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Functie-informatie 
 
Functienaam   Controller  
Salarisschaal   12 
Indelingsniveau   Vc 
Werkterrein   Bedrijfsvoering  -> Financieel Economische zaken 
Activiteiten   Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren 
  Coördinatie van activiteiten en processen 
Kenmerkscores   44443 44434 43 43 
Somscore   52 
Datum  21-09-2012 
Adviseur  J.A. Littink, mba-me 
 
 

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. Dit zijn Mulock Houwer (meerdere vestigingen), De Sprong 
(meerdere vestigingen), De Amersfoortse Berg, ’t Atrium, De Borgwal, Stedelijk Gymnasium Johan 
van Oldenbarnevelt, Mondriaan, Trias College en Vathorst College. 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 controller ontwikkelt beleid op het beleidsterrein van economische- en administratief gebied, 
draagt zorg voor de planning en control, is belast met de interne controle van de administratieve 
organisatie, draagt zorg voor de ontwikkeling van en afstemming met (geautomatiseerde) 
informatiesystemen met betrekking tot financieel-economische aangelegenheden.  
Het bestuursbureau bestaat uit een personeels- en salarisadministratie, een financiële administratie, 
een controller, een aantal beleidsmedewerkers en een bestuurssecretaris. De controller legt 
verantwoording af aan de Voorzitter van het College van Bestuur. 
 
Werkzaamheden 
1.Ontwikkelt beleidsvoorstellen op financieel-economisch- en administratief gebied door:  

-  het geven van (beleids)adviezen op het financieel-economisch en administratief terrein 
alsmede op het gebied van de randvoorwaarden; 

-  het toetsen van beleidsvoornemens op hun financieel-economische consequenties en het 
aandragen van alternatieven; 

- het coördineren en adviseren bij de verzameling en analyse van financiële gegevens ten 
behoeve van de (beleids)advisering en -evaluatie; 
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- het ondersteunen van de directie c.q. het bestuur in financieel-economische 

aangelegenheden in contacten met onder meer het ministerie, gemeenten, leveranciers, 
bedrijven, instellingen e.d.; 

- het initiëren van en deelnemen in diverse bedrijfseconomische projecten, waaronder 
nieuw(ver)bouw locaties, samenwerkingsprojecten, calculatiemodel en 
kostprijsberekeningen; 

- het creëren van randvoorwaarden voor het opzetten en onderhouden van een 
(meerjaren)investeringsplan. 

 
2. Draagt zorg voor de planning en control door: 

- het belast zijn met en verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding van de jaarlijkse 
(ontwerp)begroting, de meerjarenbegroting, de begrotingswijziging, de jaarrekening en 
tussentijdse rapportages; 

- het geven van richtlijnen en ondersteuning aan de directeuren bij de opstelling van de 
deelbegrotingen en meerjarenramingen en het beoordelen hiervan;  

- het geven van richtlijnen en ondersteuning aan de directeuren bij het opstellen van de 
jaarrekening en het verstrekken van tussentijdse (management)informatie; 

- het belast zijn met en verantwoordelijk zijn voor het cashmanagement en liquiditeitsbeheer 
van de Onderwijsgroep Amersfoort; 

- het beheersen (controlling) van de doelen door onder andere het weergeven van effectieve 
rapportages;  

- het beheersen van de financiële activiteiten binnen de instelling, onder meer door 
vergelijking van uitvoering versus budget/planning, het signaleren van afwijkingen, het 
aangeven van oorzaken en de totstandkoming van verantwoordingen; 

- het optimaliseren en bewaken van de administratieve organisatie/interne controle; 
- het signaleren, optimaliseren en implementeren van procesverbeteringen en 

controleprocessen; 
- het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het College van Bestuur 

 
3.  Is belast met de interne controle van de administratieve organisatie. 
 
4.  Draagt zorg voor de ontwikkeling van en afstemming met (geautomatiseerde) informatiesystemen 

met betrekking tot financieel-economische aangelegenheden door: 
- het volgen van ontwikkelingen op met name economisch gebied en het adviseren met 

betrekking tot het aanpassen c.q. vernieuwen van de software; 
- het desgewenst (doen) opzetten van een implementatieplan. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 

- de  controller is verantwoording schuldig aan het College van Bestuur voor wat betreft het 
opstellen van de  ontwerpbegroting en meerjarenramingen, de begrotingsuitvoering en –
bewaking (controlling) en de inbreng in de beleidsvorming; De controller is verantwoording 
schuldig aan de Raad van Toezicht voor wat betreft de rechtmatigheid van bestedingen; 

- de controller verricht werkzaamheden binnen algemene beleidslijnen van de Onderwijsgroep 
Amersfoort, comptabiliteitsvoorschriften en andere financiële wet- en regelgeving van 
belang voor de opstelling van de begroting en de wijze van toezicht; 

- de  controller neemt beslissingen over financiële-, economische en administratieve 
beleidsvoorstellen en de inhoud van de ontwerpbegroting, meerjarenramingen en 
werkplannen, over het ontwikkelen en bijstellen van de begrotingscyclus en bij de 
beoordeling van de rechtmatigheid van bestedingen. 
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5. Kennis en vaardigheden 
- brede kennis van de financiële wet- en regelgeving en van het begrotingsproces binnen de 

Onderwijsgroep Amersfoort; 
- inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de onderwijsinstelling en de financieel-

economische en bestuurlijke context en consequenties daarvan, alsmede de vaardigheid om 
het begrotingsproces binnen de organisatie daarop af te stemmen; 

- vaardig in het opstellen en uitleggen van beleidsadviezen. 
 
6. Contacten 

- met beleidsmedewerkers, collega’s van de administratie  en rectoren/directeuren van de 
scholen over begrotingsvoorstellen en begrotingsuitvoering om te komen tot samenvoeging 
van conceptdeelbegrotingen in de ontwerpbegroting en over de uitvoering en evaluatie om 
overleg te voeren en indien noodzakelijk te komen tot bijstelling van de begrotingscyclus; 

- met College van Bestuur voor het afstemmen van beleidsvoorstellen, meerjarenramingen;  
- met de Raad van Toezicht voor de materiële en personele begroting en de rapportage 

omtrent de rechtmatigheid van bestedingen; 
- met derden over financieel-economische aangelegenheden om informatie te geven en 

afspraken te maken; 
- met de externe accountant over de controle aanpak, uitvoering en bevindingen om tot 

afstemming te komen. 
 
Akkoordverklaring 
 
Datum:…………………………………………………… 
 
 
Naam:……………………………………………………. 
 
 
Handtekening:………………………………………….. 

 


