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Financieel adviseur – extern controller samenwerkingsverbanden passend 
onderwijs 

 

Algemeen 

Als financieel adviseur - extern controller samenwerkingsverbanden passend onderwijs bij Infinite 

Financieel adviseer je één specifieke groep klanten, de samenwerkingsverbanden passend onderwijs 

po en vo, over hun bedrijfsvoering en financieel management. En je levert bijdragen aan hun planning- 

en controlcyclus. 

Het is een veelzijdige functie. Je komt met veel mensen in aanraking, op verschillende niveaus in de 

organisatie. Je krijgt een kijkje in de keuken van uiteenlopende samenwerkingsverbanden. Het is ook 

een veeleisend beroep. Je klanten verwachten veel van je: namelijk dat je helpt in control te komen en 

te blijven. Het gaat er niet om dat je alles weet, maar dat je snel de juiste informatie kunt vergaren 

en dit overtuigend kunt overbrengen.  

 

Takenpakket 
Het takenpakket kan bijvoorbeeld uit de volgende werkzaamheden bestaan. 

 Het voeren van regie over de beschrijving, implementatie, evaluatie en ontwikkeling van de 

administratieve organisatie/interne beheersing, 

alsmede over de opzet, inrichting, werking, evaluatie en ontwikkeling van de planning & 

controlcyclus. 

 Het opstellen van de kaderbrief, de (meerjaren)begroting (zowel in Word als Excel), de tussentijdse 

financiële rapportages en het jaarverslag (financiële paragraaf). Dit gebeurt in samenspraak met 

de directeur en op basis van gegevens aangeleverd door het administratiekantoor. 

 Het deelnemen aan besprekingen over financiële documenten in diverse overleggen (bijvoorbeeld 

bestuur, scholenoverleg, etc.). 

 Het vervullen van de rol van regisseur en intermediair tussen het samenwerkingsverband en het 

administratiekantoor. 

 Het gevraagd en ongevraagd adviseren over de opzet, uitvoering, evaluatie en ontwikkeling van 

de administratieve werkzaamheden die uitgevoerd worden op het bureau van het 

samenwerkingsverband.   

 

Intern participeer je in het ‘Expertoverleg passend onderwijs’ dat binnen Infinite Financieel 
functioneert. 

  

http://www.infinitebv.nl/
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/samenwerken/sociale-vaardigheden/overtuigen
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Competenties en vaardigheden 

Als financieel adviseur - extern controller samenwerkingsverbanden passend onderwijs bij Infinite 

Financieel beschik je over de volgende competenties en vaardigheden: 

 Je beschikt over HBO-werk- en denkniveau. 

 Je hebt bijvoorbeeld ervaring als controller in de onderwijssector (of een andere relevante 

sector). 

 Je beschikt over een sterk analytisch vermogen.  

 Je bent een stevige en onafhankelijk denkende professional en sparringpartner en je hebt 

nadrukkelijk ook een  hands-on mentaliteit. 

 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Je 

durft kritische vragen te stellen en bent in staat heldere rapportages op te leveren. 

 Je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit. Adviseert gewogen en evenwichtig, rekening 

houdend met bestuurlijke verhoudingen en gevoelens. Je stemt stijl en toon af op de situatie 

en doelgroep. 

 Je kijkt ‘door de cijfers heen’ door je analytische vermogen en je helicopterview. Je bent 

oplossingsgericht, creatief en ziet mogelijkheden.  

 Je kan omgaan met, soms forse, druk in projecten en realiseert deadlines, ook bij opdrachten 

in teamverband. 

 Je kan goed zelfstandig werken, maar bent ook een echte teamplayer. 

 Je bent bereid flexibel met werktijden om te gaan. 

 Het is een pré als je over een netwerk in de onderwijswereld beschikt.  

Kortom, we zijn niet op zoek naar een doorsnee financial, maar naar een adviseur - controller die ook 

het verhaal achter de cijfers voor het voetlicht kan brengen.  
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