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Functiebeschrijving 
 
Context 
De Onderwijsgroep Amersfoort omvat een aantal onderwijsinstellingen voor voortgezet onderwijs en 
speciaal voorgezet onderwijs onder één bestuur.  Binnen de onderwijsgroep zijn verschillende 
onderwijskundige sectoren te onderscheiden nl. (Voortgezet) Speciaal Onderwijs, Praktijkonderwijs, 
VMBO, Havo, VWO en Gymnasium. 
  
De werkzaamheden worden verricht in één van deze scholen. In de gebouwen verblijven dagelijks 
leerlingen, docenten en overige personeelsleden. De administratief medewerker is werkzaam binnen 
de ondersteunende dienst die onder leiding staat van de schoolleiding.  
 
De administratief medewerker verricht ondersteunende werkzaamheden voor diverse 
administraties, zoals leerlingenadministratie, schooladministratie, administratie met betrekking tot 
het leerlingvolgsysteem en financiële administratie 
 
Werkzaamheden 
1. Voert de leerlingenadministratie door: 

- het verzorgen van de invoer van persoonsgegevens in de leerlingenadministratie aan de 
hand van op volledigheid gecontroleerde formulieren; 

- het inwinnen van aanvullende informatie; 
- het verwerken van mutaties; 
- het verzorgen van de cijfer- en diploma-administratie; 
- het doen van suggesties ter verbetering van registratieprocedures voor de 

leerlingenadministratie en de uitvoering van wettelijke regelingen en besluiten in deze; 
- het opschonen van de leerlingendossiers. 
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2. Past regelingen toe in het kader van inschrijving, bekostiging en het geven van uitvoering aan de 
schoolgeldwet door: 
- het beoordelen van aanvragen en zorgen voor een juiste betaalbaarstelling van de diverse 

vergoedingen; 
- het geven van uitleg over interpretatie en uitvoering van regelingen aan leerlingen en andere 

belangstellenden; 
- het (schriftelijk) beantwoorden van vragen en geven van inlichtingen over (de uitvoering van) 

bestaande regelingen als geheel en toegepast in individuele zaken. 
 
3. Draagt zorg voor het leerlingenvolgsysteem door: 

- het met behulp van softwareprogramma’s genereren van rendements- en studiegegevens; 
- het invoeren en muteren van onderwijs- en persoonsgegevens; 
- het beantwoorden van vragen van leerlingen en docenten over de verwerking van gegevens 

van uiteenlopende studie-aangelegenheden. 
 
4. Verricht financieel administratieve werkzaamheden door: 

- het controleren van de ingekomen facturen en zorgdragen voor parafering; 
- het coderen van de facturen en het aangeven van de betaaldatum ten behoeve van de 

verwerking daarvan in de boekhouding door de administratief medewerker van het 
bestuursbureau; 

- het op basis van overzichten van de administratief medewerker van het bestuursbureau 
bewaken van de vastgestelde budgetten; 

- het zorgdragen voor het kopiëren van de facturen ter archivering; 
- het beheren van de kleine kas. 

 
5. Verricht ondersteunende werkzaamheden door: 

- het behandelen van de ingekomen en uitgaande post; 
- het aannemen van binnenkomende telefoongesprekken en het doorverbinden van 

binnenkomende telefoongesprekken naar de medewerker voor wie het gesprek bestemd is; 
- het verzenden van faxen, het registreren van inkomende faxen en zorgdragen voor 

doorgeleiding ervan binnen school; 
- het verzorgen van kopieerwerk; 
- het doorgeven van ziekmeldingen van medewerkers aan de personeels- en 

salarisadministratie op het bestuursbureau; 
- het verstrekken van informatie aan leerlingen, ouders en medewerkers over administratieve 

regelingen; 
- het verzorgen van bestellingen ten behoeve het onderwijs en ondersteunende diensten. 
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Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

 De administratief medewerker is verantwoording schuldig aan de directeur voor wat betreft de 
kwaliteit en de voortgang van de werkzaamheden binnen de verschillende administraties en 
de hierbij te hanteren procedures en werkwijzen; 

 de administratief medewerker werkt binnen het kader van interne werkafspraken, 
administratieve voorschriften, regelingen met betrekking tot bekostiging en dergelijke,  die van 
belang zijn voor wijze waarop invulling wordt gegeven aan de werkzaamheden; 

 de administratief medewerker neemt beslissingen bij het beoordelen van de doelmatigheid 
van de registratieprocedures en administratieve verwerkingen en bij het toepassen van de 
regelgeving. 

 
Kennis en vaardigheden 

 Kennis van de administratieve procedures en van de werkinstructies en aanwijzingen alsmede 
van de te hanteren regelingen in het kader van bekostiging, schoolgeldwet etc; 

 vaardigheid in het toepassen van regelingen; 

 vaardigheid in het gebruik van administratieve computerprogramma’s; 

 kennis van algemeen boekhoudkundige richtlijnen; 

 kennis van boekhoudkundige technieken, het boekhoudsysteem en financieel-administratieve 
procedures en vaardigheid in het hanteren ervan; 

 kennis van de relevante delen van de comptabele wet- en regelgeving. 
 
Contacten 

 Met leerlingen, ouders en docenten en met derden om uitleg te geven over de toepassing van 
regelingen en om antwoord te geven op problemen bij inschrijving en betaling. 

 met de administratief medewerker van het bestuursbureau in het kader van de betaling van de 
facturen om informatie uit te wisselen; 

 met de medewerker personeelszaken van het bestuursbureau om informatie uit te wisselen 
betreffenden ziekmeldingen; 

 met debiteuren en crediteuren over betalingen en facturen om informatie uit te wisselen over 
de stand van zaken.  

 

  
 


