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Functie-informatie 
 
Functienaam  Hoofdconciërge VLC 
Organisatie  Van Lodenstein College 
Salarisschaal   5 
Werkterrein  Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken 
Activiteiten Bedienen van c.q. werken met apparaten, systemen, gereedschap, 

instrumenten beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen 
 
Functiebeschrijving 
 
Context 
Het Van Lodenstein College maakt onderdeel uit van de Stichting voor Onderwijs op Reformatorische 
Grondslag (SORG). Het College van Bestuur van deze stichting vormt het bevoegd gezag in de zin van 
de Wet educatie en beroepsonderwijs. Het managementteam op instellingsniveau wordt gevormd 
door het directieteam (DT).  
 
Het Van Lodenstein College biedt onderwijs aan in drie sectoren in het voortgezet onderwijs, te 
weten: 

- Praktijkonderwijs 
- VMBO (incl. LWOO) 
- HAVO/VWO 

 
De werkzaamheden van de conciërge worden uitgevoerd binnen het facilitaire werkveld van het Van 
Lodenstein College. De facilitaire organisatie heeft tot taak het zorgdragen voor de huisvesting, het 
beheren en onderhouden van gebouwen en technische installaties, het zorgdragen voor de 
beveiliging en bewaking van de school, het verzorgen van de conciërge- en kantinefunctie en de 
inkoop van goederen en diensten. 
  
De conciërge draagt zorg voor de toegankelijkheid en het functioneel gebruik van het gebouw (of de 
gebouwen), verricht ondersteunende diensten, treedt op bij conflicterend gedrag van leerlingen, 
verzorgt kantinediensten en verricht op verzoek incidenteel op een school voorkomende overige 
werkzaamheden van een vergelijkbaar niveau. 
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Werkzaamheden 
1. Draagt zorg voor het beheer van het gebouw (of de gebouwen) door: 

- het (doen) beheren van alle sleutels, codes e.d.; 
- het begeleiden van derden ten behoeve van tussentijdse controles aan roerende en 

onroerende goederen; 
- het, binnen gestelde kaders, inschakelen en begeleiden van derden bij het uitvoeren van 

werkzaamheden aan de roerende en onroerende goederen; 
- het onderzoeken van gebreken en storingen en het zo nodig zelf verhelpen daarvan, 

danwel het inschakelen van derden; 
- het (doen) vrijhouden en (doen) toezien op de toegankelijkheid van vluchtwegen; 
- het verlenen van hulp bij calamiteiten, EHBO, BHV; 
- het (doen) toezien op de toegankelijkheid van kluisjes; 
- het houden van toezicht op de beveiliging binnen en buiten het gebouw (of de 

gebouwen); 
- het beoordelen van reparatie, vervanging of vernieuwing van bouwwerken (deuren, 

muren, etc.) en het aangeven van de technische (on)mogelijkheden; 
- het doen van voorstellen tot reparatie, vervanging of vernieuwing van bouwwerken 

(deuren, muren, etc.) van het gebouw (of de gebouwen); 
- het voorbereiden van de offerteaanvraag. 

 
2.  Verricht technische en ondersteunende diensten door: 

- het bijhouden van de staat van onderhoud van gebouwen en inventaris in 
geautomatiseerde systemen en het doen van voorstellen tot reparatie, onderhoud of 
vervanging; 

- het uitvoeren van onderhoud en reparaties; 
- het zorgdragen voor de telefoon- en bodedienst; 
- het fungeren als eerste aanspreekpunt van de alarmcentrale; 
- het bijhouden van een absentenadministratie; 
- het regelen van de inkoop voor melkvoorziening, automatenbeheer en 

schoonmaakartikelen; 
- het gereed maken en herinrichten van vergaderruimten. 

 
3. Draagt zorg voor de uitvoering van de ondersteunende diensten door: 

- het aansturen van kantinepersoneel; 
- het aansturen van schoonmaakpersoneel; 
- het aansturen van medewerkers in de groenvoorziening; 
- het begeleiden van conciërges en assistenten facilitaire zaken; 
- het begeleiden van externen bij het uitvoeren van de opdrachten. 

 
4.  Treedt op bij conflicterend gedrag van leerlingen door: 

- het ingrijpen bij conflictsituaties tussen leerlingen conform vooraf gemaakte afspraken; 
- het bespreken van ongewenst gedrag van leerlingen met de leidinggevende; 
- het begeleiden van strafleerlingen geschorste leerlingen indien van toepassing. 

  
5. Voert zelf, in voorkomende gevallen, overige ondersteunende diensten uit door: 

- het doen ontvangen en doorverwijzen van bezoekers; 
- het doen verdelen van de inkomende en uitgaande post; 
- het bedienen van de telefooncentrale; 
- het verrichten van conciërgetaken. 
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Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
- Beslist over /bij: het beheer van de gebouwen, het uitvoeren van de technische en 

ondersteunende diensten, het aansturen bij de uitvoering van ondersteunende diensten 
door anderen en het optreden in conflictsituaties bij leerlingen. 
 

- Kader: veiligheidsvoorschriften, regels en gemaakte werkafspraken. 
 

- Controle: legt verantwoording af aan de locatiemanager over het dagelijks beheer van het 
gebouw (of de gebouwen) en de efficiency en gevolgde aanpak voor de ondersteuning en de 
naleving van afspraken.  

 
Kennis en vaardigheden 

- technische kennis van gebouwen, apparaten en installaties; 
- kennis van de achtergronden van het organiseren van de diverse routinematig voorkomende 

werkzaamheden; 
- kennis van veiligheidsvoorschriften van gebouwen en installaties; 
- inzicht in de werking van een telefooncentrale; 
- inzicht in de organisatie van een onderwijsinstelling; 
- vaardigheid in het optreden als sleutelfiguur en in het omgaan met werkdruk; 
- vaardigheid in het organiseren van diverse werkzaamheden; 
- vaardigheid in het omgaan met verschillende mensen met verschillende karakters; 
- vaardigheid in het omgaan met computerprogramma's; 
- vaardigheid in het optreden bij verstoringen. 

 
Contacten 

- met aannemers en leveranciers over (ver)bouwactiviteiten om offerteaanvragen voor te 
bereiden; 

- met medewerkers van bedrijven over de uit te voeren werkzaamheden om hen te 
begeleiden bij het uitvoeren van werkzaamheden; 

- met leerlingen over hun gedrag om hen te corrigeren; 
- met docenten en schoolleiding over gedrag van leerlingen om informatie uit te wisselen; 
- met ouders tijdens ouderavonden. 

 


