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Functiebeschrijving
Context
Morgenwijzer is een organisatie van 20 scholen en 23 locaties, met een Raad van Toezicht en een
College van Bestuur. Morgenwijzer heeft scholen voor openbaar en katholiek onderwijs. De Raad
van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van Morgenwijzer.
De controller is werkzaam op het servicebureau van de Stichting Morgenwijzer.
De controller is belast met het ontwikkelen en adviseren over planning en control en de uitvoering
van control.
Resultaatgebieden
Werkzaamheden
1

2

Ontwikkeling en adviseren planning en control
−

signaleert en analyseert ontwikkelingen op het gebied planning en control en wet- en
regelgeving;

−

verleent beleidsmatige ondersteuning bij het opstellen van het strategisch beleidsplan en
de daaruit voortvloeiende jaarplannen;

−

draagt zorg voor het opstellen van de planning en control cyclus en de ontwikkeling van
instrumentarium (o.a. risicoscan);

−

draagt zorg voor het opstellen van een administratieve organisatie en interne controle
(AO/IC).

Uitvoering control
−

analyseert de dwarsverbanden tussen de totaalbegroting en schoolbegrotingen en komt
met aanbevelingen bij afwijkingen;

−

draagt zorg voor de rapportagecyclus van de organisatie en stelt (complexe)
managementrapportages inclusief prognoses op;

−

stelt bedrijfsvoeringsrapportages op gebaseerd op de vastgestelde begroting en gestelde
doelen en adviseert over te nemen managementbeslissingen;

−

levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het inkoopbeleidsplan en draagt zorg voor de
controle op naleving van het inkoopbeleidsplan en de (Europese) aanbestedingswet;

−

voert regie op het proces van de accountantscontrole en de jaarcontrole.

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden

Beslist bij/over: het signaleren en analyseren van ontwikkelingen op het gebied van planning en
control en wet- en regelgeving, het verlenen van beleidsmatige ondersteuning bij het opstellen van
het strategisch beleidsplan en het zorg dragen voor de rapportagecyclus van de organisatie
Kader: specifiek geformuleerde beleidslijnen, richtlijnen en procedures van Morgenwijzer
Verantwoording: aan de directeur bedrijfsvoering over de bruikbaarheid van de ontwikkeling,
advisering en uitvoering van de planning en control
Kennis en vaardigheden
−

gespecialiseerde kennis op het gebied van planning en control

−

WO werk- en denkniveau

−

integraal blikveld en verbinding met andere beleidsterreinen

−

vaardigheid in het (schriftelijk) vertalen van informatie naar adviezen en beleid

−

vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen en structureel oplossen van
voortvloeiende problemen

−

communicatieve en adviserende vaardigheden

Contacten
−

met cvb en directeuren over de planning en controlcyclus om af te stemmen.

−

met cvb en directeuren over het strategisch beleidsplan om beleidsmatige ondersteuning te
bieden en te adviseren.

−

met externe betrokkenen (accountant, e.d.) over de planning en control van de organisatie
om af te stemmen en informatie uit te wisselen.

