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Administratief medewerker 
Functienaam : administratief medewerker 

Salarisschaal : 5 

Indelingsniveau : IIc 

Werkterrein : Ondersteunend - schoolniveau 

Activiteiten : Bewerken van gegevens 

   bedrijfsvoering ondersteunende werkzaamheden 

Bedienen/beheren van c.q. werken met apparaten en systemen,  

Kenmerkscores : 32222  23222   22  22  

Somscore : 30 

 

Functieomschrijving 

 

1. Context 

De Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland (CPOW) is het bevoegd gezag van 16 
basisscholen in de regio Waterland. De dagelijkse leiding van de stichting is in handen van het College 
van Bestuur. De Raad van Toezicht is de toezichthouder van de stichting. 
Het College van Bestuur stuurt de directies van de scholen aan en het bestuursbureau. 
Op de scholen zijn directieleden, onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel 
actief. Het College van Bestuur van CPOW wordt ondersteund door stafmedewerkers op het 
bestuurskantoor (personeel, huisvesting, financiën, ICT en secretariaat). 
 
De administratief medewerker verleent ondersteuning op een school met betrekking tot 
leerlingenadministratie, personeelsadministratie en en/of financiële administratie en levert 
secretariële ondersteuning. 
 

 

2. Resultaatgebieden 

 

1. Verricht werkzaamheden op één of meer van de volgende administraties: 

Leerlingenadministratie 

• Verwerkt mutaties in de leerlingenadministratie; 

• Verzamelt gegevens uit de leerlingenadministratie; 

• Geeft gegevens uit de leerlingenadministratie door aan derden (inspectie, IBG, gemeente) en 

licht ter zake zo nodig toe. 

Personele administratie 

• Levert personeelsmutaties aan het administratiekantoor; 

• Muteert aanvang en einde van vervanging (ziekte, zwangerschaps-en ouderschapsverlof; 

taakuitbreiding/uitbreiding uren); 

• Verricht de aanvraag vervanging bij Driessen; 

• Legt diverse personeelsmutaties vast. 

Financiële administratie 

• Draagt zorg voor de financiële administratie (beheren kleine kas, facturering, financiële 

boekingen), 
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• Draagt zorg voor de verwerking van declaraties, betalingsherinneringen/dubbele 

betalingen/creditnota’s; 

• Controleert de bankafschriften maandelijks en verzamelt daarbij de benodigde gegevens; 

• Verricht betalingen via de schoolrekening in opdracht van de leidinggevende. 

 

2.  Secretariële ondersteuning. 

• Ontvangt bezoekers, staat ze te woord en verwijst door c.q. begeleidt naar de gewenste 

persoon of vergadering; 

• Neemt binnenkomende telefoongesprekken aan, verstrekt informatie, geeft informatie door 

en handelt af; 

• Neemt poststukken en goederen in ontvangst, scant in, selecteert en verspreidt; 

• Bereidt (in concept) correspondentie van algemene aard voor, typt verlangde bescheiden, 

legt een en ander ter ondertekening voor en draagt zorg voor de verdere afhandeling en 

correspondentie (kopiëren, distribueren etc); 

• Doet bestellingen en houdt de voorraden bij van kantoorartikelen en huishoudelijke 

artikelen; 

• Beheert het papieren en digitale archief; 

• Doet de schade-aangifte bij de politie en handelt schades met verzekeraars e/o ouders af. 

  

3. Bevoegdheden, kader &verantwoordelijkheden 

• Beslist bij/over:  het doorverwijzen van bezoekers, het verzamelen en ordenen van gegevens 

en het verwerken van mutaties; 

• Kader: administratieve en financiële procedurele werkafspraken, regels of voorschriften; 

• Verantwoording: aan de directeur over de tijdigheid, juistheid en volledigheid van de 

werkzaamheden op het gebied van de leerlingen-, personele en/of financiële administratie 

en de secretariële ondersteuning. 

 

4. Kennis en  vaardigheden 

• Kennis van interne administratieve en procedurele voorschriften; 

• Praktische kennis van managementondersteuning; 

• Kennis van de Nederlandse taal en grammatica; 

• Inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de organisatie, de school en de taken van de 

directie; 

• Vaardigheid in het werken met softwarepakketten voor de secretariële, leerlingen-, 

financiële en personele administratie; 

• Vaardigheid in het bijhouden van archieven en werkdossiers; 

• Vaardigheid in het te woord staan van derden. 

 

5. Contacten 

• Met derden over de afhandeling van zaken, om informatie uit te wisselen over inhoud en 

voortgang van in behandeling zijnde onderwerpen en om aanvullende informatie op te 

vragen of te geven; 

• Met leerplichtambtenaar, verzekeringsadviseur, onderhoudsbedrijven om informatie uit te 

wisselen over inhoud en voortgang van lopende zaken. 
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• Met bezoekers om hen te ontvangen en door te verwijzen of inlichtingen te geven van 

algemene aard; 

• Met leveranciers van goederen/poststukken om de goederen/poststukken in ontvangst te 

nemen. 

 

 


