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1. Functie-informatie 
 
Functienaam Medewerker financiële administratie 
Salarisschaal 7 
Indelingsniveau IIIc 
FUWASYS-advies 7-IIIc 
Werkterrein Bedrijfsvoering 
Activiteiten Bewerken van gegevens 
 Beleids- en bedrijfsvoeringondersteunende werkzaamheden 
Kenmerkscores 32332  33223  32  33 
Somscore 37 
Datum juni 2012 
FUWASYS-versie 2010.1.62 
Adviseur J.A. Littink, mba-me 
 

2. 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 medewerker financiële administratie is werkzaam binnen de 
ondersteunende dienst die onder leiding staat van de schoolleiding. 
 
De medewerker financiële administratie verricht boekhoudkundige en financieel-administratieve werkzaamheden, 
verricht voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het materiele deel van de begrotingssamenstelling en 
maakt rapportages ten behoeve van het management omtrent financieel resultaat en vermogenspositie binnen de 
scholengemeenschap.  
 

3. Werkzaamheden 
1. Verricht boekhoudkundige en financieel-administratieve werkzaamheden door: 

- het controleren van inkomende facturen, deze coderen ten behoeve van de verwerking in de 
boekhouding en zorgen voor een tijdige betaling; 

- het bijhouden van kas-, bank- en giroafrekeningen en de gegevens verwerken in de boekhouding; 
- het voeren van een debiteuren- en crediteurenadministratie; 
- het controleren van de grootboekrekeningen op juiste invoer door het CSA. 
- het bewaken van vastgestelde budgetten; 
- het zorgen voor een archivering van alle boekhoudkundige bescheiden; 
- het zorg dragen voor de inning van leerlingenbijdragen, lesgelden, contributie schoolvereniging, 
 kantinegelden, gelden personeelsfonds en dergelijke en het verzenden van nota's hiertoe en 
 zo nodig rappelleren en treffen van betalingsregelingen. 
- het beheren van een kleine kas ten behoeve van de aanschaf van kantoorinventaris en lesmaterialen. 
- de controle van het kasbeheer van de administratie en de schoolkas (schoolfeesten e.d.); 
- het verwerken van automatengeld, gelden kopieerapparaten en gelden van de kluisjes ;met daarbij de 

controle hiervan en het afstorten bij de bank; omruilen kleingeld bij ondernemingen 
- het inzichtelijk maken van het kopieerverbruik per sectie, het verhogen van de kopieeraantallen  
 en het bijhouden en uitgeven van kopieerpincodes;  
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- de controle en begeleiding van de gelden van/naar docenten en de secties en zonodig aanmanen van 

docenten voor het tijdig aanleveren van informatie; 
- het samenstellen van overzichten met betrekking tot alle inkomsten en uitgaven van secties; 
- het voorbereiden van sectiebegrotingen en het ondersteunen van sectieleiders bi het opstellen van 

sectiebegrotingen; 
- het bijhouden, verwerken en inzichtelijk maken van de bij- en nascholing van docenten en het verzorgen 

van de financiële afhandeling van de examenvergoedingen; 
- het beheren en coördineren van het interne boekenfonds, waaronder de inkoop van boeken, uitgifte en 

inname van boeken, het organiseren van het logistieke proces en het bijhouden van borg en schade 
bedragen per leerling en het terugstorten van borgbedragen. 

 
2. Levert een bijdrage aan het proces van de materiele begrotingsvoorbereiding, uitvoer- en beheer door: 

- Het verzamelen van prognosegegevens voor de diverse begrotingsartikelen en het toetsen hiervan aan de 
begrotingen  

- Het opstellen van meerjarenramingen en concepten voor de materiele begroting van de 
scholengemeenschap; 

- Het controleren van de maandrapportages ten behoeve van de directie, waaronder het beoordelen of er 
op termijn sprake zou kunnen zijn van budgetoverschrijdingen; 

- Het verwerken van mutaties in de vastgestelde materiele begroting naar aanleiding van voorgeschreven 
ombuigingen c.q. verschuivingen.  
 

3.  Levert een bijdrage aan diverse activiteiten door: 
- het opzetten en uitvoeren van de financiële verantwoording van de buitenschoolse activiteiten; 
- verzorgen en coördineren van het busvervoer van de buitenschoolse activiteiten  
- het bestellen van goederen op verzoek van docenten en het controleren daarvan bij levering; 
- het afwikkelen van schadegevallen door het verzorgen van de brieven voor de aansprakelijkheidsstelling 

en de controle van de ingekomen bedragen van de verzekeraars; 
- het verlenen van medewerking bij onderzoeken door de accountantsdienst; 
- het verzorgen van de verhuur van gebouwdelen , en het daartoe op (laten) stellen en invullen van 

contracten en zorgdragen voor facturering; 
- het beheer van diverse contracten (waaronder schoonmaakcontract en alarm) en controle op de  
 uitvoering. 
 

 

4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
- De medewerker financiële administratie is verantwoording schuldig aan het directielid met financiën in 

portefeuille voor wat betreft boekhoudkundige en financieel-administratieve werkzaamheden, de 
voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de begrotingssamenstelling voor zover het de materiele 
exploitatie betreft, de controle van periodieke overzichten, begrotingsuitvoering en het verwerken van 
mutaties en rapportages betreffende resultaat en vermogenspositie van de scholengemeenschap; 

 
- De medewerker financiële administratie is werkzaam binnen de financiële wet- en regelgeving en 

richtlijnen op het gebied van financieel beheer.  
 
- De medewerker financiële administratie neemt beslissingen bij het beoordelen van verschillen tussen 

budget en ingediende rekeningen, bij het bewaken van budgetten en bij het samenstellen van inkomsten- 
en uitgavenoverzichten. 

 
 



Functiebeschrijving en –waardering Onderwijsgroep Amersfoort 
 

 

 

3 
Medewerker financiële administratie 3 a 

 

5. Kennis en vaardigheden 
- Kennis van de financiële wet- en regelgeving en van richtlijnen op het gebied van financieel beheer; 
- Kennis van boekhoudkundige technieken, het boekhoudsysteem en financieel -administratieve procedures 

en vaardigheid in het hanteren ervan; 
-  Vaardigheid in het rapporteren over bevindingen van de controle van de begrotingsuitputting; 
- Vaardigheid in het toetsen van financiële gegevens en het opstellen van managementoverzichten. 

 
 

6. Contacten 
- Met het directielid met financiën in portefeuille over concepten om consequenties bespreekbaar te maken 

en afstemming te verkrijgen voor eventuele gewenste, noodzakelijke wijzigingen. 
-  Met budgethouders over begrotingsvoorbereidingen en begrotingsuitvoering om prognosegegevens te 

verzamelen en geïnformeerd te worden over de reden van overschrijdingen en het aandragen van 
oplossingen; 

-  Met docenten, sectie voorzitters, conciërges, leerlingen en directie over betalingen en budgetten om 
informatie uit te wisselen en tot afspraken te komen; 

-  Met financieel medewerkers van andere scholen binnen de Onderwijsgroep Amersfoort om 
werkzaamheden te verbeteren en af te stemmen. 

- Debiteuren en crediteuren over betalingen en facturen om informatie uit te wisselen over de stand van 
zaken; 

- Ouders, CSA, gemeente, huurders over betalingen en contracten om informatie uit te wisselen over de 
stand van zaken. 


