
 

 

 
 

 
Vacature 
HR Adviseur  
0,8 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.   
 

Het hoofddoel (de missie) van HR binnen OBO luidt: het faciliteren van een aantrekkelijke, 
gezonde en ontwikkelingsgerichte werkomgeving, waarin medewerkers gemotiveerd zijn hun 
kwaliteiten maximaal in te zetten voor de eigen doelen en de doelen van de organisatie. 

Plek in de organisatie 
Als HR Adviseur ben je onderdeel van het huidige bestuursbureau dat in komend jaar de transitie 
naar serviceorganisatie voor bestuur én scholen gaat maken. De HR Adviseur rapporteert aan het 
lid college van bestuur. Er bestaat er een nauwe samenwerking met directe HR collega’s, zijnde de 
verzuimadviseur en de medewerker HR, adviseur Onderwijskwaliteit en de 17 schoolleiders. Het 
betreft een centrale HR functie waarbij de HR adviseur expert is op het vakgebied en een 
belangrijke bijdrage levert aan de verdere professionalisering en ontwikkeling van de HR 
dienstverlening en de organisatie als geheel. De HR adviseur 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 HR professional bij te dragen aan het realiseren van goed 
onderwijs en daarmee kansen te creëren voor kinderen. 

 



De functie 
Als ervaren HR professional met aantoonbare affiniteit voor veranderprocessen binnen 
organisaties ben je een gesprekspartner en coach voor je (HR-)collega’s en schooldirecteuren. 
Naast dat je ook operationele HR-vraagstukken oppakt, vertaal je organisatievraagstukken naar 
organisatiebrede thema’s en voorzie je het bestuur van input voor het OBO-beleid of een advies 
over bepaalde aanpak die leidt tot agendering van het vraagstuk. Je schakelt soepel tussen inhoud 
en proces. 
 
Je levert een actieve bijdrage in het realiseren van een professionele cultuur binnen de scholen. Je 
gaat aan de slag met veranderkundige vraagstukken en adviseert de schoolleiding over hun rol 
daarbinnen. 
Daarnaast heb je aandacht voor het functioneren van teams, de ontwikkeling van medewerkers, 
het inrichten en uitrollen van de nieuwe gesprekscyclus, mede vorm en inhoud geven van het 
opleidings- en ontwikkelingsbeleid, maar ook zaken als verzuim en dossiervorming. Niet alleen 
analyseer en adviseer je over de te nemen stappen, maar je levert ook een concrete bijdrage aan 
de oplossing. 
 
Richting de schooldirecteuren spiegel je proactief en ben je duidelijk in je advies. Je houdt de regie 
en stelt heldere doelen op de ingezette acties. 
 
Er wordt nadrukkelijk van je gevraagd een voortrekkersrol in te nemen in het verder 
professionaliseren van HR. Daarnaast heb je heldere en verfrissende ideeën over een eigentijds 
HR-beleid en weet deze samen met collega’s om te zetten in passend beleid. Als ervaren 
projectleider neem je daarin het voortouw. Je bent gewend ondernemend te acteren binnen een 
bestuurlijk politieke context. 
 
Functie-eisen 
Wij vragen een HR-adviseur die gericht is op ontwikkelen en samenwerken, oprecht 
geïnteresseerd is in de ander en gewend is feedback te geven en te ontvangen. 

• Je beschikt minimaal over hbo-werk- en -denkniveau op het gebied van Personeel en 
Organisatie / HRM. 

• Je hebt minimaal 5-10 jaar relevante werkervaring als allround P&O-er met daarbij expertise in 
de HR onderwerpen verzuim en ontwikkeling. Kennis van de Cao primair onderwijs is een pre. 

• Je hebt kennis en ervaring in het begeleiden van organisatie verandertrajecten. 
• Je hebt uitstekende adviesvaardigheden en bent in staat te schakelen in (advies)stijl. 
• Je weet een goede balans te houden tussen zakelijkheid, kostenbewustzijn, mens- en 

taakgerichtheid in relatie tot de organisatiedoelstellingen. 
• Je bent doortastend en in staat om de organisatie te ontwikkelen door mensen mee te nemen 

in gewenste einddoel en de weg er naar toe. 
• Je kunt duidelijk en tactvol spiegelen, met daarbij oog voor het behouden van ieder zijn rol en 

verantwoordelijkheden. 
• Je durft je kwetsbaar op te stellen, met de wil om (samen) te ontwikkelen. 

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

• Nieuwsgierig en ontwikkelingsgericht 
• Persoonlijk leiderschap en reflectievermogen 
• Daadkracht en lef 
• Proactief en creatief 
• Organisatiesensitief en analytisch 



• Open en heldere communicatie 
• Humor en enthousiast 

We willen in het HR-team iemand die de rol van kartrekker op zich kan nemen, als de situatie 
daarom vraagt, en samenwerken hoog in het vaandel heeft staan.  

Arbeidsvoorwaarden 
Het betreft een aanstelling van 28-32 uur per week voor de duur van een jaar, met de 
mogelijkheid tot verlenging. De bij deze functie behorende loonschaal is schaal 11 of 12 (cao-PO) 
afhankelijk van ervaring en definitieve vaststelling van het functiehuis. Stichting OBO heeft een 
uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime vakantieregeling en 
eindejaarsuitkering. Daarnaast biedt de organisatie uitstekende studie- en 
ontwikkelingsmogelijkheden. 
 
Procedure 
Er vindt ten minste 1 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 deze vacature of de procedure, neem dan contact op met Simone 
Jonker, sjonker@obo-wbr.nl, 06-10550606 

 


