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Uitgebreid profiel 
Onafhankelijk beheerder Brede School De Coevering te Geldrop 

Inleiding: 

Stuurgroep De Coevering heeft in gezamenlijk overleg d.d. 14-01-2015 besloten een 

onafhankelijk beheerder aan te stellen in de Brede School (BS) De Coevering. De stuurgroep 

bestaat uit de wethouder van onderwijs, tevens voorzitter, de bestuurder van Stichting De 

Eenbes, de bestuurder van Stichting Nutsscholen Geldrop, de directeur van Kinderopvang 

Potje Knor en de directeur van Peuterspeelwerken Geldrop-Mierlo. 

Doel: 

Het doel van het aanstellen van een onafhankelijke beheerder is de start van BS De Coevering 

soepel te laten verlopen. De beheerder functioneert als onafhankelijk beheerder. De conciërges 

van de scholen zullen op termijn, maximaal 2 jaren of eerder, de taken van de beheerder 

overnemen. 

Functie 

U treedt op als onafhankelijk beheerder en zorgt voor het dagelijks facilitair management binnen 

de gemeenschappelijke ruimtes van de BS De Coevering in gemeente Geldrop-Mierlo 

Belangrijke taken 

Uw taken zijn gelegen in de gezamenlijke ruimtes. De scholen hebben ieder een eigen 

conciërge. Daar waar mogelijk worden de conciërges van de beide scholen ingezet bij de 

werkzaamheden zodat deze na 2 jaren of eerder samen de beheerdersfunctie plus kunnen 

overnemen. 

Opdracht 

Plan maken tot taakovername door de beide conciërges van de scholen binnen 2 jaren of 

indien mogelijk eerder. 

De taken zijn: 

 aanspreekpunt voor huurders en gebruikers; 

 zorg dragen voor en houden van toezicht op het dagelijkse beheer van de BS; 

 verrichten van bode- en portiers diensten en het verzorgen van de beveiliging van 

gebouwen en terreinen; 

 verzorgen van de planning; 

 het verzorgen van de administratieve taken behorende bij het beheer van (tijdregistratie, 

bestelde goederen e.d.); 

 managen van voorkomende huishoudelijke werkzaamheden; 
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 mede verantwoordelijk voor het in goede staat van onderhoud houden van het interieur 

 van gebouw, de inventaris en gereedschappen; 

 u bent bereid om gedurende werkdagen overdag en incidenteel ’s avonds te werken. 

Belangrijke vaardigheden zijn: 

 goede contactuele eigenschappen; 

 ervaring met soortgelijke werkzaamheden is een pré; 

 er is sprake van semi-routine werkzaamheden, die ook onafhankelijk handelen vragen 

met 

 eigen werkvoorbereiding en eigen verantwoording; 

 instaat om zichzelf overbodig te maken 

Opleidingen en kennis 

 MBO werk- en denkniveau, aangevuld met theoretische en praktische kennis en 

ervaring; 

 met goed gevolg een BHV (BedrijfsHulpVerlening) cursus afgerond of bereid om deze 

te volgen; 

 in staat om te werken met een computer, in ieder geval Word en Excel; 

 in het bezit van certificaat beheerder brandmeldinstallaties (BBMI); 

 verkrijgen van een positieve Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG); 

 EHBO diploma 

Verantwoording 

U legt verantwoording af aan de werkgroep beheer van BS De Coevering. De werkgroep 

beheer bestaat uit de beide directeuren van de scholen, de locatieleider van peuterspeelzaal en 

leidster kinderdagverblijf 

De werkgroep beheer stuurt de onafhankelijk beheerder aan. Er wordt minimaal maandelijks 

overleg gevoerd met elkaar. De onafhankelijk beheerder staat ten diensten van de leden van BS 

de Coevering. . 

Daarnaast bent u een prettige gesprekspartner voor de gebruikers en bezoekers van de BS De 

Coevering, leerkrachten, kinderen en bezoekende ouders. De onafhankelijk beheerder wordt 

beschouwd als een centraal contactpersoon, die op eigen wijze een bijdrage levert aan het 

functioneren van de BS De Coevering. 

Arbeidsomstandigheden 

De werkzaamheden worden verricht in een goed geoutilleerd gebouw, en is voor en na 

schooltijd omgeven door het geluid van kinderen. Het gebouw is voorzien van een lift (het 

gebouw heeft 2 lagen). Voor de beheerder is een werkplek, tevens receptie, beschikbaar, die 

gedeeld wordt met de beide conciërges van de twee scholen. 
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Arbeidsvoorwaarden 

 de beheerder komt in loondienst bij stichting Nutsscholen Geldrop, maar handelt als 

onafhankelijk beheerder; 

 salaris op basis van de cao PO ; OOP schaal 5; 

 0,5- 1 fte 

Concrete werkzaamheden 

Representatie 

 Contactpersoon tussen persoon en gebruikers bij het afspreken van evenementen, 

sportactiviteiten, etc. 

Beheer en veiligheid  

 Handhaaft een optimaal leefklimaat in en nabij de accommodatie (temperatuur, aankleding, 

toegankelijkheid, etc.) van de gezamenlijke ruimtes  

Organisatorisch 

 Verzorgt de planning van de ruimtes binnen het gebouw 

 Opstellen en bewaken van een schoonmaakrooster algemene ruimten. 

 De beheerder neemt deel aan het werkoverleg met de werkgroep beheer. 

Onderhoud en reparatie m.b.t. gezamenlijke ruimtes 

 Reparaties aan inventaris, gebouw en terreinen signaleren, inventariseren en laten uitvoeren 

van onderhoud in overleg met de werkgroep beheer en Gemeente Geldrop-Mierlo (Op 

basis van demarcatie, onderhouds- en garantiebepalingen). 

 Doen van aanbevelingen voor onderhoud van het gebouw, terrein, inventaris en vervanging 

of aanschaf van inventaris en apparatuur binnen de algemene ruimtes 

 Laat storingen verhelpen aan technische installaties of schakelt hiertoe, conform 

servicecontracten, externe servicedienst(en) in. 

 Contacten onderhouden met organisaties / bedrijven o.a. onderhoudsbedrijven (Cv-

installatie, speelzaaltoestellen e.d.) in overleg met de werkgroep beheer. 

 Contactpersoon voor contractpartijen onderhoud (gebouw en installaties).voor de 

gemeenschappelijke ruimtes. 

 Controle op uitvoering van onderhoud en reparatie voor de gemeenschappelijke ruimtes 

 Controle op veiligheid van speelplaatstoestellen en bijhouden logboeken 

 Verricht administratieve taken behorende bij het facilitair beheer. 

 Meterstanden noteren en interpreteren (afwijkingen signaleren). 

 Monitoren van energie, waterverbruik en het terugkoppelen hiervan met de gebruikers. 

Taken op het gebied van communicatie 

 Ontvangen en verwijzen van bezoekers. 

 Contactpersoon tussen persoon en gebruikers bij het afspreken van evenementen, 

sportactiviteiten, etc. 

 Is aanspreekpunt voor klachten op het gebied van woon-, werk- en leefklimaat en het 

gebruik van de voorzieningen van de gemeenschappelijke ruimtes 
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Beheer en veiligheid 

 Aanspreekpunt bij meldingen of bijzonderheden omtrent brandveiligheidsinstallaties, 

nooduitgangen, e.d. 

 Controleert de handhaving van orde, rust en veiligheid en een correct gebruik van gebouw, 

inventarisgoederen en materialen in en rondom de accommodatie en wijst zo nodig op de 

naleving van de veiligheidsvoorschriften en huisregels in de gemeenschappelijke ruimtes 

 EHBO- hulpverlening 

 Controle centrale EHBO-koffer en aanvulling 

 Het mede plannen en begeleiden van ontruimingsoefeningen in overleg met 

preventiemedewerkers en/ of BHV-ers 

Uitvoerende taken 

 Openen (of geeft opdracht tot opening van) en sluiten (of geeft opdracht tot sluiting) van 

gebouwen en terreinen.  

Technische taken 

 Controle verwarmingsinstallatie/verlichting/sanitair etc. in de gemeenschappelijke ruimtes 

 Controle brandveiligheidsinstallaties, nooduitgangen, e.d. 

 Is gecertificeerd beheerder brandmelders installaties (BBMI) 

 Draagt mede zorg voor het opruimen van het gebouw en terreinen (evt. 

 gebruikers, bezoekers, kinderen e.d. aanspreken). 

 Schoon en sneeuwvrij houden van toegang hoofdingang PSW en Kinderopvang 

 Buitenterrein en speelplaats vegen i.v.m. zand bij zandbak van PSW en Kinderopvang 

 Afvoer oud papier, afvalbakken en containers van gemeenschappelijke ruimtes 

 Containers klaarzetten. 

 Tijdig in orde brengen van de gezamenlijke ruimtes voor activiteiten, sport, vergaderingen, 

e.d. (tafels, stoelen, t.v.-video, koffie, thee etc.) 

 Dagelijks controleren van de gezamenlijke toiletten: toiletpapier, handdoekjes en zeep 

bijvullen. 

 Gezamenlijke keuken opruimen/afnemen 
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