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1.1  Context
De werkzaamheden worden verricht binnen het 

servicebureau en het (geografische) werkveld van 

de stichting BMS (Bisschop Möller Stichting) te 

Leeuwarden. De BMS ondersteunt en beheert een 

groot aantal katholieke basisscholen in de provincie 

Friesland. Om en nabij 600 medewerkers verzorgen 

onderwijs voor ongeveer 6.000 leerlingen.

De BMS kent een bestuurder (eenhoofdig college  

van bestuur) en een raad van toezicht (RvT). 

De business controller is verantwoordelijk voor de 

Planning & Controlcyclus. 

De business controller is inhoudelijk belast met het 

adviseren inzake het financieel meerjaren- en inves-

teringsbeleid (waaronder tenminste begrepen het 

opstellen van de jaarrekening, de begrotingen en de 

verslaggeving), het treasurybeleid en de liquiditeits-

prognose, de financieel-economische informatiever-

strekking en de 4-maands rapportages, het opstellen 

van kritische prestatie-indicatoren en het maken van 

bedrijfseconomische kosten- en batenanalyses.

Verder is de business controller belast met de analyse 

van de risicobeheersing (en implementatie in de be-

grotingen) binnen de BMS en de business controller 

draagt (mede) zorg voor een effectieve en efficiënte 

inrichting van de administratieve organisatie en de 

interne controle.

Tevens is de businesscontroller belast met de  

financiële kant van het inkoopbeleid en het facilitair 

beleid, daarbinnen wordt onder andere de aanbeste-

ding van ICT en leermiddelen beoordeeld. 

De business controller ondersteunt de bestuurder 

bij het overleg met de auditcommissie van de RvT. 

De business controller heeft (bij gevoelde noodzaak) 

rechtstreeks toegang tot de RvT.

De business controller legt hiërarchisch verantwoor-

ding af aan de bestuurder.

1.2 Resultaatgebieden
Ontwikkelt (proactief) beleidsvoorstellen op financi-

eel-economisch en financieel-administratief gebied:

draagt bij aan de bredere strategische visieontwikke-

ling en -planning op alle beleidsdomeinen binnen  

de BMS;

a. geeft strategische (beleids)adviezen op finan- 

cieel-economisch en financieel-administratief 

terrein alsmede op het gebied van de verande-

rende eisen en randvoorwaarden daarbinnen;

b. toetst beleidsvoornemens op hun financieel- 

economische consequenties en draagt eventueel 

alternatieven aan;

c. is in samenwerking met de leden van het BMT 

belast met de informatievoorziening ten aanzien 

van onder andere leerlingenprognoses, de ont-

wikkeling van de werkelijke leerlingenaantallen 

en de ontwikkeling van de formatie;

d. coördineert en adviseert bij de verzameling en 

analyse van financiële gegevens ten behoeve van 

de (beleids)advisering en -evaluatie;

e. onderbouwt de algemeen strategische en  

personele plannen en geeft beleidsadviezen ook 

met betrekking tot de onderlinge samenhang op 

financieel-economisch terrein binnen de beno-

digde financiële kaders;

f. ondersteunt de bestuurder in financieel- 

economische aangelegenheden in contacten 

met onder meer de GMR, de RvT, het ministerie, 

de gemeenten, leveranciers, bedrijven, instellin-

gen, enzovoort;

g. initieert en neemt deel in diverse financiële 

werkgroepen/overleggen en aan diverse bedrijfs-

economische projecten, waaronder nieuw(ver)

bouw locaties, samenwerkingsprojecten, calcu-

latiemodellen en kostprijsberekeningen (heeft 

de financiële regie over investerings- en groot 

onderhoud en overige huisvestingsprojecten);

h. creëert, onderhoudt en borgt de randvoorwaar-

den voor het opzetten en onderhouden van een 

(meerjaren)investeringsplan;

i. treedt gevraagd en ongevraagd op als proactief 

onafhankelijk adviseur van de bestuurder (en 

indien aan de orde de raad van toezicht) ten 

aanzien van de (kritische) bedrijfsprocessen, 

beleidsmatige vraagstukken, risicomanagement, 

compliance, organisatieontwikkeling, integri-

teit, normen en waarden, houding en gedrag en 

cultuur binnen de BMS;

j. signaleren subsidiemogelijkheden, mogelijk- 

heden subsidies onderzoeken, bijdrage leveren 

aan de aanvraag van subsidies, controle op de 

inzet van subsidiegelden;

k. geeft advies over juridische aspecten met  

betrekking tot statuten en reglementen.
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2 Draagt zorg voor de planning & controlcyclus 

(inclusief de specifieke PDCA-cyclus richting 

scholen):

a. is belast met en verantwoordelijk voor (het 

toezicht op en de naleving van de protocol-

len bij) de voorbereiding van de jaarlijkse 

(ontwerp)begroting, de meerjarenbegroting, 

de begrotingswijziging, de jaarrekening en de 

tussentijdse rapportages;

b. is belast met de optimalisering van de  

financiële bedrijfsvoering, zowel op BMS-  

als op schoolniveau;

c. geeft richtlijnen en ondersteuning aan de 

directeuren bij de opstelling van de deel-

begrotingen en meerjarenramingen voor 

de diverse scholen en voor het beoordelen 

hiervan;

d. ontwerpt, onderhoudt en geeft adviezen bij 

regelingen en protocollen met betrekking tot 

procuratie, inkoop en inkoopbeleid;

e. geeft richtlijnen en ondersteuning aan  

de directeuren bij het opstellen van de jaar- 

rekening en voor het verstrekken van tussen-

tijdse (management)informatie/4-maands 

rapportages;

f. neemt (desgewenst en desgevraagd) deel aan 

de diverse formele gesprekken met de direc-

teuren in het kader van de PDCA-cyclus voor 

scholen binnen de BMS;

g. is belast met en verantwoordelijk voor (het 

toezicht op) het voeren van een juiste finan-

ciële administratie en interne beheersmaat-

regelen;

h. is belast met en verantwoordelijk voor het 

cashmanagement, liquiditeitsbeheer en de 

treasury van de stichting;

i. is belast met het opstellen en onderhouden 

van een treasurystatuut voor de stichting;

j. is belast met de financial controlling van de 

doelen van de BMS en de scholen door onder 

andere het weergeven hiervan in effectieve 

rapportages;

k. bewaakt de financiële activiteiten binnen de 

BMS en de onderscheiden scholen, onder 

meer door vergelijking van uitvoering versus 

budget/planning, het proactief signaleren 

van afwijkingen, het aangeven van oorzaken 

en de totstandkoming van verantwoor- 

dingen;

l. signaleert, optimaliseert en implemen- 

teert de procesverbeteringen en controle- 

processen;

m. geeft ten aanzien van de planning & control-

cyclus gevraagd en ongevraagd advies aan 

de bestuurder en aan al het overige relevante 

lijn-/stafmanagement, met name aan het 

BMT.

 

3 Inrichting, uitvoering en borging van de eigen 

administratieve organisatie en interne controle:

a. stelt controlplannen op, plant onderzoeken 

en audits naar de kwaliteit van jaarplannen, 

bestedingsplannen, begrotingen, meerjaren-

ramingen, rapportages, beheerssystemen, 

voor- en nacalculaties, haalbaarheid en 

effectiviteit van strategische beleidsdoelen 

enzovoort;

b. beoordeelt op basis van analyse en onder-

zoek de rechtmatigheid, doelmatigheid en 

doeltreffendheid van (voorgestelde) (beleids)

producten en onderkent en analyseert  

(financiële) risico’s;

c. voert (desgevraagd en desgewenst) overleg 

met het gehele lijn/stafmanagement binnen 

de stichting en de onderscheiden scholen 

om op basis van audits tot verbeteringen te 

komen (als bijdrage aan de efficiency en de 

kostenoptimalisering).

4. Houdt overzicht op de eerder gegeven  

financieel-economische kaders voor het  

inkoop- en facilitair beleid:

a. monitort inkoop en (groot) onderhoud;

b. monitort of inkopen conform het inkoop-

beleid plaatsvinden en bewaakt een tijdige 

autorisatie door de verantwoordelijken;

c. ziet toe op een correcte handhaving van de 

aanbestedingsregels;

d. ziet toe op een adequaat systeem van  

contractbeheer.

5. Ondersteunt de bestuurder (binnen het gegeven 

mandaat) in de diverse externe (al of niet project-

matige) contacten op het financieel-economische 

en financieel-administratieve beleidsterrein ten 

behoeve van de (algemene) beleidsontwikkeling 

binnen de BMS.



Functiebeschrijving Business Controller - BMS Pagina 3/4

1.3 Kader, bevoegdheden & verant-
woordelijkheden
• de business controller legt verantwoording af aan 

de bestuurder over de bruikbaarheid, de effecti-

viteit en de efficiency van (onder andere de pro-

cessen bij) de ontwerpbegroting en meerjaren-

ramingen, de begrotingsuitvoering en -bewaking 

(de uitvoering van de planning & controlcyclus/

de PDCA-cyclus op de scholen) en de financial 

controlling inclusief de compliance, het voldoen 

aan de code goed bestuur van de PO-raad en de 

inbreng in zowel de algemene brede strategische 

beleidsvorming als ten aanzien van financieel- 

economische en financieel-administratieve  

aspecten van bedrijfsvoering; 

• de business controller werkt binnen de door de 

bestuurder in algemene termen geformuleerde 

strategische beleidslijnen, het managementsta-

tuut, de code goed bestuur van de PO-raad en het 

Toezichtkader, de rechtspositionele regelingen en 

de Cao-PO, alsmede binnen de werkingssfeer van 

de gehele financiële en overige relevante wet- en 

regelgeving;

• de business controller adviseert over strategische 

meerjaren beleidsadviezen, het (toezien op het) 

voorbereiden van de jaarlijkse (ontwerp)begro-

ting, de meerjarenramingen, de begrotingswij-

ziging, de jaarrekening en tussentijdse rappor-

tages, het borgen en bewaken van de planning 

& controlcyclus (inclusief de PDCA-cyclus op de 

scholen), het voldoen aan de compliance en de 

code goed bestuur van de PO-raad, het opstellen 

van controlplannen, het plannen van onderzoe-

ken en audits, bij het vormgeven van het ICT- en 

het inkoop- en facilitair beleid, alsmede bij het 

zorgdragen voor voortgang en kwaliteit van de 

werkzaamheden van de aan zijn leiding toever-

trouwde interne en externe medewerkers.

1.4 Kennis en vaardigheden
• brede financieel-economische kennis en de  

daarbij behorende (financiële) wetskennis; 

• gespecialiseerde kennis van de financiële wet- en 

regelgeving (waaronder tenminste begrepen de 

Wet Toezicht Financieel Jaarverslag en de Wet 

op de Jaarrekening) en van het begrotingsproces 

binnen de BMS;

• brede kennis van inkoop- en facilitair beleid  

en de vormgeving en uitvoering hiervan binnen 

de gegeven context van de BMS en de onder-

scheiden scholen;

• inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van 

de BMS (en de onderscheiden scholen) en in de 

financieel-economische, organisatorische en be-

stuurlijke context en de consequenties daarvan, 

alsmede de vaardigheid om het begrotingsproces 

binnen de hele organisatie daarop af te stemmen;

• inzicht in de beleidsterreinen en de diverse pro-

cessen binnen de BMS en de daaronder ressorte-

rende scholen;

• vaardigheid in het coördineren van en toezicht 

houden op de begrotingscyclus, het bewaken van 

de planning & controlcyclus (met inbegrip van de 

PDCA-cyclus op de scholen);

• vaardigheid in het uitvoeren van interne  

controles en audits;

• vaardigheid in het voeren van overleg in het kader 

van de compliance, de code goed bestuur van de 

PO-raad en de begrotingsvoorbereiding en  

-uitvoering;

• vaardigheid in het toepassen van de op het 

fiscaal-juridische en financieel-economische 

vakgebied en alle overige beleidsdomeinen van 

toepassing zijnde wet- en regelgeving;

• vaardigheid in het opstellen en uitleggen van 

(strategische) beleidsadviezen;

• vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en ver-

dedigen van beleid, nieuwe ideeën en concepten;

• vaardigheid in het extern vertegenwoordigen van 

een organisatie en kunnen omgaan met tegenge-

stelde belangen;

• vaardigheid in het begeleiden van processen van 

aanpassing en verandering;

• vaardigheid in het aansturen van professionals;

• academisch werk- en denkniveau.

1.5 Contacten
• met de bestuurder (bilateraal of in het kader 

van BMT-overleg) over begrotingsvoorstellen en 

begrotingsuitvoering op stichtingsniveau, over 

de uitvoering en evaluatie, om (strategische) 

beleidsadviezen te geven en te bespreken, om 

draagvlak te verwerven en overleg te voeren en 

indien noodzakelijk te komen tot bijstelling van 

de begrotingscyclus;

• met BMT-leden en alle medewerkers op het ser-

vicebureau over beleidsmatige, organisatorische 

en procedurele aspecten, om tot afstemming te 

komen over de uitvoering van het beleid, te  

adviseren en afspraken te maken;
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• met de financiële commissie van de RvT  

(desgewenst en desgevraagd separaat overleg)  

om informatie uit te wisselen en om vragen  

te beantwoorden;

• met schooldirecteuren in het kader van de  

PDCA-cyclus en om richtlijnen en ondersteu-

ning op de eigen beleidsterreinen te geven bij de 

opstelling van de deelbegrotingen en meerjaren-

ramingen, voor het beoordelen hiervan en bij het 

opstellen van de jaarrekening en voor het bespre-

ken van tussentijdse (management)informatie, 

om af te stemmen hierover;

• met derden (inclusief de RvT en de GMR)  

(waaronder tenminste begrepen de audit com-

missie van de RvT, het Onderwijsbureau Meppel, 

gemeenten, samenwerkingsverbanden, fiscus, 

banken, financieel adviseurs, juristen, bedrijven 

en leveranciers, enzovoort) over financieel- 

economische, financieel-administratieve aan-

gelegenheden, compliance, inkoop en facilitaire 

aangelegenheden en inzake de code goed bestuur 

van de PO-raad om informatie te geven, afspra-

ken te maken en de belangen van de BMS te 

behartigen;

• met de externe accountant over de controle  

aanpak, uitvoering en bevindingen om tot  

afstemming te komen.

1.6 Arbeidsvoorwaarden
Werktijdfactor 0,8 - 1,0.

Salarisschaal 12 CAO PO (max. € 5.527,- bij fulltime 

(excl. 8% VU en 6,3% EJU).


