met het excellente 
onderzoek. Het onderwijs en onderzoek beslaan de volle breedte van de bètawetenschappen, 
waarbij vier domeinen centraal staan: Information Sciences, Human Life Sciences, Science for 
sustainability en Fundamentals of science. Internationaal is er intensieve samenwerking met 
vooraanstaande wetenschappelijke instituten en partners  
Bètapartners is het netwerk van de vier hoger onderwijs instellingen VU, UvA, HvA, Inholland en 
ruim 40 scholen voor voortgezet onderwijs in de provincies Noord-Holland en Flevoland, het Gooi en 
Amsterdam en omstreken.  
   
Bètapartners wil havo- en vwo-leerlingen enthousiast maken voor bèta en techniek door te 
verdiepen en uit te dagen. Voor leerlingen bieden wij bijvoorbeeld buiten de school 
profielwerkstukbegeleiding aan, science labs en masterclasses. Voor op school hebben wij leskisten 
en webklassen. Voor docenten bieden we vakinhoudelijke en vakoverstijgende nascholingen aan. 
Docenten duiken hierbij dieper in de stof en brengen nieuwe kennis terug naar de school.  
Alle activiteiten en materialen die door de leden van de Bètapartners worden ontwikkeld, bieden wij 
aan op onze website onder de vlag van de Its Academy. Hoewel wij ons primair richten op ‘groot 
Amsterdam’ zijn scholen buiten de regio ook van harte welkom om deel te nemen. Neem even een 
kijkje op www.itsacademy.nl.  
   
Wij zoeken een enthousiaste student-assistent die affiniteit heeft met onderwijs die wij een 
bijzondere plek aanbieden om werkervaring op te doen in een enthousiast team. 

Functie-inhoud 

 Het meedenken en ondersteunen bij de uitvoering van evenementen  
 Communiceren met de betrokken instellingen, scholen en docenten  



 Het onderhouden van de database van de website  
 Het uitzetten van afspraken bij de scholen  
 Het uitsturen van mailingen via de website (o.a. de nieuwsbrief)  
 Het aanmaken van diverse items binnen de website  
 Het uitvoeren van merges in Word en Excel 
 Flyers en posters opmaken in InDesign 

Functie-eisen 

 Uitstekende organisatorische vaardigheden;  
 Een stressbestendige en flexibele werkhouding  
 Goede contactuele eigenschappen;  
 Nauwgezet en betrouwbaar;  
 Ruime ervaring met Xcel, Word, Outlook, en een digitale aanleg voor het snel oppakken van 

programma’s als Mailchimp, Wordpress en InDesign 
 Affiniteit met de wetenschap en het voortgezet onderwijs is een pre 

Bijzonderheden 

De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van 1 jaar 
met de mogelijkheid tot verlenging. Op de website (www.werkenbijdevu.nl) kun je onze 
aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen uitgebreid terugvinden zoals:  

 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag; 
 minimaal 29 vakantiedagen bij volledige arbeidsduur;  
 collectiviteitskortingen op ziekte- en autoverzekering. 

Salaris 

Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding maximaal € 2.049,- bruto per maand bij een voltijds 
dienstverband. 

Informatie 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:  
Monique Jhinnoe,  tel.: 020 598 4036,  e-mail: u.m.jhinnoe@vu.nl  
website: www.betapartners.nl 

Sollicitatie 

Schriftelijke reacties kun je sturen naar: u.m.jhinnoe@vu.nl 
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