
Functiebeschrijving en –waardering Onderwijsgroep Amersfoort 
 

 
 

________________________ 
Hoofd administratie 1 a 

Functie-informatie 
 
Functienaam:   Hoofd administratie 
Organisatie:  Onderwijsgroep Amersfoort 
Salarisschaal:  7 
Indelingsniveau: IIIc 
Fuwasys Advies: 7-IIIc 
Werkterrein:  Bedrijfsvoering -> Managementondersteuning 
Activiteiten:  Bewerken van gegevens 
   Coördinatie van activiteiten en processen 
Kenmerkscores: 33232  23223  33  33 
Somscore:  37 
Uitvoerder:  J. Simons 
Datum:   19-06-2007 
 

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. Het hoofd administratie is werkzaam binnen de 
ondersteunende dienst die onder leiding staat van de schoolleiding. 
 
Het hoofd administratie draagt zorg voor de uitvoering van de administratieve werkzaamheden, 
voert het beheer over de leerlingenadministratie, verleent administratieve en organisatorische 
ondersteuning en geeft leiding aan de medewerkers van de schooladministratie. 
 
De administratie bestaat uit een hoofd, diverse administratieve medewerkers en receptionistes. 
 
Werkzaamheden 
1. Draagt zorg voor de uitvoering van de secretariële en administratieve werkzaamheden door: 

 het opstellen van rapportages ter ondersteuning van het schoolbeleid; 

 het behandelen van de voor de directie bestemde post; 

 het groeperen en overzichtelijk maken van informatie over vacatures, advertenties, 
responsgegevens; 

 het mondeling en schriftelijk verschaffen van informatie aan sollicitanten over 
sollicitatieprocedures;  

 het rubriceren van sollicitatiebrieven en het verzorgen van afschrijvingen met 
vermelding van de afwijzingsgronden 

 het archiveren van vergaderstukken, het notuleren bij vergaderingen en het uitwerken 
en verzenden van de notulen; 

 het bewaken van de jaarplanning en roosters voor diverse school gerelateerde 
activiteiten; 

 het mede verantwoorden van de automatisering van het secretariaat; 
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 het beheren van een kleine kas voor de aanschaf van kantoorartikelen en lesmaterialen. 
 

2. Voert het beheer over de leerlingenadministratie door: 

 het (doen) verzorgen van de invoer van persoonsgegevens in de leerlingenadministratie 
aan de hand van op volledigheid gecontroleerde formulieren; 

 het inwinnen van aanvullende informatie; 

 het leveren van leerling-gegevens aan diverse externe instanties, waaronder CFI, IBG 
e.d.; 

 het doen van suggesties ter verbetering van registratieprocedures voor de 
leerlingenadministratie en de uitvoering van wettelijke regelingen en besluiten in deze. 

 
3. Verricht werkzaamheden m.b.t. de examenadministratie door o.m.:  

 het zorgdragen voor de benodigde bescheiden voor het examen (opgaven, 
diplomapapier, processenverbaal, D-200 lijsten e.d.); 

 het verzorgen van de tweede correctie van het examen; 

 het doorsturen van examengegevens en declaratieformulieren tweede correctie aan 
Informatie Beheer Groep/inspectie. 

 
4. Past regelingen toe in het kader van inschrijving, bekostiging en het geven van uitvoering aan 

de schoolgeldwet door:  

 het (schriftelijk) beantwoorden van vragen en geven van inlichtingen over (de uitvoering 
van) bestaande regelingen als geheel en toegepast in individuele zaken; 

 het zorgdragen voor de benodigde gegevens ten behoeve van de accountantscontrole 

 het zorgdragen voor de benodigde gegevens ten behoeve van de Informatie 
BeheerGroep en BRON. 

 
5.  Draagt zorg voor de pedagogische administratie/leerlingvolgsysteem door: 

 het met behulp van softwareprogramma's genereren van managementsrapportages; 

 het invoeren en muteren van onderwijs- en persoonsgegevens; 

 het zelfstandig beantwoorden van vragen van leerlingen en docenten over de 
verwerking van gegevens van uiteenlopende studieaangelegenheden 

 
6. Geeft leiding aan de medewerkers die binnen de schooladministratie werkzaam zijn, door: 

 het aansturen en begeleiden van de administratieve medewerkers / receptionistes; 

 het coördineren van de werkzaamheden en de planning van de administratie; 
 

7. Verricht, in samenwerking met de betreffende collega's, werkzaamheden op het gebied van 
 applicatiebeheer door: 

 het signaleren en melden van storingen in de software en het zonodig inschakelen van 
de leverancier; 

 het inventariseren en afstemmen van de wensen van gebruikers bij wijziging of 
uitbreiding van de applicatie; 

 het beoordelen van de programma-aanpassingen op gebruiksvriendelijkheid en 
toepassingsmogelijkheden, het daartoe uitvoeren van tests en het rapporteren ter zake; 

 het beheren en onderhouden van de applicatiedocumentatie en het informeren en 
ondersteunen van (nieuwe) gebruikers. 
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Kader, bevoegdheden &verantwoordelijkheden 

 Het hoofd administratie is verantwoording schuldig aan de schoolleiding voor wat betreft de 
kwaliteit, de voortgang en het beheer van de werkzaamheden binnen de administratie en voor 
wat betreft de bijdrage aan de applicatieontwikkeling van de administratieve pakketten binnen 
de school; 

 het hoofd administratie werkt binnen het kader van interne werkafspraken, administratieve 
voorschriften, regelingen met betrekking tot bekostiging, applicatiedocumenten e.d., die van 
belang zijn voor de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de werkzaamheden; 

 het hoofd administratie neemt beslissingen bij het beoordelen van de doelmatigheid en het 
beheer van de administratie, bij de werkverdeling van de administratie en bij de aanschaf van 
kantoorartikelen. 

 
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; 

 kennis van de werking en mogelijkheden van de centrale informatiesystemen en van de hierbij 
behorende administratieve voorschriften;  

 inzicht in de organisatie en de onderwijskundige structuur van de school; 

 vaardigheid in het plannen en structureren van de werkzaamheden van de 
schooladministratie; 

 vaardigheid in het toepassen van regelingen; 

 vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden aan gebruikers; 

 vaardigheid in het gebruik van (administratieve) computerprogramma's. 
 
Contacten 

 Met de daartoe aangewezen leidinggevende over het beheer van de administratie, om tot 
afspraken te komen; 

 met gebruikers om informatie te verstrekken en inhoudelijke assistentie te verlenen bij zich 
voordoende uitvoeringsproblemen/-vragen; 

 met gebruikers over nieuwe mogelijkheden, wensen en eisen om deze op elkaar af te 
stemmen; 

 met leveranciers om storingen te laten oplossen; 

 met leerlingen en ouders/verzorgers om uitleg te geven over de toepassing van regelingen en 
om antwoord te geven op problemen bij inschrijving en betaling. 

 met externe instanties om informatie uit te wisselen; 

 met de examensecretaris voor wat betreft het secretariaatswerk betreffende de centrale 
examens. 

 

 


