
Functiebeschrijving en –waardering Onderwijsgroep Amersfoort 
 

 
 

________________________ 
toezichthouder 1  

Functie-informatie 
 

Functienaam  Toezichthouder 
Salarisschaal  2 
Indelingsniveau Ib 
Organisatie  Onderwijsgroep Amersfoort  
Werkterrein  Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken 
Activiteiten  Verlenen van hand- en spandiensten 
   Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen 
Kenmerkscores  21121  11122  12  11 
Somscore  19  
Datum   23-04-2004 
Adviseur  J. Simons 
 
 
 

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 toezichthouder werkt onder aansturing van een 
lid van de schoolleiding, en in samenwerking met conciërges. 
 
De toezichthouder draagt zorg voor de veiligheid in en rondom het gebouw en verricht 
ondersteunende diensten. 
 
 
 

Werkzaamheden 
1. Draagt zorg voor de veiligheid in en om rondom de school door: 

 het houden van toezicht tijdens schooluren; 

 het toezichthouden bij schoolfeesten / activiteiten; 

 het verlenen van hulp bij calamiteiten, EHBO, BHV; 

 het begeleiden van zelfstandig werkende leerlingen onder toezicht; 

 het surveilleren tijdens proefwerken; 

 het mede zorgdragen voor het schoonhouden van het buiten- en binnenterrein; 

 het weren van onbevoegden van binnen- en buitenterrein van de school. 
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2. Verricht ondersteunende diensten door: 

 flexibel inzetbaar te zijn bij conciërgewerkzaamheden binnen de school; 

 het signaleren van aangebrachte vernielingen / te repareren zaken; 

 het signaleren van reparaties die ten goede komen aan de veiligheid binnen en buiten 
de school; 

 het houden van toezicht op fietsenstalling / netjes houden; 

 het begeleiden van stagiaires; 

 het geven van informatie aan nieuwe leerlingen wat onze taken binnen en buiten de 
school zijn; 

 aanspreekpunt te zijn voor leerlingen en docenten; 

 het zelfstandig oplossen van conflictsituaties; 

 het bespreken van ongewenst gedrag van leerlingen met mentoren/afdelingsleiders; 

 het inrichten van het lokaal t.b.v zelfstandig werkende leerlingen onder toezicht. 
 
 

Kader, bevoegdheden &verantwoordelijkheden 
 De toezichthouder legt verantwoording af aan de daartoe aangewezen leidinggevende over de 

uitvoering van de werkzaamheden op basis van de naleving van regels en afspraken; 

 de toezichthouder verricht werkzaamheden binnen de gemaakte werkafspraken, regels en 
voorschriften; 

 de toezichthouder neemt beslissingen bij het signaleren van conflicterend gedrag van 
leerlingen en het zorgdragen voor veiligheid, orde en netheid op het terrein en in de 
gebouwen. 

 
 

Kennis en vaardigheden 
 Kennis van veiligheidsvoorschriften van de school; 

 inzicht in de organisatie van een onderwijsinstelling; 

 vaardigheden in het omgaan met verschillende mensen met verschillende karakters; 

 vaardigheid in het optreden bij verstoring; 

 vaardigheid in het gebruik van moderne communicatiemiddelen (computer, telefoon enz.). 
 
 

Contacten 
 Met leerlingen over de ordelijke gang van zaken op het schoolterrein om informatie te geven 

en hen zonodig te corrigeren; 

 met gebruikers van het gebouw om hen door te verwijzen of te wijzen op afspraken en regels; 

 met mentoren en coördinatoren over gedrag van leerlingen om informatie te geven; 

 met derden om hen te woord te staan en hun vragen te beantwoorden of door te verwijzen. 
 
 
 


