
 
 
 
 

Vacature  
Adviseur Huisvesting en Inkoop (HVI)  
0,8 – 1,0 FTE  
Start 1 september 2020  
  
Algemeen  
De Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant vormt het bevoegd gezag van zestien openbare 
basisscholen tussen het Haringvliet en de Belgische grens. Voor de Stichting Openbaar Onderwijs West-
Brabant (OBO) geldt dat de medewerkers het succes van de organisatie bepalen. De primaire taak van OBO 
en haar scholen is het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs.  Onderwijs wordt verzorgd door mensen. 
De kwaliteit van ons onderwijs zit zodoende in de kwaliteit van onze mensen.   
  
Stichting OBO beoogt een cultuur waarbij iedere medewerker zich betrokken voelt tot de stichting OBO en 
waar op een professionele en proactieve wijze wordt samengewerkt aan kwalitatief goed onderwijs. Het 
ontwikkelen van medewerkers en kinderen is een drijvende kracht. En medewerkers nemen 
verantwoordelijkheid voor de eigen onderwijskundige bijdrage en hun duurzame inzetbaarheid.   
  
De visie en positionering op het gebied van huisvesting en inkoop is Stichting OBO de komende jaren 
nadrukkelijk in ontwikkeling. Doel is op bestuurlijk niveau te komen tot een integrale visie op huisvesting en 
inkoop. Enerzijds draagt deze visie maximaal bij aan serviceverlening en ontzorgen van de scholen. 
Anderzijds zal het binnen de mogelijkheden en kaders van financiën, richting geven aan huisvesting en 
facilitaire zaken aansluitend op de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling binnen OBO en haar scholen.  
  
Plek in de organisatie  
Als Adviseur HVI ben je onderdeel van het huidige bestuursbureau. In het komende jaar maakt dit 
bestuursbureau een transitie naar een serviceorganisatie voor het bestuur én haar scholen. De adviseur 
HVI rapporteert aan het lid college van bestuur. Er bestaat er een nauwe samenwerking met de collega 
adviseur op het gebied van financiën en schoolleiders. Het betreft een brede functie waarbij de adviseur 
expert is op het vakgebied. Vanuit deze expertise levert de adviseur HVI een belangrijke bijdrage aan de 
verdere professionalisering en ontwikkeling van de kennis, dienstverlening en de organisatie als 
geheel. De Adviseur HVI acteert in deze rol op operationeel, tactisch en strategisch niveau, altijd vanuit 
verbinding met het bestuur van stichting OBO en de schooldirecteuren.   
  
Wij bieden je een mooie kans je verder te verdiepen in de onderwijssector, onderdeel te 
worden van een organisatie die bol staat van ambitie en beweging. Bovenal krijg je de 
mogelijkheid als professional bij te dragen aan het realiseren van goed onderwijs en daarmee 
kansen te creëren voor kinderen.  
  
De functie  
Als Adviseur HVI ben je werkzaam binnen een onderwijsorganisatie. In een adviserende rol stel je je op 
als inhoudelijk deskundige, servicegerichte partner voor bestuur en schoolleiders. Je schakelt soepel 
tussen inhoud en proces. Je vertegenwoordigt het bestuur in overlegsituaties met gemeentes en partijen 
rondom (ver)bouw- en onderhoudsprojecten. Je draagt zorg voor het (laten) opstellen van 
meerjarenonderhoudsplannen en komt in overleg met schoolleiders en bestuur samen tot concrete acties. Je 
weet nieuwe projecten te initiëren met betrokken partners en bedrijven en neemt proactief deel in lopende 
projecten. Vanuit heldere afspraken zal je de processen monitoren en beoordelen.   
 
 
  



Je houdt de regie en stelt heldere doelen op de ingezette acties.  
  
Je kunt en wilt ondernemend acteren binnen een bestuurlijk politieke context, waarbinnen de 
onderwijsinhoudelijke kwaliteit steeds leidend is.  
  
Het ontwikkelen, opzetten en uitvoeren van inkooptrajecten in de komende jaren is naast huisvesting ook 
onderdeel van de functie. De ontwikkeling ligt hierbij op het meer centraal/gezamenlijk inkopen ten behoeve 
van schaalvoordeel.  Het, samen met bestuur en schoolleiders, ontwikkelen van passende kaders en eisen is 
een uitgangspunt. Zo kunnen er conform wet- en regelgeving, keuzes worden gemaakt ten behoeve van een 
optimale verhouding tussen noodzakelijke kwaliteit en aantrekkelijke prijzen in het aanbesteding- of 
inkooptraject.   
  
Verder stem je met het bestuur het huisvestingsbeleid af, doet voorstellen en bespreekt de 
uitvoeringsplannen voor voortgang. Je hebt regelmatig contact met de directeuren van de scholen over de 
uitvoering van het huisvestingsbeleid om gebruikerswensen te inventariseren, te adviseren en afstemming te 
bereiken. Eventuele externe projectleiders leggen verantwoording aan jou af m.b.t. voortgang en uitvoering 
van projecten en volgt actief de projecten en voortgang daarvan.   
  
De functie vraagt en biedt zodoende invulling op operationeel en tactisch niveau en biedt mogelijkheden om 
op strategisch niveau te adviseren.   
  
Functie-eisen  
Wij vragen een Adviseur HVI die gericht is op samenwerken, breed geïnteresseerd is en in staat is overzicht 
te creëren en te behouden.   
• Je beschikt minimaal over hbo-werk- en -denkniveau en opleiding op het gebied 

van huisvesting/bouwzaken of vergelijkbaar;  
• Je hebt minimaal 3-5 jaar relevante werkervaring op het vakgebied;  
• Je hebt zicht op en bent bekend met de wereld van maatschappelijk-/onderwijsvastgoed en 

bijbehorende wet- en regelgeving;  
• Je hebt kennis van of bent bereid deze te verwerven op het gebied van inkoop en aanbesteding 

(i.e. Nevi 1);  
• Je hebt goede advies- communicatie- en netwerkvaardigheden en bent in staat te schakelen in stijl.  
• Je weet een goede balans te houden tussen zakelijkheid, wetmatigheid en efficiëntie enerzijds en de 

onderwijsdoelen en menskant anderzijds;  
• Je bent doortastend en in staat om snel tot de kern te komen. Je maakt heldere afspraken en houd 

jezelf en andere daaraan;  
• Vanwege de spreiding van de locaties van OBO is het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer een 

vereiste.  
  
Competenties  
Om de functie op adequate wijze uit te voeren, is het belangrijk om te beschikken over de volgende 
competenties:  

• Flexibiliteit;  
• Communicatief vaardig;   
• Sociabiliteit;  
• Plannen, monitoren en controleren;  
• Analyseren;  
• Kwaliteitsgerichtheid;  
• Samenwerken.  
 
Arbeidsvoorwaarden  
Het betreft een aanstelling voor 0,8 - 1,0fte voor de duur van een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. 
De bij deze functie behorende loonschaal is schaal 10 of 11 (cao-PO) afhankelijk van ervaring en definitieve 
vaststelling van het functiehuis. Stichting OBO heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, 
waaronder een zeer ruime vakantieregeling en eindejaarsuitkering. Daarnaast biedt de organisatie 
uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden.  

 
 
  



Procedure  
Er vindt ten minste één gesprek plaats: datum dinsdag 16 juni 2020. De selectiecommissie bestaat uit 
vertegenwoordiging namens bestuur, vertegenwoordiging schoolleiders en huidige HR adviseur interim. Een 
mogelijk tweede gesprek staat gepland voor donderdag 25 juni 2020. 
 
Solliciteren  
Jouw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 10 juni 2020, door te mailen naar sjonker@obo-wbr.nl  
 
Informatie  
Als je meer wilt weten over de inhoud van deze vacature, neem dat contact op 
met Ernst Steffens, esteffens@obo-wbr.nl  0165-548260.  
Wil je meer weten over de procedure, neem dan contact op met Simone Jonker, sjonker@obo-wbr.nl  
06-10550606  
  
 


