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Stafmedewerker Facilitaire Zaken – VLC 

Functie-informatie 

Functienaam 
Organisatie 
Werkterrein 
Activiteiten 
Salarisschaal 

Stafmedewerker Facilitaire zaken - VLC 
Van Lodenstein College 
Bedrijfsvoering -> Facilitaire zaken 
Coördinatie van activiteiten en processen 
8 (minimaal € 2.186 en max. € 3.374) 

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 Directieteam dat verantwoordelijk is voor de aansturing van de vijf locaties van het VLC bestaat 
uit twee directeuren.  
Het Van Lodenstein College biedt onderwijs aan in drie sectoren in het voortgezet onderwijs, te 
weten het Praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo. 

De werkzaamheden van de stafmedewerker facilitaire zaken 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 stafmedewerker facilitaire zaken heeft locatie-overstijgende taken en functioneert onder 
verantwoordelijkheid van het Directieteam (DT). De stafmedewerker facilitaire zaken adviseert en 
informeert het DT en de locatiemanagers op het gebied van facilitaire zaken, levert een bijdrage aan  
het facilitair beleid van het VLC, coördineert de uitvoering van alle locatie-overstijgende facilitaire 
processen en fungeert als Arbo-coördinator door te zorgen voor de algemene aansturing van ARBO, 
preventie en veiligheid. 

 Werkzaamheden 
1. Adviseert en informeert het DT en de locatiemanagers op het gebied van facilitaire zaken.

2. Levert een bijdrage aan het facilitair beleid van het VLC door:
* het signaleren van relevante ontwikkelingen op facilitair gebied en het waar nodig doorgeven

daarvan aan het management;
* het opzetten van een jaarlijkse onderhoudsplanning;
* het leveren van een bijdrage aan de jaarlijkse begroting voor Facilitaire Zaken van de locaties

en de projectbegrotingen ten behoeve van nieuwbouw, verbouwingen e.d.;
* het opstellen van draaiboeken en protocollen voor de verschillende werkzaamheden.

3. Coördineert de uitvoering van  locatie-overstijgende facilitaire processen door:
* het afsluiten van contracten met betrekking tot inkoop, service en onderhoud binnen de

daarvoor aangegeven kaders en budgetten;
* het ondersteunen van locatiemanagers bij de uitvoering van het facilitaire beleid;
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* het voeren van overleg en het maken van afspraken met interne- en externe partijen met 
betrekking tot de locatie-overstijgende facilitaire processen; 

* het bijhouden van het locatie-overstijgende facilitaire budget.  
 
4. Fungeert als Arbo-coördinator en zorgt voor de algemene aansturing van ARBO, preventie en 
veiligheid door: 

* het optreden als contactpersoon van het VLC voor externe deskundigen; 
* het coördineren van de uitvoering van het Arbo-beleid; 
* het zorgdragen voor informatievoorziening op Arbo-gebied binnen het VLC; 
* het initiëren en organiseren van periodiek overleg met het preventieteam en lokale 

Arbocommissies. 
 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 

- Beslist over/bij: het adviseren van het MO, het opstellen van een jaarlijks onderhoudsplan, het 
afsluiten van contracten binnen de daarvoor aangegeven kaders en budgetten en het 
coördineren van de uitvoering van het Arbo-beleid. 

- Kader: Facilitair beleid en arbobeleid van de organisatie en wet- en regelgeving op het gebied 
van arbo, milieu en veiligheid. 

- Controle: legt verantwoording af aan het Directieteam over de gegeven adviezen, de 
ondersteuning bij het facilitair beleid, de coördinatie van locatie-overstijgende facilitaire 
processen en het fungeren als arbo-coördinator.  

 
Kennis en vaardigheden 

- theoretische en praktische kennis op het gebied van huisvesting en inrichting, beheer en 
onderhoud van schoolgebouwen; 

- kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van huisvesting en inrichting, beheer 
en onderhoud van schoolgebouwen; 

- kennis van de Arbo-, milieu- en veiligheidswetgeving; 
- kennis van (de werking van) de technische installaties binnen de gebouwen en inzicht in 

materiaalspecificaties; 
- vaardigheid in het voeren van gesprekken met leveranciers, bedrijven en fabrikanten; 
- vaardigheid in het opstellen van adviezen, draaiboeken en protocollen; 
- coördinerende vaardigheden.  

 
Contacten 

- met managementleden om hen te adviseren en te ondersteunen bij facilitaire zaken; 
- met leveranciers en fabrikanten om te overleggen over contracten, prijzen, 

leveringsvoorwaarden en kwaliteit en tijdigheid van te leveren goederen en diensten; 
- met arbocommissies om arbo-zaken op de locaties te bespreken en praktische afspraken te 

maken; 
- met externe instanties (bijv. arbeidsinspectie) om informatie uit te wisselen in het kader van 

geldende wet- en regelgeving en waar van toepassing afspraken te maken; 
- met relevante instanties (brandweer, politie en gemeente) over de beveiliging en bewaking 

van de gebouwen om praktische afspraken te maken en informatie uit te wisselen. 
  


