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1. Identificatiegegevens 
 

Functietitel Boekhouder-secretariaat 

Afdeling – Dienst Secretariaat 

Niveau B 

Graad B1-B3 

 

 

2. Positionering in het organogram 
 

Geeft leiding aan secretariaatsmedewerkers 

Rapporteert aan directeur 

 

 

3. Doel van de functie 
 

Opmaken, controleren en uitvoeren van de boekhouding van de academie met 

het oog op het realiseren van een correct en transparant financieel beleid alsmede 

ondersteuning verlenen op vlak van secretariaatstaken in het algemeen. 
 

 

4. Kernresultaatsgebieden 
 

1. Verwerken van gegevens in de boekhouding van de academie 

Dit omvat onder meer volgende taken: 

• opvolgen budget 

• opmaken en opvolgen prijsaanvragen, bestellingen 

• boeken van ontvangsten en uitgaven 

• afsluiten van de boekhouding 

• inboeken van facturen 

 

  

2. Opmaak van de financiële beleidsdocumenten en wettelijk vastgelegde taken 

Dit omvat onder meer volgende taken: 

• opmaak financiële beleidsdocumenten (meerjarenplan, budget, …) 

• voeren en afsluiten van de boekhouding en opmaken inventaris en jaarrekening 

 

  

3. Instaan voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale 

samenwerking en klantgerichte dienstverlening 

Dit omvat onder meer volgende taken : 

• constructief deelnemen aan het werkoverleg 

• rapporteren aan de directeur in verband met de taakuitvoering, de stand van 

zaken inzake uitvoering van een project of evenement,… 

• formuleren van suggesties of aanbrengen van verbeter initiatieven die kunnen 

bijdragen tot een betere, klantgerichte dienstverlening 

• signaleren van onregelmatigheden, defecten, klachten,… die al dan niet direct 
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met de eigen taakuitvoering te maken hebben 

 
  

4. Verzekeren van het onthaal en verlenen van administratieve ondersteuning binnen de 

academie zodat een efficiënte werking van het secretariaat ondersteund wordt 

Dit omvat onder meer volgende taken: 

• mondeling, telefonisch en elektronisch leerlingen, ouders en leerkrachten te 

woord staan en zo mogelijk verder helpen bij vragen en klachten 

• leerlingen, ouders en leerkrachten met vragen en klachten zo nodig 

doorverwijzen naar de juiste dienst(en), contactperso(o)n(en), …  

• opvolgen en ondersteuning verlenen aan evenementen van de academie 

• administratief ondersteunen van de bestuursorganen en van de academie in 

het algemeen 

 

  

5. Op verzoek van de directeur polyvalent meewerken aan ondersteunende taken binnen 

de academie, zowel binnen de eigen dienst als in algemene zin 

 

  

 

 

5. Competenties 
 

5.1 Kennisgebonden competenties 
 

Kennis bij aanwerving 
• grondige kennis van algemeen boekhouden 

• grondige PC-ervaring en kennis van softwarepakketten  

 

Kennis tijdens de loopbaan 
• grondige kennis van de wet- en regelgeving  van toepassing op de specifieke 

werkterreinen (o.a. algemeen boekhouden, personeelsbeleid en -beheer, …) 

• grondige kennis van de maatschappelijke context op de specifieke werkterreinen  

 

 

 

5.2 Gedragscompetenties 
 

Zelfsturende competenties 

Integriteit 

• geeft een eerlijke en correcte weergave van de 

feiten 

• kent de gangbare waarden en normen en handelt 

hier consequent naar 

• wijst anderen op gedrag dat afwijkt van de normen 

van de organisatie en/of de functie 

• gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke of delicate 

informatie 

• houdt vast aan normen, ook wanneer dit voor 

zichzelf niet de meest gunstige keuze is 

 

Loyaal zijn 

• voelt zich verbonden met de 

belangen/problematiek van de organisatie en de 

eigen rol of opdracht hierin 
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• vertegenwoordigt de organisatie op een passende 

wijze bij anderen en externe contacten 

• toont maatschappelijke dienstbaarheid of ‘public 

service’ gezindheid  

• bouwt mee aan een positief imago van de 

organisatie 

 

Organisatorische competenties 

Zelfstandig werken 

• kan met de nodige instructies zelfstandig aan de slag 

• is stipt in het nakomen van afspraken 

• kan werken zonder externe controle 

• stuurt bij indien er fouten optreden 

• werkt taken volledig en tijdig af 

 

Resultaatgericht werken 

• inventariseert beschikbare middelen 

• streeft naar een maximaal resultaat 

• zoekt naar de meest optimale werkmethoden 

• grijpt in wanneer resultaten niet voldoen 

• zet door bij tegenslag of problemen 

 

Taakgerichte competenties 

Kwaliteitsvol werken 

• stelt hoge eisen aan de kwaliteit 

• evalueert het eigen gedrag/werk in het licht van 

kwaliteitsnormen 

• stuurt bij als de kwaliteit ondermaats is 

• voorkomt dat er fouten worden gemaakt 

 

Nauwgezetheid 

• komt gemaakte afspraken na 

• controleert het eigen werk op fouten en stuurt bij 

indien nodig 

• houdt zich aan de afgesproken norm qua detail en 

afwerking 

• is aandachtig en werkt geconcentreerd 

 

Flexibiliteit 

• kan overweg met diverse opdrachten, wisselende 

prioriteiten en plotse veranderingen 

• werkt in crisissituaties prioritaire opdrachten goed af 

• toont bereidheid te leren en mee te groeien met 

veranderingen 

• is bereid te werken buiten diensturen en de dienst-

continuïteit bij afwezigheid van collega’s te 

verzekeren 

Interactiegerelateerde competenties 

Klantgerichtheid 

• leeft zich in de situatie van leerlingen, ouders en 

leerkrachten in 

• stelt zich dienstverlenend op voor iedereen 

• speelt in op de wensen van leerlingen en 

leerkrachten, in lijn met de beleidsrichtlijnen 

• streeft naar klanttevredenheid 

 

Samenwerken 

• overlegt en maakt afspraken om tot een gezamenlijk 

resultaat te komen 

• leeft afspraken met leidinggevenden en collega’s na  

• blijft meedenken en bijdragen tot een 

groepsopdracht 
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• stelt zich positief op, brengt energie en dynamiek in 

de groep 

• zoekt mee naar oplossingen bij conflicten 

• gaat respectvol om met andere(n) en toont 

waardering voor ieders eigenheid 

 

 

 

6. Formele bepalingen 
 

6.1 Diplomavereiste 
 

Diploma bachelorsdiploma, ofwel een diploma van het hoger 

onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld 

onderwijs 

 

 

6.2 Selectieprocedure, -criteria en -technieken 
 

a)  schriftelijk deel – 40 punten 

In dit onderdeel worden de competenties vereist voor de functie op basis van de 

resultaatsgebieden in het functie- en competentieprofiel getoetst. 
 

• een proef gevalstudie en/of meerdere cases met betrekking tot zaken die 

rechtstreeks verband houden met het werkgebied en de eigen bevoegdheden. 

• een proef die de kenniscompetenties gerelateerd aan de resultaatsgebieden van de 

functie toetst. Deze proef kan geheel of gedeeltelijk verwerkt worden in het luik 

gevalstudie en/of cases. 

b)  mondeling deel – 60 punten 

In dit onderdeel wordt het profiel van de kandidaat getoetst aan de 

competenties, vereist voor de functie op basis van het functie- en 

competentieprofiel. 
 

• mondelinge toelichting bij het schriftelijk deel.  

 

Om tot het mondeling deel te worden toegelaten, moet de kandidaat minstens 50 % van 

de punten behalen op het schriftelijk deel. 

Om geslaagd te zijn moeten de kandidaten: 
 

• op ieder deel afzonderlijk (te weten het schriftelijk deel én het mondeling deel) 

minstens 50 % van de punten behalen, 

én 

• op het eindtotaal minstens 60 % van de punten behalen. 

 

De selectiecommissie kan beslissen om de selectieprocedure te laten voorafgaan 

door een voorselectie op basis van functierelevante criteria. Desgevallend beslist de 

selectiecommissie over de selectietechniek(en) voor deze voorselectie.  
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6.3 Selectiecommissie 
 

De selectie wordt uitgevoerd door een selectiecommissie.  

 

Voor de samenstelling van de selectiecommissie gelden volgende regels: 

• de selectiecommissie bestaat uitsluitend uit deskundigen van minstens het niveau van de 

betreffende functie (te weten niveau B), 

• de selectiecommissie bestaat uit minstens drie leden, waarvan minstens twee extern aan 

de GOL  Academie voor Muziek en Woord de Noorderkempen, 

• leden van de gemeenteraden en colleges van burgemeester en schepenen resp. 

wethouders van de in het GOL deelnemende gemeenten, en van de eigen 

beleidsorganen, te weten algemene vergadering en dagelijks bestuur, kunnen geen lid 

zijn van de selectiecommissie, 

• bij afloop van de selectieactiviteiten beraadslaagt de selectiecommissie als er tenminste 

de helft van de leden met een absoluut minimum van twee leden, aanwezig is over het 

eindresultaat en het eindverslag van de kandida(a)t(en). 

 

De leden van de selectiecommissie worden nominatief aangeduid door het 

dagelijks bestuur van de academie. 

 

De leden van de selectiecommissie duiden in hun midden een voorzitter aan. Deze 

wordt in zijn taak bijgestaan door de directeur van de academie in hoedanigheid 

van secretaris die niet deelneemt aan de eigenlijke selectieactiviteiten noch aan de 

beoordeling van de kandida(a)t(en). 

 


