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Passend onderwijs West-Friesland, bestaande uit SWV De Westfriese Knoop en SWV VO West-Friesland is op 
zoek naar een 
 

controller 
 
 
Wat ga je doen? 
Als controller ben je de sparringpartner voor de directeur-bestuurder. Je vertaalt hetgeen in het veld gebeurt of 
gaat plaatsvinden naar financiële effecten en risico’s. Daarbij zijn zowel de ontwikkelingen in de regio als de 
landelijke en politieke ontwikkelingen van belang. Hierdoor kan de directeur-bestuurder beter onderbouwde 
besluiten nemen. Je vakgebied betreft de besturing van de organisatie: is de organisatie in control? Worden 
aanvaardbare risico’s gelopen? Zijn doelen helder gesteld? Bereikt de organisatie haar doelen in voldoende mate? 
Je werkt hierbij nauw samen met de kwaliteitsmedewerker, beleidsmedewerker en directeur-bestuurder. 
 
Je verantwoordelijkheden bestaan uit: 
 het realiseren van een degelijke planning-en controlcyclus waardoor de directeur-bestuurder steeds zicht heeft 

op waar het samenwerkingsverband staat en hoe zich dat verhoudt tot de begroting respectievelijk de 
meerjarenverkenning en het ondersteuningsplan. Hiertoe wordt een onderbouwde 
begroting/meerjarenverkenning opgesteld alsmede kwartaal- en ad-hoc-rapportages; 

 het vertalen van de strategische doelstellingen naar KPI’s en het opstellen van verantwoordingsrapportages 
aan de ALV en de raad van toezicht; 

 het beoordelen van en bijdragen aan de verbetering van de administratieve organisatie en interne controle. Dit 
betreft onder meer het treasurybeleid, de inkoopprocedure, procuratieregeling en het managementstatuut; 

  het beoordelen van de processen van het samenwerkingsverband en sturend bijdragen aan de verbetering 
daarvan; 

  het uitvoeren van risicoanalyses en een bijdrage leveren aan het risicomanagement; 
  overleg met de financieel deskundigen van de scholen en schoolbesturen; 
 het bewaken van en rapporteren over de governance; 
 het coördineren van de realisatie van de begroting en het jaarverslag waarbij je ook het eerste aanspreekpunt 

bent voor de accountant; 
 het in afstemming met de kwaliteitsmedewerker maken van trendanalyses gericht op financiële en niet-

financiële ontwikkelingen; 
 optreden als privacy-officer AVG. 

 
 

Wie ben jij 
Je hebt een brede interesse, zowel in onderwijs als in de (politieke) omgeving waarin het samenwerkingsverband 
opereert en de manieren waarop een netwerkorganisatie ge- en bestuurd wordt. Je bent in staat waarde toe te 
voegen in een omgeving waarin de samenwerking en resultaten ontstaan vanuit houding en gedrag; de cultuur is 
leidend en niet de structuur. Je houdt van afwisseling en vindt het prettig om in een kleine, professionele 
organisatie te werken waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en daar waar nodig is ook praktische 
werkzaamheden oppakt. 
 
Je hebt meerdere jaren ervaring als financial controller in een dynamische, politiek getinte, non-profit-omgeving, 
bij voorkeur in het primair en/of voortgezet onderwijs. Daarnaast heb je affiniteit met en kennis van financiële en 
juridische vraagstukken en het opstellen van jaarrekening en begroting, niet alleen cijfermatig maar ook tekstueel. 
Je hebt een academisch werk- en denkniveau, en een afgeronde vakgerichte HBO- of WO-opleiding: 
bedrijfskunde, post hbo/doctoraal controlling. 
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Je beschikt over de volgende competenties; 
 analytisch vermogen; 
 initiatiefrijk; 
 resultaatgericht; 
 dienstverlenend; 
 communicatief vaardig; 
 klantgericht. 
 
 
Wat bieden wij 
Een afwisselende functie in een compacte zich sterk ontwikkelende organisatie waarbij je het verschil kan maken 
voor leerlingen en scholen. In het team heerst een mentaliteit van samen doen en samen werken wat maakt dat 
iedereen er toe doet. Flexibele werktijden en hybride werken behoort tot de mogelijkheden. 
Een baan met uitzicht op een vast dienstverband met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
Een gecombineerde aanstelling bij beide samenwerkingsverbanden van 0,8 - 1,0 fte. 
Inschaling in de CAO VO schaal 12 waar onderdeel van uit maakt, 428 uur vakantie en een 13e maand. Een deel 
van de vakantie mag buiten de schoolvakanties opgenomen worden. 
 
 
Over Passend onderwijs West-Friesland 
In Passend onderwijs West-Friesland werken samenwerkingsverband De Westfriese Knoop en 
samenwerkingsverband VO West-Friesland samen aan passend onderwijs in West-Friesland. Dat doen we voor 
zowel de scholen in het basis- als die in het voortgezet onderwijs. Het ministerie en de inspectie beschouwen de 
samenwerkingsverbanden als twee aparte organisaties. De leiding, het toezicht en medezeggenschap van beide 
samenwerkingsverbanden gaan in de praktijk zoveel mogelijk samen. 
 
We verzorgen passend onderwijs met een deskundig team. De samenwerkingsverbanden hebben daarvoor - naast 
de mensen van het stafbureau - deskundige consulenten in dienst. Zij staan scholen en ouders bij in hun zoektocht 
naar de best mogelijke ondersteuning en onderwijsplek. Ook verzorgen de consulenten de onafhankelijke adviezen 
voor de afgifte van de toelaatbaarheidsverklaringen. 
Het voltallige team bestaat uit ongeveer twintig mensen met hart voor passend onderwijs. 
 
We heten samenwerkingsverband, omdat we samenwerken mogelijk maken en bevorderen tussen scholen, 
onderwijsprofessionals, ondersteunings- en zorgexperts én de ouders om ieder kind in West-Friesland passend 
onderwijs te kunnen bieden. Dat doen we met een deskundig team vanuit onze kernwaarden: 
Goed I Snel I Dichtbij I Passend. 
 
 
Praktische informatie en procedure 
Als deze vacature je aanspreekt en jij jezelf in dit profiel herkent, horen wij graag van je. 
Voor meer informatie kun je terecht op www.passendonderwijswf.nl of contact opnemen met Alice Fischer. 
 
We ontvangen je brief en curriculum vitae graag via www.vbent.org, ter attentie van Alice Fischer, onder 
vermelding van vacaturenummer 20220071. 
 
We zien je reactie graag uiterlijk 13 maart 2022 tegemoet. Op 15 maart staan de online voorselectiegesprekken 
gepland. 
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