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Controller bij Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & 
Bommelerwaard (CPOB) 

1 Wie zoeken wij? 
CPOB is een onderwijsorganisatie in de Betuwe & Bommelerwaard. In verband met het vertrek van de huidige 

controller zijn wij per 1 januari 2019 op zoek naar een controller die: 

 een blik op de toekomst heeft en aandacht in het hier-en-nu; 

 resultaatgericht acteert met gedegen kennis & kunde in een mensgerichte organisatie; 

 een betrouwbare teamplayer is met een no-nonsense mentaliteit en 

 ervaring heeft in het onderwijs, waarbij ervaring in het primair onderwijs een pre is. 

 

 

2 Wat vinden wij belangrijk? 
 

Brede blik 

Als controller adviseer je het college van bestuur. Hiervoor ondersteun je hen, zorg je voor de juiste informatie en 

bied je inzicht in financieel-economische consequenties van bepaalde keuzes. Je advies wordt gevraagd, maar 

ongevraagd advies wordt ook op prijs gesteld. Dat betekent dat je naast kennis en kunde ook over een brede 

vooruitziende blik en een onderzoekende houding beschikt en initiatiefrijk bent. Tot slot kun je op een hoger niveau 

denken en schakelen, terwijl je op uitvoerend niveau de financiële consequenties blijft overzien. 

 

In control 

Voor de algehele verantwoording heb jij de taak de begrotingen en rapportages voor te bereiden. Je komt niet voor 

verrassingen te staan, want je houdt de vinger aan de pols en beheerst de financiële aspecten van de organisatie. In 

overleg met het college van bestuur neem je beslissingen over beleidsvoorstellen en de inhoud van de 

ontwerpbegroting, meerjarenramingen en werkplannen, over het ontwikkelen en bijstellen van de begrotingscyclus 

en bij de beoordeling van de rechtmatigheid van bestedingen. De kwaliteit van deze activiteiten kun jij goed 

monitoren en indien nodig kun je hierop gericht handelen. Je geeft leiding aan een financieel medewerker. 

 

In verbinding 

Je weet de ander te bereiken in verschillende situaties. Zo ben je helder en begrijpelijk in je schrijfstijl. Daarnaast 

weet je cijfermatige informatie van betekenis te voorzien. Je speelt een rol in bestuurlijke veranderprocessen en 

kunt anderen hierin meenemen. Je staat in directe verbinding met het bestuur, door hen te adviseren en 

verantwoording aan hen af te leggen. Maar ook voor directeuren speel je een belangrijke rol. In het beheersmatige 

aspect van jouw taak moet je zowel kunnen controleren, signaleren en confronteren als kunnen coachen. 

 

Op orde 

Onze nieuwe controller heeft de zaken op orde. Zo beschik je over actuele kennis met betrekking tot relevante wet- 

en regelgeving. Daarnaast heb je inzicht in de taak van onderwijsinstellingen en de organisatie en werkwijze hiervan. 

Dat betreft ook de financieel-economische en bestuurlijke context waarin wij opereren. Wanneer je kansen ziet 

voor de organisatie om processen of systemen te verbeteren, benut je deze. Daarnaast weet je randvoorwaarden te 

creëren voor een gezond financieel beleid en een meerjareninvesteringsplan. 
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3 Wie zijn wij?1 
De stichting CPOB is een onderwijsorganisatie met 16 basisscholen en 1 speciale basisschool in de gemeenten 

Buren (Maurik, Ravenswaaij en Asch), Culemborg, Geldermalsen, Neerijnen (Neerijnen, Haaften, Hellouw en Tuil), 

Tiel en Zaltbommel. In totaal verzorgen wij met 340 medewerkers goed onderwijs aan ruim 3250 leerlingen in onze 

regio. 

 

Waar staat CPOB voor en wat maakt ons 'best bijzonder'? 

Allereerst is CPOB een onderwijsorganisatie en dat betekent dat het geven van eigentijds onderwijs de kerntaak is. 

Dit maakt CPOB echter nog niet ‘best bijzonder’. Best bijzonder wordt het als we dit onderwijs geven vanuit 

christelijke uitgangspunten en persoonlijke betrokkenheid van iedereen die bij CPOB hoort. 

Wij staan voor: 

 Uitdagend en toekomstbestendig onderwijs dat inspeelt op de talenten van leerlingen 

 Onderwijs dat BOEIT 

 Onderwijs vanuit christelijke uitgangspunten en persoonlijke betrokkenheid 

 

In onze organisatie staan zes kernwaarden centraal. Ze vormen als het ware het DNA van CPOB. Vanuit deze 

waarden willen we onze missie en visie realiseren. 

1 Kwaliteit: het blijven ontwikkelen van ons vakmanschap en onze professionaliteit. 

2 Ontwikkeling: het benutten van talenten; we willen blijven leren en groeien. 

3 Passie en plezier: we zijn enthousiast, staan positief in het leven en ons werk. 

4 Respect: oog hebben voor verschillen, luisteren en elkaar helpen. 

5 Ethiek: verantwoordelijkheid geven en nemen, het verschil willen maken, duurzaamheid. 

6 Gemeenschap en samenwerking: open staan voor anderen, voor elkaar zorgen, verbondenheid. 

 

 

4 Functie-eisen en werkzaamheden 
 

Voor deze functie gelden de volgende eisen: 

 Een afgeronde bedrijfseconomische opleiding op hbo- of academisch niveau 

 Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal (zowel in woord als geschrift) 

 Ruime ervaring met het opstellen van verschillende rapportages en beleidsstukken 

 Inzicht, kennis en ervaring omtrent administratieve vraagstukken, wetten en regelgeving van het primair 

onderwijs 

 Een uitstekende beheersing van Excel, kennis van Exact is een pre 

 Planmatig, nauwkeurig en punctueel kunnen werken 

 

De functie omvatten de volgende werkzaamheden: 

 Het adviseren van het bestuur en de directies op financieel gebied 

 Het opstellen, coördineren en bewaken van de P&C-cyclus 

 Het maken van financiële analyses 

 Het uitvoeren van risicomanagement 

 Project control 

 Het interpreteren van gegevens en het samenstellen van financiële rapportages 

 Het voorbereiden van en assisteren bij controles van accountants en overige instanties 

 Het doen van voorstellen en het nemen van beslissingen met betrekking tot de inrichting en optimalisatie van 

administratieve processen 

 Het opstellen en bewaken van (meerjaren)begrotingen 

 Het uitvoeren van begrotingsanalyses en het aangeven van oplossingen bij gesignaleerde knelpunten 

 Het aansturen van de financiële medewerker 

                                                                                    
1 Zie de website van Stichting CPOB https://www.cpob.nl/ 

https://www.cpob.nl/
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5 Praktische informatie en procedure 
Als deze vacature je aanspreekt en je jezelf in dit profiel herkent, horen wij graag van je. We gaan ervan uit dat je als 

kandidaat beschikt over bij de functie passende opleiding en kwaliteiten. Je komt te werken op het bestuurskantoor 

in Tiel en wordt lid van het MT. 

 

Het betreft een functie van 0,8 tot 1,0 fte in schaal 12 conform de cao primair onderwijs. 

In deze procedure zal gelijktijdig intern en extern worden geworven. 

 

De voorselectiegesprekken vinden plaats op 14 november 2018. De eerste gespreksronde met de 

benoemingsadviescommissie staat gepland op 21 november 2018 (vanaf 13.00 uur) en de tweede op 27 november 

2018 (vanaf 13.00 uur). 

Een zogenaamd functiegericht interview met een financieel expert kan deel uitmaken van de procedure. 

 

Jouw brief en curriculum vitae kun je versturen via www.vbent.org ter attentie van de heer W. Egberink, onder 

vermelding van vacaturenummer 20180443 en CPOB. 

 

Meer informatie via www.vbent.org en telefonisch: 088 20 51 600. 

 

We zien jouw reactie graag uiterlijk 10 november 2018 tegemoet 

https://www.vbent.org/wat-we-doen/werving-selectie/vacature/controller-2/
http://www.vbent.org/

