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Functiebeschrijving 
 
Context 
Algemeen 
De Stichting Onderwijsgroep Amersfoort biedt voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en speciaal 
onderwijs. Het bevoegd gezag van de Stichting, hierna te noemen het bestuur,  is onder toezicht, in de zin van 
de wet, van de raad van toezicht, belast met het bestuur van de scholen die ressorteren onder de Stichting. Een 
school wordt geleid door een directeur. Een locatie van een school wordt geleid door een locatieleider . Deze 
legt verantwoording af aan de directeur. In het geval er een vwo-afdeling aan een school is verbonden, wordt 
de directeur “rector” genoemd. De werkzaamheden van een  directeur worden uitgevoerd ten behoeve van 
een of meer van de scholen van de Onderwijsgroep Amersfoort. De directeur heeft de algemene leiding over 
zijn school/scholen. De directeuren vormen samen de directieraad, die het bestuur adviseert.  
 
Specifiek 
De bureaumanager coördineert en verricht werkzaamheden op het gebied van huisvesting, beheer, onderhoud 
en ICT-beheer, verricht boekhoudkundige en financieel-administratieve werkzaamheden en verzorgt het 
informatiebeheer van de website van de Onderwijsgroep Amersfoort. 
Het bestuursbureau bestaat uit een personeels- en salarisadministratie, een financiële administratie, een 
controller, een aantal beleidsmedewerkers en een bestuurssecretaris. De bureaumanager legt verantwoording 
af aan de Voorzitter College van Bestuur. 
 
Werkzaamheden 
1. Coördineert en verricht werkzaamheden op het gebied van huisvesting, beheer en onderhoud voor het 

bestuursbureau door: 

 het houden van toezicht op de voortgang en kwaliteit van lopende onderhouds- en 
huisvestingsprojecten; 

 het, binnen de door de (centrale) directie gestelde kaders en budgetten, inkopen van materialen 
(kantoorbehoeften, werkplekinrichtingen en schoonmaakartikelen) en diensten (servicecontracten,  
catering, schoonmaakcontracten, e.d.); 

 het toezien op de staat van onderhoud van gebouwen en inventaris en het adviseren met betrekking 
tot vervanging en reparatie; 

 het toezien op het naleven van regelgevingen voor de beveiliging van (de gebruikers van) de 
gebouwen en terreinen; 

 het voeren van overleg met leveranciers, fabrikanten, bedrijven, de beheerder en de gebruikers van de 
gebouwen en terreinen over geleverde of gewenste goederen of diensten (waaronder beveiliging); 

 het aanvragen en beoordelen van offertes;  

 het opstellen van draaiboeken en protocollen voor de verschillende werkzaamheden; 

 het coördineren van de ICT ondersteuning. 
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2. Verzorgt het informatiebeheer van de website van Onderwijsgroep Amersfoort door: 

 Het ontwikkelen van de vormgeving van de website; 

 het verzamelen van relevante informatie voor de website; 

 het up-to-date houden van de informatie op de website; 

 het (laten) uploaden van de informatie naar de website;   

 het verzorgen van de lay-out van de website. 
 
3. Verzorgen van de scholenmarkt Amersfoort  

- Uitnodigen van deelnemende vo-scholen aan scholenmarkt en  informeren/uitnodigen basisscholen; 
- het maken van afspraken met de beheerder van de instelling waar de scholenmarkt wordt gehouden 

voor vastleggen van datum en over de indeling van de zaal.  
 

4. Verricht in voorkomende gevallen boekhoudkundige en financieel-administratieve werkzaamheden,  
 zoals: 

 Het controleren van ingekomen facturen en de daarop aangegeven codering, het verwerken daarvan 
in de boekhouding en het verzorgen voor een tijdige betaling door middel van elektronisch bankieren; 

 het bijhouden van kas-, bank- en girorekeningen en het verwerken van de gegevens in de 
boekhouding; 

 het zorgdragen voor archivering van de boekhoudkundige bescheiden. 
 
Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

 De bureaumanager is voor zijn werk verantwoording schuldig hiërarchisch aan de voorzitter College van 
Bestuur voor wat betreft de coördinatie en de verrichtingen op het gebied van huisvesting, beheer en 
onderhoud, de juiste verrichtingen van boekhoudkundige en financieel-administratieve werkzaamheden 
en de verzorging van de website; 

 de bureaumanager werkt binnen de voor de boekhouding/ financiële administratie geldende regels en 
voorschriften alsmede interne werkafspraken die van belang zijn voor de correcte verwerking van 
financiële gegevens en voor de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de verzorging van de website;  

 de bureaumanager neemt beslissingen over het regelen van afspraken over huisvesting, beheer, 
onderhoud en ICT ondersteuning, de juistheid van betaalstukken, het corrigeren en registreren van 
financiële gegevens, bij het mondeling verstrekken van inlichtingen, over de juistheid van de informatie 
op de website, over het regelen van de scholenmarkt en over de wijze, waarop (telefonisch) vragen 
worden beantwoord. Hij weet daarbij goed onderscheid te maken in vertrouwelijke en niet-
vertrouwelijke informatie. 

 
Kennis en vaardigheden 

 Kennis van algemeen boekhoudkundige richtlijnen; 

 Kennis van financieel-administratieve procedures en de vaardigheid in het hanteren ervan; 

 Theoretische en praktische kennis van de Nederlandse taal; 

 Praktische kennis van de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de organisatie;  

 Kennis van de interne administratie en procedurele uitvoeringsvoorschriften; 

 Vaardigheid in bestandsinvoer en tekst met de computer; 

 Vaardigheid in het tekstverwerken met de computer; 

 Vaardigheid in het te woord staan van derden voor het maken van afspraken over werkzaamheden. 
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Contacten 

 Met leveranciers, de beheerder en gebruikers van het gebouw en de ICT ondersteuning om afspraken te 
maken, tot overeenstemming te komen over geleverde of gewenste goederen of diensten en voor het 
controleren van afgesproken werkzaamheden;  

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

 met management en medewerkers van de organisatie over informatie voor de website en om afspraken 
te maken over de voortgang; 

 met medewerkers van het bestuursbureau voor het inventariseren van en maken van afspraken over 
huisvesting en ICT ondersteuning; 

 met de voorzitter van de Contactraad en deelnemende besturen over het maken van afspraken over de 
scholenmarkt.  
 
 

Akkoordverklaring 
 
 
Datum: …………………………………………………. 
 
 
Naam: ………………………………………………….. 
 
 
Handtekening: ………………………………………… 


